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Et smart alternativ
Vasking og sterilisering av instrumentsett 
koster både tid og penger

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

™ Trademark of Smith & Nephew

D-RAD
SMART PACK™
Single-Use Volar Distal Radius 
Plating System

D-RAD  
SMARTPACK
Ingen resterilisering - ingen venting
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LEGION™ er et komplett, moderne kneprotesesystem. Det gir kirurgen mulighet til  
å behandle alt fra enkle primæroperasjoner til komplekse revisjoner. 
Instrument- og implantatutformingen gjør at kirurgen peroperativt, enkelt kan gå fra:

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

OXINIUM™ 
Oxidized Zirconium 
proprietary ceramicised metal

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology

+ =

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

™ Trademark of Smith & Nephew

LEGION™
Total Knee System
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Stikktittel...KNEPROTESER

PFC SIGMA®

• En av de mest brukte kneproteser  
i verden.• Veldokumentert.• Både fast og mobil plattform.

LCS®

• Den første totalprotese med mobil 
plattform.• Brukt i Norge siden 1994.
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Høstmøtet 2014

Velkommen
På vegne av styret i norsk ortopedisk forening er det 
min glede å ønske kollegaer og industri velkommen 
til det 8. Høstmøte i regi av vår forening. Vår forening 
har fortsatt valgt Plaza som kongress sted og synes 
dette er hensiktsmessig plassering av Høstmøtet så 
lenge prisene kan holdes på et akseptabelt nivå.

Det faglige programmet starter med komplikasjoner i form av 
nof symposiet om ortopediske infeksjoner og fortsetter med 
symposier arrangert av både faggrupper i nof og industrien. 
Innimellom er det frie foredrag og etter hvert en rekke general-
forsamlinger både i moderforeningen og i underforeningene. 
Styrets viktigste oppgave er å arrangere et godt Høstmøte.  
opp mot Høstmøtet blir arbeidspresset stort på oss alle og  
spesielt for nyvalgt sekretær Gunn Hulleberg og webredaktør 
Cato kjærvik som bl.a. skal gjennomlese alle abstrakter og frie 
foredrag. Gjennom hele året er det kontakt med kristin Solstad 
i kSCI, som er teknisk arrangør av vårt høstmøte. Hun er en 
meget sentral og viktig person, og kjenner etter hvert for- 
eningen svært godt, og ikke sjelden blir vi minnet på forskjellige 
rutinemessige gjøremål av kristin. Trykkingen av Høstmøte- 
boken og noPen ble i fjor overlatt til bente Ødegaard i  
Ødegaard reklame & design AS. Styret og noP redaktør Terje 
Vagstad har vært svært godt fornøyd med resultatet av dette 
arbeidet som du nå holder et eksemplar av i hånden. Vi takker 
kristin og bente for utmerket samarbeid og understreker hvor 
viktig dere er blitt for driften av vår forening.

Svært mye handler om høstmøteuka i uke 43. Vintermøte har 
vi ikke planer å ta opp igjen. Hver januar har vi møte med 
Leverandørforeningen for å gå gjennom siste Høstmøte, hva 
som var bra, og hva som kan gjøres bedre. Vi ønsker å fortsette 
dette gode samarbeidet med industrien.

Høstmøtet er en gyllen anledning for kolleger og andre til å 
treffes for å utveksle personlige erfaringer og forsknings- 
resultater. nytt utstyr skal presenteres fra industrien. kanskje 
kan du treffe nye kolleger som kan være spiren til nye forsk-
ningsprosjekter, nye jobbtilbud eller andre sosiale bindinger.  
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Høstmøtet 2014

Til Høstmøtet kommer ”alle” og styret er glad for den opp-
slutningen disse møtedagene har.

Den sosiale delen toppes av ”nofs Torsdagsklubb” som  
ble arrangert for første gang i fjor og var en stor suksess.  
Den arrangeres også i år torsdag 23. oktober kl. 19.30 og  
utover i andre etasje på Plaza. Det blir servering av kanapeer 
og drikke. Utdelingen av norsk ortopedisk forening sine  
stipendier vil skje denne kvelden på samme måte som i fjor. 
Æresmedlemmer vil også få sitt diplom.

Det vil bli trukket 3 stk. reisestipend til eFoRT 2015 i Praha på 
registreringsnummeret til påmeldte LISer. et råd: Vær tilstede 
når det trekkes.

nofs Torsdagsklubb er gratis for alle deltakere, men registrering 
er altså nødvendig for at vi skal kunne organisere dette best 
mulig. De som er registrert mottar drikkebonger når de registre-
rer seg til Høstmøtet.

Da vil jeg på vegne av styret ønske vel møtt til årets Høstmøte!

Med vennlig hilsen

Jon Olav Drogset
Leder
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Fjorårets Torsdagsklubb var en kjempesuksess. Mange fornøyde mennesker  
og god stemning. Dette er en flott møteplass for alle som deltar på Høstmøtet.  
Vi gjentar suksessen i år:

Nofs torsdagsklubb
Torsdag 23. oktober kl. 19.30 og utover i andre etasje på Plaza.

Det blir musikk og servering av kanapeer og drikke. 

Utdelingen av norsk ortopedisk forening sine stipendier vil skje her på samme måte som i fjor.  
Vi deler ut 2 nof-stipend á kr. 50 000,-. I tillegg deles det ut (etter loddtrekking) 3 reisestipend  
á kr. 10 000,- til eFoRT i Praha. Det er kun LIS som er med på trekningen og det er derfor viktig 
at disse er til stede her! Hvis de som trekkes ut ikke er der, trekker man en ny vinner! 

eventuelle æresmedlemmer vil også få sitt diplom denne kvelden.

nofs Torsdagsklubb er gratis for alle deltakere registrert til Høstmøtet, men forhånds- 
registrering til Torsdagsklubben er nødvendig for at vi skal kunne organisere dette best mulig! 
Registrering skjer som vanlig på www.ortopedi.no eller til kristin@ksci.no

De som er registrert mottar drikkebonger når de henter sitt navneskilt til Høstmøtet i registre-
ringskranken i andre etasje.

entusijazzme
Mens vi sosialiserer og koser 
oss kan vi la oss underholde 
av entusijazzme. De spiller 
hørbare bebop, med hard 
swing, ballader og latin i fin 
blanding. entusijazzme har 
bred erfaring fra alle typer 
jazz; tradjazz, dixieland, stor-
band, rock, funk og soul, osv. 
besetning: Trond Mathisen, 
altsax/sopransax, Jon-Sverre 
berg, elpiano, Dag einar 
Aasen, kontrabass, Stein erik 
evenstad, trommer og Mathi-
sen jr. på tenorsaksofon.
 

norsk ortopedisk forenings

torsdagsklubb



Synthes AS • Lilleakerveien 14 • 0283 Oslo • Norge • Telefon 24 12 66 80

www.depuysynthes.com
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Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USb-penn eller CD) til våre teknikere på teknisk 

sekreteriat i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.

2. Alle presentasjoner leveres på MS Powerpoint 2000 eller nyere.

3. Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, for eksempel 
”243 Tor Torsen”. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.ortopedi.no eller  
i Høstmøteboken.

4. Det anbefales å teste presentasjonen på en av PCene på sekreteriatet. Sjekk spesielt om 
evt. videoer fungerer. Pakk eventuelle medier, videoer inn i presentasjonen slik at disse kan 
avspilles under fremføringen.

5. Dersom det benyttes video skal formatet på videoen være av typen AVI-FoRMAT! Dette  
fordi det eksisterer mange forskjellige video-formater som ikke fungerer på enhver PC på 
grunn av forskjellige formater/underformater.

6. Teknikerne legger presentasjonene på ”skrivebordet” på PCen i auditoriet.

7. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp på skjermen,  
evt. gjør møtelederne det.

8. Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.

9. Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk sekreteriat i tide må 
man selv møte før sesjonen og legge foredraget inn på PCen (på eget ansvar!).

møteledere ved frie foredrag
1. Det skal være 2 møteledere som styrer hver sesjon.

2. Møtelederne utvelges av nof´s faggrupper etter at alle abstraktene har kommet inn.

3. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning i samråd med tilhørende 
faggruppe.

4. Meld eventuelle endringer til den ansvarlige i nof på sekretar@ortopedi.no for justering av 
programmet.

5. Møt i god tid før seksjonen starter

6. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer. organiser foredragene slik at disse er lette 
å finne for foredragsholderne.

7. Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon, dvs. et par spørsmål.

8. Hold tiden (både start og stopp).

9. Les abstraktene, still gjerne et spørsmål om det ikke kommer noen fra salen.

10. Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer. bruk evt. mobiltelefon.

11. endringer av rekkefølge for foredrag må kun gjøres når det er absolutt nødvendig.

12. Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse holdes.

13. Husk å oppfordre deltagere til å besøke utstillingene før hver pause, samt informere om at 
kaffe og lunsj serveres inne i utstillingen.

Til deltakerne

Generell informasjon



Til deltakerne

Praktisk informasjon
Radisson blu Plaza Hotel ligger midt i byen med Sentralbanestasjonen og Spektrum som 
nærmeste naboer og med all mulig tilgjengelig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Det finnes 
også parkeringsplasser og parkeringshus i nærområdet, også i kjelleren på Plaza. Det går flybuss 
direkte fra Gardermoen til hotellet, evt. kan man benytte taxi på fastpris. Lunsjen vil bestå av 
sandwichbuffet og blir satt frem til deltagerne på bord flere steder i utstillingslokalene. Det blir 
satt fram vann, men dersom man ønsker mineralvann kan dette kjøpes av hotellet. kaffen hentes 
gratis fra kaffebuffeter på området. besøk nof´s egen registreringskranke. Her kan du blant  
annet kjøpe skjerf og slips med nof´s egen logo! Her vil du også treffe hyggelige vertinner som på 
vegne av nof er behjelpelig med eventuelle spørsmål du måtte ha.



12 Høstmøteboken  •   2014

Høstmøtet
2013
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Høstmøtet 2013
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Høstmøtet 
2013
... fortsatt
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Østensjøveien 18 Bryn- 0661 Oslo
Telefon: +47 66 82 34 00
www.sobi.com

An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

Xiapex     «Swedish Orphan Biovitrum»
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 injeks-
jonsvæsker.Indikasjoner:Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med 
følbar streng. Dosering: Skal kun gis av leger som er opplært og har erfaring i diagnosti-
sering og behandling av Dupuytrens sykdom.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. 
Injeksjonsvolum avhenger av leddtype. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og 
ca. 24 timer etter injeksjon kan fi ngerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å 
forenkle ruptur av strengen. Injeksjon og fi ngerekstensjonsprosedyrer 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. Erfaring er begrenset 
til inntil 3 injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-
ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. 
Proksimale interfalangealledd (PIP- ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 ml oppløsnings-
væske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunks-
jon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant.
Administrering: Administreres intralesjonalt.Kontraindikasjoner:Overfølsomhet for noen 
av innholdsstoffene.Forsiktighetsregler:Allergiske reaksjoner kan forekomme. Ingen 
alvorlige allergiske reaksjoner er observert, men beredskap for å håndtere ev. alvorlige lo-
kale 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 permanent som seneruptur 
og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker et PIP-
ledd i 5. fi nger, 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 fi ngeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på senerup-
tur). 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 terapeu-
tiske 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 fl ere av følgende 
symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fi brose i håndfl at-

en, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progressivt. Langtidssik-
kerhet 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 og 
fertilitet: Graviditet: 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. Amming: 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, myal-
gi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: 
Aksillesmerte, hevelse, infl ammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (infl ammasjon, 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, fl ekkete utslett, eksem, hevelse i ansik-
tet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram 
hud. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. 
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 region-
alt 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, infl uensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet 
(følelsesløshet, avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligaments-
kade, skade i arm eller ben, åpent sår, sårsprik. Overdosering/Forgiftning: Behandling: 
Symptomatisk behandling.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 
rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.Andre opplysninger:For 
detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fi ngerekstensjon, se 
pakningsvedlegget.Sist endret:29.04.2014 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. 
dag) Basert på SPC godkjent av SLV: 04/2014 Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) kr. 
9324,60 (april 2014)
     Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny  sikkerhetsinformas-
jon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

Et alternativ til kirurgi ved 
Dupuytrens kontraktur1

» Effektiv behandling, uavhengig av grad av kontraktur 1,2†

»  Vedvarende effekt: 93% tav de som oppnådde full korreksjon hadde 

ikke behov for ytterligere medisinsk/kirurgisk behandling 3 år etter 3

» Pasienttilfredshet: 92% av pasientene var tilfredse med Xiapexbehandlingen 4‡

Les mer på www.xiapex.eu

† Low severity was de� ned as ≤50 degrees for MP joints and ≤40 degrees for PIP joints.
‡ Patient satisfaction was graded on a 5-point scale with 1=very satis� ed to 5=very dissatis� ed.

»



Arcoxia MSD
Antiflogistikum.  ATC-nr.: M01A H05
TABLETTER, 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Etorikoksib 30 mg, resp. 60 
mg, 90 mg og 120 mg, laktosemonohydrat 1 mg, resp. 3 mg, 4 mg og 5 mg, hjelpestoffer. Farge-
stoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Symptomatisk behand-
ling av artrose (OA), revmatoid artritt (RA), Bekhterevs sykdom samt ved smerte og tegn på inflam-
masjon assosiert med akutt urinsyregikt. Korttidsbehandling av moderat smerte etter operativt 
inngrep i forbindelse med tannekstraksjon. Beslutningen om å forskrive en selektiv COX-2-hemmer 
skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko. Dosering: Kardiovaskulær 
risiko ved bruk av etorikoksib kan øke med dose og behandlingsvarighet, og kortest mulig behand-
lingsvarighet og laveste effektive døgndose skal derfor benyttes. Behov for symptomlindring og 
effekt av behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt hos pasienter med artrose. Artrose: Anbe-
falt dose er 30 mg 1 gang daglig. Hos pasienter hvor dette ikke gir tilstrekkelig symptomlindring, 
kan økning av dosen til 60 mg daglig øke effekten. Ved fravær av økt terapeutisk effekt, bør andre 
behandlingsalternativer vurderes. Dosen skal ikke overskride 60 mg daglig. Revmatoid artritt: 
Anbefalt dose er 90 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig. Bekhterevs 
sykdom: Anbefalt dose er 90 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig. Akutt 
urinsyregikt: Anbefalt dose er 120 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 120 mg daglig, 
begrenset til maks. 8 dagers behandling, og bør kun tas i perioder med akutte symptomer. Smert-
er etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon: Anbefalt dose er 90 mg 1 gang 
daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig, begrenset til maks. 3 dagers behandling, og bør 
kun tas i perioder med akutte symptomer. Enkelte pasienter kan trenge tilleggsbehandling med 
postoperativ smerte lindring. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved mild nedsatt 
leverfunksjon («Child-Pugh score» 5-6) bør ikke dosen på 60 mg daglig overstiges, uavhengig av 
indi kasjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh score» 7-9) bør ikke dosen på 30 mg 
daglig overstiges, uavhengig av indikasjon. Klinisk erfaring er begrenset, spesielt hos pasienter med 
moderat nedsatt leverfunksjon, og forsiktighet bør utvises. Ingen erfaring ved sterkt nedsatt lever-
funksjon (kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved kreatinin-
clearance ≥30 ml/minutt. Kontraindisert ved kreatininclearance <30 ml/minutt. Eldre: Ingen dose-
justering er nødvendig. Forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med eller uten mat. Effekten 
kan inntre raskere hvis preparatet tas uten mat. Når rask symptomlindring er nødvendig, bør dette 
tas hensyn til. Bør ikke deles eller knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av 
innholds stoffene. Aktivt magesår eller aktiv gastrointestinal (GI) blødning. Tidligere bronkospasme, 
akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urticaria eller allergilignende reaksjoner ved 
bruk av acetyl salisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. COX-
2-hemmere. Graviditet og amming. Alvorlig leverdysfunksjon (serum-albumin <25 g/liter eller 
«Child-Pugh score» ≥10). Kreatininclearance <30 ml/minutt. Barn og ungdom <16 år. Inflammato-
risk tarmsykdom. Kongestiv hjertesvikt (NYHA II-IV). Ukontrollert hypertensjon med vedvarende 
forhøyet blodtrykk over 140/90 mm Hg. Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/
eller cerebrovaskulær sykdom. Forsiktighetsregler: Komplikasjoner i øvre gastrointesti naltraktus 
er sett ved bruk av etorikoksib, noen med fatalt resultat. Forsiktighet ved behandling av pasienter 
med økt risiko for å utvikle gastrointestinale komplikasjoner ved bruk av NSAIDs; eldre, pasienter 
som samtidig bruker et annet NSAID eller acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere gastroin-
testinal sykdom, som sårdannelse eller GI-blødning. Samtidig bruk av etorikoksib og acetylsalisyl-
syre (selv ved lave doser) gir en ytterligere økt risiko for gastrointestinale bivirkninger (gastrointes-
tinal sårdannelse eller andre gastrointestinale komplikasjoner). Oppfølging er viktig ved bruk hos 
eldre og pasienter med nedsatt nyre-, lever- eller hjertefunksjon. Selektive COX-2-hemmere kan 
være assosiert med en risiko for trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag). Kortest 
mulig behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose benyttes, og effekten revurderes jevn lig 
(spesielt ved artrose). Pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendel ser (som 
hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking) skal bare behandles med etorikoksib etter 
grundig overveielse. Selektive COX-2-hemmere har ikke platehemmende effekt, og kan ikke er-
statte acetylsalisylsyre til profylakse mot kardio vaskulære tromboemboliske sykdommer. Platehem-
mende behandling skal derfor ikke avbrytes. Forsiktighet utvises når etorikoksib gis sammen med 
warfarin eller andre orale antikoa gulantia. Væskeretensjon, ødem og hypertensjon er observert. 
NSAIDs kan forbindes med nyutviklet eller tilbakefall av kongestiv hjertesvikt. Forsiktighet hos pasi-
enter med tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem av an-
nen årsak. Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang hensiktsmessige tiltak, 
inkl. seponering av preparatet. Etorikoksib kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hy-
pertensjon enn andre NSAIDs og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Derfor må 
spesiell oppmerksomhet rettes mot monitorering av blodtrykket i løpet av behandlingen. Blodtryk-
ket kontrolleres innen 2 uker etter behand lingsstart og følges opp regelmessig. Hvis blodtrykket 
øker vesentlig, skal alternativ behandling vurderes. Ved nedsatt renal blodgjennomstrømming kan 
etorikoksib redusere prostaglandindannelsen med ytterligere forverrelse av renal blodgjennom-
strømming, og dermed nedsatt nyrefunksjon. Pasienter som tidligere har hatt signifikant nedsatt 
nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasient ene bør 
oppfølging av nyrefunksjonen vurderes. Pasienter med symptomer og/eller tegn på nedsatt lever-
funksjon, eller som har avgitt unormal leverfunksjonsprøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på 
nedsatt leverfunksjon eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør preparatet 
seponeres. Dersom pasienten blir verre under behandlingen, med tanke på noen av hendelsene 
beskrevet ovenfor, må nødvendige tiltak iverksettes og seponering av behandlingen skal vurderes. 
Forsiktighet utvises hos dehydrerte pasienter. Rehydrering anbefales før behandlingsstart. Alvorlige 
hudreaksjoner er rapportert svært sjeldent, noen av dem fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-
Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i sammenheng med bruk av NSAIDs og noen 
selektive COX-2-hemmere. De fleste tilfellene oppstår i løpet av den første behandlingsmåneden. 
Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner (som anafylakse og angioødem) er rapportert. Økende risiko 
for hudreaksjoner hos pasienter med tidligere legemiddelallergi. Preparatet skal seponeres ved 
første tegn på utslett, mukosale lesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Etorikoksib kan 
maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon. Pasienter med sjeldne, arvelige pro-
blem er med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel, eller glukose-gal-
aktosemalabsorpsjon, bør ikke bruke preparat et. Anbefales ikke til kvinner som prøver å bli gravide. 
Pasienter som opplever svimmelhet eller somnolens, bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. 
Interak sjoner: Forsiktighet ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale antikoagulantia. Pro-
trombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoa gulasjonsmidler, spesielt 
de første dagene etter oppstart med etorikoksib, eller dersom dosen endres. Etorikoksib kan brukes 
samtidig med acetylsalisylsyre, gitt i doser som brukes ved kardiovaskulær profylakse (lavdose 
ASA). Kombinasjonen kan imidlertid medføre økt hyppighet av GI-sårdannelse eller andre kom-
plikasjoner sammenlignet med bruk av etorikoksib alene. Samtidig administrering av ASA-doser 
som er høyere enn de som gis ved kardiovaskulær profylakse eller med andre NSAIDs, anbefales 
ikke. NSAIDs kan redusere effekten av diuretika eller andre antihypertensive legemid ler. Hos en-
kelte pasienter med nedsatt nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre pasienter med 
nedsatt nyrefunksjon) kan samtidig administrering med en ACE-hemmer eller angiotensin II-anta-
gonist og legemidler som hemmer cyklooksygenase, medføre ytterligere forverring av nyrefunk-
sjonen, inkl. mulig akutt nyresvikt, som vanligvis er reversibel. Dette bør tas i betraktning ved 
samtidig behandling med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonist, og kombinasjonen bør 
brukes med forsiktighet, spesielt hos eldre. Pasientene bør være adekvat hydrert og monitorering 
av nyrefunksjonen bør vurderes ved start av samtidig behandling og deretter periodisk. Nyrefunk-
sjonen bør overvåkes når etorikoksib brukes samtidig med ciklosporin og tacrolimus. NSAIDs re-
duserer utskillelsen av litium fra nyrene, og plasmanivået av litium økes. Hvis nødvendig overvåkes 
konsentrasjonen av litium i blodet nøye, og litiumdosen justeres når kombinasjonen tas og når 

NSAID avsluttes. Adekvat monitorering med hensyn på metotreksatrelatert toksisitet anbefales når 
etorikoksib gis samtidig med metotreksat. Ved samtidig bruk av et oralt antikonsepsjonsmiddel som 
inneholder etinyløstradiol, øker etinyløstradiolkonsentrasjonen, og forekomsten av bivirkninger for-
bundet med oralt antikonsepsjonsmiddel kan øke (f.eks. tilfeller av venetrombose hos kvinner i 
risikogruppen). Dette bør tas hensyn til i valg av oralt antikonsepsjonsmiddel. Ved samtidig bruk av 
etorikoksib og et hormonpreparat som inneholder konjugert østrogen øker østrogenkonsentra-
sjonen. Dette bør det tas hensyn til ved valg av hormonbehandling i menopausen, da økning i 
eksponering av østrogen kan øke risikoen for bivirkninger. Pasi enter med høy risiko for digoksintok-
sisitet bør overvåkes ved samtidig bruk av digoksin. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre 
legemidler som primært metaboli seres av humane sulfotransferaser (f.eks. oral salbutamol og mi-
noksidil). Rifampicin, en potent induser av CYP-enzymer, reduserer plasmakonsentrasjonen av 
etorikoksib med 65%. Pga. manglende erfaring anbefales ikke bruk av høyere etorikoksibdoser. 
Graviditet, amming og fertilitet: Se Kontraindikasjoner. Graviditet: Dyrestudier har vist reproduk-
sjonstoksisitet. Mulig risiko under svangerskapet er ukjent. Etorikoksib kan føre til nedsatt rieaktivi-
tet og prematur lukking av ductus arteriosus i løpet av siste trimester. Behandling må avsluttes ved 
graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kvinner som bruker etorikoksib skal ikke 
amme. Fertilitet: Anbefales ikke til kvinner som planlegger å bli gravide. Bivirkninger: Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, gastritt, halsbrann/syrerefluks, 
flatulens, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår i munnen. Hjerte/kar: 
Palpitasjoner, arytmi, hypertensjon. Hud: Ekkymose. Infeksiøse: Alveolar osteitt. Lever/galle: 
Økninger i ALAT og ASAT. Luftveier: Bronkospasme. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Stoff-
skifte/ernæring: Ødem/væskeretensjon. Øvrige: Asteni/fatigue, influensalignende sykdom. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi (primært assosiert med gastrointestinal blød-
ning), leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppblåst mage, endret tarmbevegelsesmøns-
ter, tørr munn, gastroduodenalt sår, peptisk sår inkl. gastrointestinal perforasjon og blødning, irrita-
bel tarmsyndrom, pankreatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, kongestiv hjertesvikt, uspesifikke EKG-foran-
dringer, angina pectoris, hjerteinfarkt, rødming, takykardi, cerebrovaskulær hendelse, transitorisk 
iskemisk attakk (TIA), hypertensiv krise, vaskulitt. Hud: Ansiktsødem, kløe, utslett, erytem, urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Infeksiøse: Gastroenteritt, øvre luftveisinfeksjon, urin-
veisinfeksjon. Luftveier: Hoste, dyspné, neseblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskel kramper/-
spasmer, smerter/stivhet i muskel/skjelett. Nevrologiske: Smaksforandringer, insomnia, parestesi/
hypestesi, søvnighet. Nyre/urinveier: Proteinuri, økt serumkreatinin, nyresvikt/nedsatt nyrefunksjon. 
Psykiske: Angst, depresjon, nedsatt mental klarhet/årvåkenhet, hallusinasjoner. Stoffskifte/
ernæring: Nedsatt eller økt appe titt, vektøkning. Undersøkelser: Forhøyede nivåer av BUN (blod-
urea-nitrogen), økning av kreatininfosfokinase, hyperkalemi, økning av urinsyre. Øre: Tinnitus, ver-
tigo. Øye: Tåkesyn, konjunktivitt. Øvrige: Smerter i brystet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: 
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, fast lokali sert hudlesjon («fixed drug 
eruption»). Lever/galle: Hepatitt, gulsott, leversvikt. Undersøkelser: Reduksjon av natrium i blodet. 
Immunsystemet: Angioødem, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Psykiske: Forvir-
ring, rastløshet. Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert i forbindelse med bruk av NSAIDs og 
kan ikke utelukkes for etorikoksib: Nefrotoksisitet, inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom. Over-
dosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 500 mg og flerdoser på opptil 150 mg/dag i 21 
dager er gitt uten signifikante symptomer på toksisitet. Det er rapportert om akutte overdoser av 
etorikoksib. De vanligste bivirkningene samsvarer med sikkerhetsprofilen for preparatet. Behand
ling: Symptomatisk. Kan ikke dialyseres ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger 
M01A H05. Egenskaper: Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel. Selektiv hemmer 
av cyklooksygenase-2 (COX-2). Virkningsmekanisme: Hemmer dannelsen av prostaglandiner ved 
å hemme COX-2. COX-2 antas primært å være ansvarlig for syntesen av prostanoide mediatorer for 
smerte, inflammasjon og feber. COX-2 er også involvert i eggløsning, implantasjon og lukning av 
ductus arteriosus, regulering av nyrefunk sjonen, sentralnervøse funksjoner (feberinduksjon, 
smerte oppfattelse og kognitiv funksjon). Blodplatefunksjonen er upåvirket. Hemmer ikke prosta-
glandin syntesen i mage sekken. Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 100%. Ved steady state (120 mg 
dose) er Cmax 3,6 μg/ml, Tmax ca. 1 time, og AUC24 timer 37,8 μg/ml/time. Proteinbinding: Ca. 92%. 
Fordeling: Distribusjonsvolum: Ca. 120 liter. Halveringstid: Ca. 22 timer. Metabolisme: I stor grad, 
hovedsakelig av CYP-enzymer. Utskillelse: Ca. 70% i urin, <1% som uforandret substans og 20% 
i feces. Sist endret: 18.11.2013
Arcoxia, TABLETTER:

Styrke Pakning Varenr Pris Generell refusjon
30 mg 28 stk. (blister) 114440 kr 213,80 M01AH05_2

98 stk. (blister) 161753 kr 656,10 M01AH05_2
60 mg 28 stk. (blister) 011207  Byttegruppe kr 259,90 M01AH05_2

98 stk. (blister) 011216  Byttegruppe kr 811,60 M01AH05_2
90 mg 7 stk. (blister) 011260  Byttegruppe kr 96,30 -

28 stk. (blister) 011271  Byttegruppe kr 291,60 M01AH05_2
98 stk. (blister) 011282  Byttegruppe kr 913,50 M01AH05_2

120 mg 7 stk. (blister) 011326 kr 105,30 -
14 stk. (blister) 011348 kr 179,40 M01AH05_2

M01A H05_2 Etorikoksib -
Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose. Revmatoid 
artritt, ankyloserende spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjons-
evne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberku-
lose. Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk 
av ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med andre NSAID ikke 
antas å være tilstrekkelig.
Refusjonskode:
ICPC  Vilkår nr 
-71 Kroniske, sterke smerter 111 
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136 
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 
L88 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom - 
L89 Hofteleddsartrose - 
L90 Kneleddsartrose - 
L91 Polyartrose INA - 

ICD  Vilkår nr 
-71 Kroniske, sterke smerter 111 
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136 
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 
M05 Seropositiv reumatoid artritt - 
M06 Annen reumatoid artritt - 
M15 Polyartrose - 
M16 Hofteleddsartrose - 
M17 Kneleddsartrose - 
M45 Ankyloserende spondylitt - 
M46.1 Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted - 
M46.8 Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen - 
Vilkår:
111   Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert 

verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.
136  Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
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RASK 
   LANGVARIG 
           EFFEKT 1,2

- mot smerte
Arcoxia har følgende indikasjoner: 
• Symptomatisk behandling av artrose (OA)a

• Symptomatisk behandling av revmatoid artritt (RA)b

• Symptomatisk behandling av Bekhterevs sykdomb

• Smerte og tegn på inflammasjon assosiert med akutt urinsyregiktc

• Korttidsbehandling av moderat smerte etter operativt inngrep i 
forbindelse med tannekstraksjond

a.  Dosen ved artrose skal ikke overskride 60 mg daglig.
b.  Dosen ved revmatoid artritt og Bekhterevs sykdom skal ikke overskride 90 mg daglig.
c.  Dosen ved akutt urinsyregikt skal ikke overskride 120 mg daglig, begrenset til  

maksimum 8 dagers behandling.
d.  Dosen ved akutte smerter etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon  

skal ikke overskride 90 mg daglig, begrenset til maksimum 3 dagers behandling.

1. Arcoxia preparatomtale  2. Malmstrom K, Sapre A, Coughlin H et al. Etoricoxib in 
acute pain associated with dental surgery: A randomized, double-blind, placebo- and 
active comparator-controlled dose-ranging study. Clin Ther 2004;26:667-679.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, Telefon 32 20 73 00, Faks 32 20 73 10, www.msd.no
Copyright © 2014 Merck Sharp & Dohme Corp., et datterselskap av Merck & Co., Inc. All rights reserved. MUSC-1075725-0022  03/14

Viktig sikkerhetsinformasjon Arcoxia
Kontraindikasjoner:
• Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
• Aktivt magesår eller gastrointestinal (GI) blødning
• Tidligere bronkospasme, akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urtikaria 

eller allergilignende reaksjoner ved bruk av acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs, 
inkl. COX-2-hemmere

• Graviditet og amming
• Alvorlig leverdysfunksjon (serum-albumin <25 g/liter eller «Child-Pugh score» ≥10)
• Kreatininclearance <30 ml/minutt 
• Barn og ungdom <16 år
• Inflammatorisk tarmsykdom
• Hjertesvikt (NYHA II-IV)
• Ukontrollert hypertensjon med vedvarende forhøyet blodtrykk > 140/90 mmHg 
• Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær 

sykdom

Forsiktighet ved behandling av pasienter med: 
• Økt risiko for å utvikle GI-komplikasjoner med NSAIDs; eldre, pasienter som samtidig 

bruker et annet NSAID/acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere GI-sykdom  
(som sår eller blødning)

• Trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag) eller som bruker warfarin 
eller andre orale antikoagulantia

• Vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser som hypertensjon,  
hyperlipidemi, diabetes, røyking

• Tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem 
av annen årsak. Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang 
hensiktsmessige tiltak, inkl. seponering av Arcoxia.

• Dehydrering; rehydrering anbefales før behandlingsstart
• Arcoxia kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon 

Oppfølging:
• Oppfølging er viktig ved bruk hos eldre og pasienter med nedsatt nyre-, lever-  

eller hjertefunksjon.
• Protrombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoagu-

lasjonsmidler, spesielt de første dagene etter oppstart med Arcoxia, eller dersom 
dosen endres.

• Arcoxia kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon enn andre 
NSAIDs og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Blodtrykket bør 
kontrolleres innen 2 uker fra oppstart og deretter regelmissig under behandling. 
Hvis blodtrykket øker vesentlig, skal alternativ behandling vurderes. Pasienter som 
tidligere har hatt signifikant nedsatt nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller 
cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasientene bør oppfølging av nyrefunksjonen 
også vurderes.

• Pasienter med symptomer og/eller tegn på leverdysfunksjon, eller som har avgitt 
unormal leverfunksjons prøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på leverinsuf-
fisiens eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør Arcoxia 
seponeres.

Bivirkninger:
• De vanligste rapporterte er: Magesmerter, halsbrann, flatulens, diaré, dyspepsi,  

epigastrisk ubehag og kvalme, palpitasjoner, hypertensjon, ekkymose, alveolar 
osteitt, økninger i ALAT og ASAT, svimmelhet, hodepine, ødem/væskeretensjon, 
asteni/fatigue og influensalignende sykdom.

Detaljert informasjon om bl.a. effekt og sikkerhet kan finnes i gjeldende  
preparatomtale og www.felleskatalogen.no

Før forskrivning, vennligst se fullstendig preparatomtale for  
godkjente indikasjoner, dosering og forsiktighetsregler
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Høstmøtet 2014

Program fra dag til dag
Onsdag 22. oktober 2014
TID FILM kUnST new MUnCH bLUe RooM 301

07.30 Registrering
08.00

08.30 Åpning ved leder nof Jon Olav Drogset  
og kunstnerisk innslag

08.45 nof symposiet: 
ortopediske infeksjoner 09.00

09.30

10.00 Pause

10.30 nof symposiet fortsatt: 
ortopediske infeksjoner11.00

11.30

12.00 Lunsj Zimmer  
lunsj-symposium

Lunsj
12.30

13.00 Instructional lecture 
nof:  
komplekse frakturer 
og båndskader  
i albue T Husby

Leddprotese- 
registeret  
symposium: 
Fiksering av totale 
hofteproteser i  
relasjon til alder

Håndkirurgisk 
symposium:  
Dupuytrens  
contracture

ortomedic 
industrisymposium

Reumakirurgisk 
symposium: 
Pigmentert 
villonodulær synovitt

13.30 Pause

14.00 Fot/ankel 
symposium: Den 
funksjonelle ampu-
tasjonstump på 
underekstremiteten

14.30 Pause Pause

15.00 FF Protese 1 Pause FF Traume 1 Pause

15.30 Pause FF Hand 1 GF Reumakirurgi
16.00 Fot/ankel  

symposium forts.
Pause Pause

16.30 FF Protese 2 GF LIOs Pause

17.00 Pause GF skulder- og 
albuekirurgi17.30 GF Fot- og ankel-

kirurgi
GF Hofte- og 
knekirurgi

GF Barneortopedisk 
forening18.00
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Program

Høstmøtet 2014

torsdag 23. oktober
TID FILM kUnST new MUnCH bLUe RooM 301

08.30 FF Traume 2 Skulder/albue sym-
posium: Subacromi-
alt smertesyndrom 

FF Spinalkirurgi 1 FF Hand 2

09.00

09.30 Pause

10.00 Pause Pause FF Spinalkirurgi 2 Pause

10.30 Traumatologi sym-
posium: behand-
lingen av proximale 
tibiafracturer

FF Skulder/albue FF Hand 3

11.00

11.30 Pause

12.00 Lunsj Zimmer  
lunsj-symposium12.30

13.00 LIoS symposium: 
Glideskrue vs. nagle 
ved proximale 
femurfracturer

Artroskopi  
symposium:  
High Tibial  
osteotomies

osteoporose  
symposium:  
ett brudd er nok!

ortomedic  
industrisymposium

Pause

13.30 GF Håndkirurgi
14.00

14.30 Pause

15.00 Generalforsamling (GF)  
norsk ortopedisk forening16.00

17.00

17.30 Pause

19.30 nofs Torsdagsklubb 

Fredag 24. oktober
TID FILM kUnST new MUnCH bLUe RooM 301

08.30 FF Traume 3 FF Protese 3 barneortopedisk 
symposium:  
ortopedi ved  
Cerebral Parese

oSTRC symposium: 
Siste nytt om bakre 
korsbåndskader

FF Fot/ankel
09.00

09.30 Pause

10.00 FF Traume 4 Pause Pause Pause

10.30 Hofte/kne  
symposium: 
Protese- 
infeksjoner:  
Diagnostikk  
ogbehandling

FF kne/ 
artroskopi 1

FF Spinalkirurgi 3

11.00

11.30

12.00 Lunsj

12.30

13.00 FF kne/ 
artroskopi  2

FF Protese 4 FF barn Spinalkirurgi  
symposium:  
Ryggsmerter,  
en kirurgisk  
diagnose?

GF Ortopedisk 
traumatologi

13.30

14.00 Pause

14.30 Pause GF Osteoporose og 
benhelse

15.00 GF spinalkirurgi

15.30

16.00



Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»   Antitrombotisk middel.    ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apixaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), 
titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter 
med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, 
symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se 
forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger 
daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt 
oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). 
Forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av tilbakevendende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 
ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med Eliquis 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet 
behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller 
kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig 
antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter 
kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan 
gjøres ved neste planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis skal warfarin eller annen 
VKA-be-handling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2,0. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling fortsettes administrering av Eliquis i 
minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering tas en INR-prøve før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering fortsettes inntil 
INR er ≥2,0. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon 
(«Child Pugh» A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering 
nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk 
embolisme hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende 
DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apixaban brukes med forsiktighet. Pasienter med serumkreatinin ≥133 μmol/liter 
forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg bør også bruke laveste dose av apixaban, 2,5 mg 2 ganger daglig. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/
minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apixaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med 
mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Konvertering (NVAF): Pasienter kan fortsette 
behandling med apixaban i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
voksne med NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. 
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med 
koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig 
gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte 
øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. 
ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) 
unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt 
kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må 
avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apixaban ikke 
krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apixabaneksponering kan 
være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Apixaban bør 
seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant 
blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Apixaban bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for 
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller 
invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Apixaban bør 
igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. 
Midlertidig seponering: Seponering av apixaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og 
dersom apixaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi 
(spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i 
faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt 
epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apixaban. Risikoen kan 
også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller 
svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen 
vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apixaban 
samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × 
halveringstiden) mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apixaban kan gis minst 5 timer etter at 
kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller 
pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, 
eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved 
behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder 
kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved sam-tidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 
kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apixaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og 
klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT 
>2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. 
Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. 
Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for lapp-laktasemangel eller glukose-
galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP 3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 
ganger økning i Cmax for apixaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og P-gp 
forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/
eller P-gp. Induktorer av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan 
føre til redusert plasmakonsentrasjon av apixaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, bør apixaban brukes 
med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av 
tilbakevendende DVT og LE. Apixaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 
og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med an-dre antikoagulantia kontraindisert. 
Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. 
acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apixaban. Hos pasienter 
med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen 
kombineres med apixaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apixaban. Legemidler 
forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apixaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, 
sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apixabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apixaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. 
Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apixaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste 
ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: 
Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal 
leverfunksjonstest, økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn-stikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. 
Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: 
Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/
kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vagi-nalblødning, urogenitalblødning. 
Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning 
på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av DVT og LE, og forebygging av 
tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. 
Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk blødning, postoperativ 
blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Intet antidot. Overdose 
kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av 
friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige 
blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 side d. Pakninger og priser: 
2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 147,90. 20 stk.1 (blister) kr 264,60. 60 stk.1 (endose) kr 697,70. 168 stk.1 (blister) kr 1879,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 207,50. 56 stk.2 (blister) kr 653,90. 
100 stk.2 (endose) kr 1135,30. 168 stk.2 (blister) kr 1879,20. Det er kun 168 stk. blisterpakning som har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. 
Refusjon: 1 B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- 
eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere 
slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr ICD    Vilkår nr
 -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi  136         -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136                       
 K78 Atrieflimmer/flutter  -              I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
2 B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller 
flere risikofaktorer slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr ICD    Vilkår nr
 K78 Atrieflimmer/flutter  -              I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
Vilkår: Ingen spesifisert.        

Sist endret: 21.08.2014
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Annonse

Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»   Antitrombotisk middel.    ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apixaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), 
titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter 
med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, 
symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se 
forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger 
daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt 
oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). 
Forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av tilbakevendende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 
ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med Eliquis 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet 
behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller 
kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig 
antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter 
kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan 
gjøres ved neste planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis skal warfarin eller annen 
VKA-be-handling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2,0. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling fortsettes administrering av Eliquis i 
minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering tas en INR-prøve før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering fortsettes inntil 
INR er ≥2,0. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon 
(«Child Pugh» A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering 
nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk 
embolisme hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende 
DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apixaban brukes med forsiktighet. Pasienter med serumkreatinin ≥133 μmol/liter 
forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg bør også bruke laveste dose av apixaban, 2,5 mg 2 ganger daglig. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/
minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apixaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med 
mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Konvertering (NVAF): Pasienter kan fortsette 
behandling med apixaban i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
voksne med NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. 
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med 
koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig 
gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte 
øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. 
ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) 
unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt 
kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må 
avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apixaban ikke 
krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apixabaneksponering kan 
være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Apixaban bør 
seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant 
blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Apixaban bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for 
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller 
invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Apixaban bør 
igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. 
Midlertidig seponering: Seponering av apixaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og 
dersom apixaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi 
(spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i 
faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt 
epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apixaban. Risikoen kan 
også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller 
svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen 
vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apixaban 
samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × 
halveringstiden) mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apixaban kan gis minst 5 timer etter at 
kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller 
pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, 
eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved 
behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder 
kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved sam-tidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 
kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apixaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og 
klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT 
>2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. 
Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. 
Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for lapp-laktasemangel eller glukose-
galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP 3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 
ganger økning i Cmax for apixaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og P-gp 
forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/
eller P-gp. Induktorer av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan 
føre til redusert plasmakonsentrasjon av apixaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, bør apixaban brukes 
med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av 
tilbakevendende DVT og LE. Apixaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 
og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med an-dre antikoagulantia kontraindisert. 
Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. 
acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apixaban. Hos pasienter 
med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen 
kombineres med apixaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apixaban. Legemidler 
forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apixaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, 
sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apixabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apixaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. 
Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apixaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste 
ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: 
Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal 
leverfunksjonstest, økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn-stikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. 
Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: 
Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/
kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vagi-nalblødning, urogenitalblødning. 
Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning 
på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av DVT og LE, og forebygging av 
tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. 
Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk blødning, postoperativ 
blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Intet antidot. Overdose 
kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av 
friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige 
blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 side d. Pakninger og priser: 
2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 147,90. 20 stk.1 (blister) kr 264,60. 60 stk.1 (endose) kr 697,70. 168 stk.1 (blister) kr 1879,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 207,50. 56 stk.2 (blister) kr 653,90. 
100 stk.2 (endose) kr 1135,30. 168 stk.2 (blister) kr 1879,20. Det er kun 168 stk. blisterpakning som har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. 
Refusjon: 1 B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- 
eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere 
slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr ICD    Vilkår nr
 -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi  136         -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136                       
 K78 Atrieflimmer/flutter  -              I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
2 B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller 
flere risikofaktorer slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr ICD    Vilkår nr
 K78 Atrieflimmer/flutter  -              I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
Vilkår: Ingen spesifisert.        
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sammenlignet med enoksaparin 40 mg en gang daglig1,2

Til forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne 
pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi3

• Bedre effekt sammenlignet med enoksaparin 40 mg en gang daglig1,2

• Ingen økt blødningsrisiko sammenlignet med enoksaparin 40 mg en gang daglig1,2

• Praktisk peroral administrasjon3

• 12–24 timers postoperativt tidsrom for oppstart av behandling*
• Krever ingen dosejustering hos eldre† eller pasienter med moderat nedsatt 

nyrefunksjon

• ELIQUIS® alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre bør brukes med forsiktighet hos 
pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15–29 ml/min) på grunn av potensielt 
høyere blødningsrisiko. ELIQUIS® anbefales ikke brukt på pasienter med CrCl<15 ml/min

*  I fastsettelsen av administrasjonstidspunktet i dette tidsrommet, kan leger vurdere de eventuelle fordelene ved tidligere       
   antikoagulasjon for VTE-profylakse, samt risikoen for postkirurgisk blødning.

† Det er begrenset klinisk erfaring med eldre pasienter som har fått ELIQUIS® sammen med acetylsalisylsyre. Denne   
   kombinasjonen bør benyttes med forsiktighet på grunn av en potensielt høyere  blødningsrisiko.

Referanser: 1. Lassen MR et al. N Engl J Med 2010; 363:2487-2498. 2. Lassen MR et al. 
Lancet 2010;375:807-815. 3. ELIQUIS® (apixaban) Preparatomtale, august 2014.
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MER EFFEKTIV FOREBYGGING AV VENØS TROMBOEMBOLISME (VTE)

UTEN ØKT BLØDNINGSRISIKO
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Annonse

oversikt over utstillere

REVISJONSPROTESER



oversikt over utstillere Radisson Blu Plaza Hotell 
Forelesninger skal foregå i new Munch og blue Room i 1. etasje, i Film og kunst  
i 2. etasje samt i møterom 301 i 3. etasje. 

302, 303, 304 og 305 i 3. etasje er mindre møterom,  
sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.
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Tittel...
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Standoversikt:
1. Zimmer
2-4. Alere AS
5-6. Norimplant as
7 Stryker
9. Swemacimaging
10. Amgen
14. Eli Lilly Norge AS
15. Nordicare
17. Orthovita
18. Orthovita
19. KEBOMED AS
20. KvinTo
21. Mærsk-Andersen AS
22. Scanrad Protection AS
23. Abigo Medical as

24. DJO Norway
25. Ossano Scandinavia
26. Edwards Lifesciences
27. Limedic AB
28. Acelity KCI
29. Implantscan AS
30. Viking Medical Scandinavia ApS
31. 3 m2  (1,5x2 m)
32. Bayer
33. Pfizer
34. Heraeus Medical AB
35. SOBI AS
36. B.Braun Medical AS
37-42.   DePuy Synthes

43. Swemac Orthopaedics
44. BSN Medical
45. Medi Norway AS
46. Medtronic Norge
47. Össur Nordic AB
48. Bioventus
49. Link Norway
50-51.   SCP Orthopedics
52. Biomet
53. Ortomedic
54. Smith & Nephew
55. BMW Norge

Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.

Radisson Blu Plaza Hotell
oversikt over utstillere
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Stikktittel...oversikt over utstillere

Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
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1. Zimmer
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14. Eli Lilly Norge AS
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29. Implantscan AS
30. Viking Medical Scandinavia ApS
31. 3 m2  (1,5x2 m)
32. Bayer
33. Pfizer
34. Heraeus Medical AB
35. SOBI AS
36. B.Braun Medical AS
37-42.   DePuy Synthes

43. Swemac Orthopaedics
44. BSN Medical
45. Medi Norway AS
46. Medtronic Norge
47. Össur Nordic AB
48. Bioventus
49. Link Norway
50-51.   SCP Orthopedics
52. Biomet
53. Ortomedic
54. Smith & Nephew
55. BMW Norge

Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.
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Annonse

Synovasure™ Joint Infection Diagnostic
Alpha Defensin Test for Periprosthetic Joint Infection

Demand More From Your Diagnosis

High accuracy with 97% sensitivity and 96% specificity1

Reproducible results not affected by antibiotics treatment1

Quick results in 10 minutes

Easy to use. No laboratory needed

1 CD Diagnostic - A new paradigm for the diagnosis of
Periprosthetic Joint Infection - White Paper, 2013, revised 2014

Accuracy in PJI

Synovasure annons Höstmötesboken 2014.indd   1 2014-09-16   09:51:44
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Symposier

nof-symposium

Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 08.45-12.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film og kunst 
Møteledere: Marianne Westberg og Håvard Dale

Ortopediske infeksjoner

Innledning 
08.45  Velkommen

Håvard Dale

08.50  Hvor stort og hva er problemet? 
Eivind Witsø

Diagnostikk, mikrober og antimikrobiell behandling
09.00 Mikrober, biofilm, resistens og antimikrobiell behandling 

Olav Lutro

09.10 nye retningslinjer
Inge Skråmm

09.25 Spørsmål og kommentarer

Behandling av ortopediske infeksjoner
09.30 Infiserte proteser hos hoftebruddpasienter

Marianne Westberg

09.50 Spørsmål og kommentarer

10.00 Pause
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Symposier 

10.30 Infiserte ryggimplantater
Ivar Rossvold

10.40 Infiserte brudd og pseudoartroser
Gunnar Flugsrud

10.55 Metoder for bløtvevsdekning
Håvard Seland

11.10 Septiske artritter
Inge Skråmm

11.25 organisering
Håvard Dale

11.30 Paneldebatt, spørsmål og kommentarer

11.55 oppsummering
Eivind Witsø

12.00  Slutt

nof - Instructional lecture

Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 13.00-13.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film

Komplekse frakturer og båndskader i albue

Albue leddet blir ofte kalt ”The forgotten joint” og mange ortopeder mangler kompetanse innen feltet.  
en god albuefunksjon er en forutsetning for å nyttiggjøre seg en ellers velfungerende hånd. Presenta-
sjonen vil fokusere på diagnostikk og behandling av komplekse skader og tilstander som ofte overses.  
en del sekveler og behandlingen av disse vil også bli omtalt. 

Torstein Husby
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Symposier

Håndkirurgisk symposium

Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 13.00-15.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch
Moderators: Ingi Thor Hauksson1 and Tommy Lindau2

Dupuytren´s contracture:  
An update in treatment of Dupuytren´s disease

13.00 welcome and opening case presentation
Ingi Thor Hauksson, Tommy Lindau 

13.05 Anatomy / typical deformity
Professor Hebe Kvernmo, UNN

13.12 Deformity classification
Katrin Valen, UNN

13.19 Collagenase 
Thale Mørch, Ahus 

13.26 Pecutaneous needle faciotomy
Morten Havdal, Ahus

13.31 one stop shop approach
Tommy Lindau, Pulvertaft Hand Center, Derby, England

13.36 Discussion

13.46 Surgical faciectomy (inclusive dermatofaciectomy) of Dd
Professor Stephan Wilbrand, Akademiska University Hospital, Uppsala, Sweden

Tommy Lindau, Pulvertaft Hand Center, Derby, England

14.06 Percutaneous needle faciotomy vs. limited faciectomy for Dd. RCT.  
one year follow up
Hallgeir Bratberg, OUS

14.13 Percutaneous needle faciotomy vs. collagenase for Dd. RCT objective  
and functional results, first 29 pts
Ingi Hauksson, Ahus
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Symposier 

Leddproteseregisterets symposium

Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 13.00-14.30
Radisson blu Plaza Hotell oslo, kunst 
Møteleder: Leif Ivar Havelin

Fiksering av totale hofteproteser i relasjon til alder

13.00  Velkommen
Leif Ivar Havelin

13.05 Praksisendringer i hofteprotesekirurgien i norge
Leif Havelin

13.15 Protesefiksasjon i relasjon til alder. Resultater fra nARA-studier
Ove Furnes

13.30 Resultater fra andre registre
Geir Hallan

13.45 Patofysiologiske reaksjoner ved sementering
Ove Talsnes

14.05 Revisjonsrisiko og mortalitet i relasjon til fiksasjon og alder
Håvard Dale

14.20 experience / treatment strategy of Dd (Collagenase/Surgery/PnF) 
Discussion group / panel:
Adalsteinn Odinsson, St.Olavs Hospital, Trondheim 
Ingi Hauksson, Ahus, Oslo 
Stephan Wilbrand, Uppsala, Sweden 
Tommy Lindau, Derby, England

14.27 Three and five years results, “Cordless” study group 
Tommy Lindau, Pulvertaft Hand Center, Derby, England

14.37 Functional scores and Correlation of deformity with function
Ingi Hauksson, Ahus

14.45 Complications (Surgical fasciectomi, Collagenase and PnF) 
Professor Stephan Wilbrand, Akademiska University Hospital, Uppsala, Sweden

14.57 Final comments / Felles Dupuytren´s register inorge?
Ingi Hauksson

Foredragene holdes på norsk (eller svensk), men med engelsk tekst på presentasjonen.
1. Akershus universitetssykehus, oslo. 2. Pulvertaft Hand Center, Derby, england
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Symposier

Reumakirurgisk symposium - norsk forening for revmakirurgi

Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 13.00 - 15.00
Radisson blu Plaza Hotell oslo, møterom 301
Møteledere: [Foreligger ikke ved trykkstart.]

Pigmentert villonodulær synovitt 

[Program foreligger ikke ved trykkestart.]
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Symposier 

norsk Fot- og Ankel kirurgisk forenings Symposium

Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 14.00-17.00
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film
Møteledere: Øyvind Paulsrud og Andreas Dietze

Den funksjonelle amputasjonstump på underekstremiteten

14.00 Amputasjonen er ikke avslutningen men starten av en behandling 
P. Lerud

14.15 epidemiologi og register
F. Nilsen 

14.25 Myodese på lår 
A. Bertz

14.45 Myoplastikk på legg 
Ø. Paulsrud

15.00 Pause

15.30 kne-eksartikulasjon
T. Søvik

15.50 osseointegrasjon
Brånemark

16.10 komplikasjoner og funksjonell rehabilitering. 
L. Nihlen-Hansson

16.25 Fysioterapeutens synspunkt på stump og nivå mtp rehabilitering 
J. Schack

16.40 ortopediingeniørens synspunkt på stump og nivå 
L. Bolstad Schwanborg

16.55 Avslutning
A. Dietze
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norsk forening for skulder- og albuekirurgis symposium

Torsdag 23. oktober 2014 • kl. 08.30-10.00
Radisson blu Plaza Hotell oslo, kunst
Moderator: Cecilie Piene Schrøder

subacromial pain syndrome

08.30 Impingement; clinical assessment and different treatment options,  
what does the literature tell us? 
Jens Ivar Brox, Prof., MD

08.50 non-operative treatment of subacromial pain syndrome,  
including injection therapy. 
Ola Marius Ekeberg, PhD, MD

09.05 How do we train and treat patients with subacromial pain?
Kaia Engebretsen, PhD, Phys.

09.15 Peritendinitis calcarea; when and how to treat? 
Stefan Moosmayer, PhD, MD

09.25 The Dutch recommendations for diagnosis and treatment of  
Subacromial Pain Syndrome. 
Jaap Willems, PhD, MD

09.45 Discussion
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norsk forening for ortopedisk Traumatologis symposium

Torsdag 23. oktober 2014 • kl. 10.30 -12.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film
Møteledere: Terje Meling og John Clarke-Jenssen 

Behandlingen av proksimale tibiafrakturer

10.30 Introduksjon + akutt behandling av proksimale tibiafrakturer
John Clarke-Jenssen

10.40 Fra 6,5 mm til 3,5 mm nye prinsipper for osteosyntese av  
proksimale tibiafrakturer
Gunnar B. Flugsrud

11.00 Hvordan fylle tomrommet? er ben eller syntetisk materialet best?
Robert Buciuto

11.15 Hvordan behandle ben og bløtdels defekter?
Nenad Tajsic

11.35 Diskusjon
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Symposier

LIoS-symposium (Pro/Con-Symposium)

Torsdag 23.oktober 2014 • kl. 13.00 - 14.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film 
Møteleder: Jan Erik Gjertsen1

Glideskrue vs. nagle ved proximale femurfracturer

13.00 Innledning og presentasjon
Jan Erik Gjertsen

13.05 Pro glideskrue 
Jonas Fevang

13.25 Pro nagle 
Asbjørn Sorteberg 

13.45 Plenumsdiskusjon / spørsmål

14.00 kasuistikker

14.15 Utdeling av LIoS hederspris
Kjartan Koi

1. Hoftebruddregisteret og Haukeland universitetssykehus
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The norwegian Arthroscopy Association symposium 2014

Torsdag 23. oktober 2014 • kl. 13.00-14.30
Radisson blu Plaza Hotell oslo, kunst
Moderators: Mette Andersen, MD1 and Sigbjoern Dimmen, MD, PhD2

High tibial Osteotomies

13.00 opening vs. Closing wedge osteotomy
Tor Kjetil Nerhus, MD, Martina Hansens Hospital, NO

13.15 osteotomy in Unstable knees
Martijn Brinkmann, MD, PhD, Maartenskliniek Woerden, NL

13.40 High Tibial ostetomy -preoperative planning and surgical technique
Sander Spruijt, MD, Maartenskliniek Woerden, NL

14.05 Double osteotomy
Sander Spruijt, MD, Maartenskliniek Woerden, NL

14.15 Complications after HTo
Tore Jervidalo, MD, Lovisenberg Diakonale Hospital, NO

1. baerum Hospital VVH
2. Lovisenberg Diakonale Hospital
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osteoporose og benhelses symposium

Torsdag 23. oktober 2014 • kl. 13.00-14.30
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch
Møteleder: Frede Frihagen

ett brudd er nok! Hvordan kan ortopeder forhindre  
neste lavenergibrudd?

13.00  Velkommen 
Leder av Faggruppa Frede Frihagen, Oslo Universitetssykehus

13.05 Lynkurs i medikamentell behandling av osteoporose for ortopeder 

Professor Unni Syversen, St. Olavs Hospital

13.30  osteoporosebehandling ved ortopediske avdelinger i dag, hvor står vi?  
Resultater fra landsomfattende spørreundersøkelse  
Trude Basso, St. Olavs Hospital

13.40  Presentasjon av ny behandlingsalgoritme for pasienter med lavenergibrudd 
Lene B. Solberg, Molde sykehus

13.55  Hvordan kan vi best følge opp våre behandlingsanbefalinger? 
Anna Holmberg, Skåne Universitetssjukhus

14.15  Plenumsdiskusjon 
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barneortopedisk symposium

Fredag 24. oktober 2014 • kl. 08.30-12.00
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch
Møteledere: Christian Sætersdal, Andreas Knaus og Torarin Lamvik

Ortopedi ved Cerebral Parese
08.30 Velkommen 

Torarin Lamvik

08.35 Diagnostikk. behandlingsplanlegging 
Eva Ponten, Torarin Lamvik

09.20 behandling av overekstremitetene ved cerebral parese
Eva Ponten

10.20 behandling av gangvansker ved cerebral parese 
Christian Sætersdal, Torarin Lamvik

11.10 behandling av hoftepatologi ved cerebral parese 
Andreas Knaus

11.55 Avslutning 
Christian Sætersdal
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Symposier

oSTRC symposium

Fredag 24. oktober 2014 • kl. 08.30-10.00
Radisson blu Plaza Hotell oslo, blue Room

siste nytt om bakre korsbåndskader

08.30 Hva er det med bakre korsbånd?
Lars Engebretsen 

08.50 Registerrapport
Lars-Petter Granan

09.00 Gir kirurgi kooS gevinst? 
Christian Owesen 

09.15 Hvem skal opereres? 
Lars Engebretsen

09.30 Single eller double bundle kirurgi? 
Asbjørn Årøen

09.45 konservativ med Jack brace og rehabilitering
Karin Bredland

Spinalkirurgisk symposium

Fredag 24. oktober 2014 kl. 13.00-14.30
Radisson blu Plaza Hotell oslo, base one
Møteleder: Ivar Rossvoll

Ryggsmerter, en kirurgisk diagnose?

13.00 Velkommen 
Greger Lønne formann i Spinalkirurgisk forening

13.10 konservativ behandling av ryggsmerter, et reelt alternativ
Arit Ødegaard, fysikalskmedisiner

13.40 opererer vi for mange pasienter med ryggsmerter?

Christian Hellum og Ellen Aksnes, ryggkirurger

14.10 Diskusjon 
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Zimmer ønsker velkommen til lunsjsymposium

Torsdag 23. oktober 2014 • kl. 12.00-13.00
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch 
Guest speaker: Dr. Howard Ware, FRCS (orth)

Diagnostisering av proteseinfeksjoner:  
er det infeksjon – eller er det ikke?

Zimmer synovasure

en ny, dokumentert metode for øyeblikkelig diagnostisering av periprostetiske infeksjoner.

Zimmer lanserer hurtigtest som med høy følsomhet og spesifisitet påviser en eventuell periprostetisk  
infeksjon. Synovasure registrerer om det finnes a-defensin i synovialvæsske fra leddet. a-defensin er 
alltid tilstede i synovialvæske ved periprostetiske bakterielle infeksjoner og kun da. Testen er enkel å 
bruke, gir et sikkert resultat i løpet av 10 minutter og kan brukes poliklinisk og peroperativt. Velkommen 
til en presentasjon av et nytt hjelpemiddel innen et utfordrende område av protesekirurgien.

For mer informasjon kontakt:
Zimmer norway AS, Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog 
Telefon: 67 91 22 00

Zimmer ønsker velkommen til lunsjsymposium

Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 12.00-13.00
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch 
Guest speaker: Satschin Bansal, Director for Zimmer Hospital Services & Solutions

effektiv og trygg innsamling og analyse av PROms data  
– mer rasjonell drift for lavere kostnader

• en svært brukervennlig, trygg og kostnadseffektiv online plattform for innsamling og analyse  
 av Patient Reported outcome Measures (PRoMs), som oxford, SF36, eQ-5D etc.

• Innovative verktøy for pasientinformasjon, som informasjonsvideoer, app’er og software for  
 å enkelt skape tilpasset online informasjonsflyt til pasienter, familie og andre

• Løsninger for reduserte kostnader og økt effektivitet både pre-, peri-, og postoperativt.

For mer informasjon kontakt:
Zimmer norway AS, Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog 
Telefon: 67 91 22 00
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ortomedic - knerevisjons-symposium

Torsdag 23. oktober 2013 kl. 13.00-14.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, blue Room 
Chairman: overlege Stig Heir, Martina Hansens Hospital  
Guest speaker: Mr. Rhidian Morgan-Jones, Spire Cardiff Hospital Uk

Kne-revisjon

13.00 Introduksjon 

13.10 knerevisjon i norge

13.30 Use of Metaphyseal sleeves in revision

 knee revision “Tips and Tricks”

14.10 Diskusjon

14.30 Slutt

ortomedic - Arthrex Symposium

onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00-14.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, blue Room 
Chairman: overlege Randi Hole, Helse bergen HF, Haukeland  
Guest speaker: Dr. Michael Glanzmann, Schulthess klinikk, Zürich-Sveits

Rotator Cuff

13.00 Introduksjon 

13.30 How to deal with massive Rotator Cuff Tears

14.10 Diskusjon

14.30 Slutt
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Generalforsamlinger 2014 - nof

2014 - Generalforsamling i 
Norsk ortopedisk forening (Nof)
Torsdag 23. oktober 2014 • kl. 15.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film & kunst

saksliste

Sak 1  Åpning av Generalforsamlingen

Sak 2  Valg av møtedirigent

Sak 3  Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4  Utdeling av Charnley stipend fra ortomedic 
  Utdeling av Smith & nephew stipend 
  Utdeling av Research grant (Heraeus Medical)

Sak 5  Årsberetning fra styret

Sak 6  Rapport fra redaktøren i norsk ortopedpost

Sak 7  Rapport fra web-redaktør i nof

Sak 8  Rapport fra kvalitetsutvalget

Sak 9  Rapport fra spesialitetskomiteen 

Sak 10  Rapport fra nasjonalt register for Leddproteser 

Sak 11  Rapport fra nasjonalt korsbåndregister

Sak 12  Rapport fra nasjonalt Hoftebruddregister 

Sak 13  Rapport fra nasjonalt barnehofteregister

Sak 14  Rapport fra ACTA orthopaedica

Sak 15  Rapport fra bone and Joint Decade utvalget

Sak 16  Rapport fra UeMs

Sak 17  Seniorpolitisk utvalg

Sak 18  Rapport fra nasjonalt Traumeregister  
  (nasjonalt kvalitetsregister for alvorlig skadde pasienter)

Sak 19  Rapport fra norsk Artroskopiforening 

Sak 20  Rapport fra norsk barneortopedisk forening 

Sak 21  Rapport fra norsk Fot- og Ankel kirurgisk forening

Sak 22  Rapport fra norsk forening for Håndkirurgi

Sak 23  Rapport fra norsk forening for Skulder- og Albuekirurgi

Sak 24  Rapport fra norsk forening for Hofte- og knekirurgi
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Sak 25  Rapport fra faggruppe for osteoporose og benhelse

Sak 26  Rapport fra norsk Spinalkirurgisk forening

Sak 27  Rapport norsk forening for Revmakirurgi

Sak 28  Rapport fra Leger i ortopedisk spesialisering

Sak 29  Rapport fra nofs forskningsutvalg

Sak 30  Saker forelagt av styret 

  endringer av vedtektene. 
  1. Leder i LIoS opptas som medlem av styret i nof. 
  2. Past President endres fra å ha møterett etter innkalling til å opptas  
   som fullverdig medlem i nof styret. 
  3. Past President erstatter leder i nof i valgkomiteen. 

  § 9 Styret - enDRInGSFoRSLAG 
  Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, nettredaktør, leder i LIOS,  
  redaktør av norsk ortopedpost og Past president. Det velges ett varamedlem. 

  § 10 Valgkomiteen - enDRInGSFoRSLAG 
  Valgkomiteen består av Past President og to medlemmer.

Sak 31  Saker forelagt av foreningens medlemmer:

  a. Søknad fra norsk Fot- og Ankel kirurgisk forening om å bli opptatt som  
   faggruppe i nof 
  b. Søknad fra norsk forening for ortopedisk Traumatologi om å bli opptatt som  
   faggruppe i nof 
  c. Reduksjon i kontingent til høstmøtene for studenter og pensjonister 
  d. nasjonalt register for leddproteser, sak til generalforsamlingen

Sak 32  Regnskap pr. 31.12. 2013

Sak 33  budsjettforslag for året 2015

Sak 34  Valg 

Sak 35  Forslag til tema for nof-symposium 2015 

Sak 36  Æresmedlemskap

Sak 37  eventuelt

Sak 38  Tid og sted for GF 2015
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Leger i ortopedisk spesialisering (LIOs)
Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 16.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, blue Room

saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling og møteledelse. Valg av referent

Sak 2 Pro-con-symposiet

Sak 3 LIoS hederspris. Vedtekter for og beslutning om tildeling.

Sak 4 Spesialiseringsregler

Sak 5 european Curriculum orthopaedics and Traumatology

Sak 6 foRTe

Sak 7 Medlemskontakt

Sak 8 Økonomisk status, regnskap og budsjett

Sak 9 Vedtektsendring-signeringsrett

Sak 10 Status spesialitetskomitéen

Sak 11 neste års LIS-symposium

Sak 12 noP-innlegg

Sak 13 neste styremøte

Sak 14 eventuelt

LIS-leger som er medlemmer i noF og overleger med under 2 år etter spesialistgodkjenning er medlem-
mer. LIS-leger som er interesserte i LIoS arbeid oppfordres til å møte ved Generalforsamlingen, og gjerne 
også til å melde interesse for deltakelse i det nye styret som settes sammen ved neste års generalforsam-
ling. Alle interesserte er velkommen til å møte.

Norsk forening for Revmakirurgi
Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 15.30  
Radisson blu Plaza Hotell oslo, møterom 301

sakliste:

Sak 1 konstituering av GF

Sak 2 Årsberetning

Sak 3 Regnskap

Sak 4 Tema for neste års symposium

Sak 5 eventuelt
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Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening
Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 17.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film

saksliste

Sak 1 Valg av ordstyrer

Sak 2 Årsrapport v/ formann

Sak 3 Regnskap

Sak 4 Valg av styret

Sak 5 ıDiverse

Norsk forening for skulder- og Albuekirurgi
Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 17.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, møterom 301

saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Valg av møteleder

Sak 3 Valg av referent

Sak 4 Årsrapport

Sak 5 Godkjenning av regnskap

Sak 6 kontingent 2015

Sak 7 Arctic Circle Meeting 2015

Sak 8 Høstmøtesymposium, forslag til tema 2015

Sak 9 Pris for beste foredrag 2014

Sak 10 eventuelt
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Norsk Barneortopedisk forening
Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 17.30  
Radisson blu Plaza Hotell oslo, blue Room

saksliste:

Sak 1 Valg av ordstyrer og referent

Sak 2 Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Sak 4 Medlemskontigent

Sak 5 Rapport fra barnehofteregisteret

Sak 6 Rapport fra klumpfotstudien

Sak 7 Rapport fra læreboka

Sak 8 Status artrodiatasebehandling av CLP

Sak 9 Valg av tema for neste års symposium

Sak 10 Valg av nytt styre

Sak 11 eventuelt

Norsk Forening for Hofte og Knekirurgi
Onsdag 22. oktober 2014 • kl. 17.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, kunst

saksliste

Sak 1  Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Sak 2  Valg av møteleder og referent 

Sak 3  Årsberetning 

Sak 4  budsjett og regnskap

Sak 5  evaluering av Vårdager 2013

Sak 6  Tema og tidspunkt for neste Vårseminar

Sak 7 oppdatering av vedtekter for nFHkk

Sak 8  Valg av styre/valgkomite

Sak 9 Tema for neste års symposium

Sak 10 eventuelt
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Norsk forening for Håndkirurgi
Torsdag 23.oktober 2014 • kl. 13.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, møterom 301

saksliste:

Sak 1 Åpning av møtet. Valg av ordstyrer

Sak 2 Godkjenning av saksliste

Sak 3 Styrets årsberetning

Sak 4 Årsregnskap

Sak 5 websiden

Sak 6 FeSSH Hand Trauma Committee

Sak 7 Vintermøtet 2014

Sak 8 Høstmøtesymposium 2015 - tema-/programansvarlig

Sak 9 SSSH 2014 i bergen

Sak 10 Vintermøte 2015 - tema-/programansvarlig

Sak 13 Diplom i håndkirurgi

Sak 14 Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi

Sak 15 Reisestipend og pris for beste håndkirurgiske foredrag av yngre kirurger

Sak 16 eventuellt
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Norsk forening for Ortopedisk traumatologi 
Fredag 24. oktober 2014 • kl. 13.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, møterom 301

saksliste

Sak 1 Åpning

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Sak 3 Godkjenning av vedtekter

Sak 4 Valg av styre

Sak 5 Økonomi

Sak 6 nasjonalt Frakturregister

Sak 7 Tema for symposium 2015

Sak 8 eventuelt

Forslag til styre 2014-2016

Leder: John Clarke-Jenssen

nestleder: Annette wikerøy

Sekretær: Tarjei Vinje

kasserer: bjørn bragnes

Styremedlemmer: Terje Meling,  
Robert buciuto

Faggruppe for Osteoporose og benhelse
Fredag 24. oktober 2014 • kl. 14.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, møterom 301

saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling; valg av ordstyrer og referent 

Sak 2 Årsberetning og regnskap 

Sak 3 Valg av styre og valgkomite 

Sak 4 neste års høstmøtesymposium

Sak 5 Medlemsmøte våren 201

Sak 6 Status med arbeidet med retningslinjer/behandlingsanbefalinger for sekundærprofylakse

Sak 7 eventuelt
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Norsk spinalkirurgisk Forening
Fredag 24. oktober 2014 • kl. 15.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, blue Room

saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Sak 3 Årsberetning

Sak 4 Regnskap

Sak 5 Arrangementer 2014 – kort rapport

Sak 6 Videre strategi for foreningen

Sak 7 Valg av styrerepresentanter

Sak 8 Fastsettelse av kontingent for 2015

Sak 9 eventuelt
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Protese 1
onsdag 22. oktober 2014 kl. 15.00 – 16.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, kunst 
Møteledere: Justin van Leeuwen og Øystein Gøthesen

1. Funksjonsvurdering etter kneprotesekirurgi, validering av spørreskjema  
mot klinisk vurdering
Korsvold AM

2. Validering av leddproteseregisteret mot norsk pasientregister
Baste V

3. Prosedyrekoder brukt i validering av Leddproteseregistret
Baste V

4. Computernavigasjon vs. konvensjonell teknikk ved kneprotesekirurgi.  
en prospektiv, randomisert, blindet RSA-studie
Petursson G

5. Maksstyrketrening etter kneprotese
Husby VS

6. Årsaker til tidlig revisjon av totalprotese i kne
Høvik Ø
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traume 1
onsdag 22. oktober 2014 kl. 15.00 – 16.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, blue Room 
Møteledere: Mette Andersen og Ulf Sigurdsen

7. evalueringen av de nye retningslinjene for håndtering av minimal,  
lett eller moderat hodeskade – en prospektiv studie ved  
Sørlandet sykehus kristiansand
Moss T

8. Fraktur gjennom borekanal etter fiksasjon av syndesmose med  
sutur-endobutton
Brun O-C

9. komplikasjonsfrekvens etter ankelbruddkirurgi
Naumann M

10. kvalitetsikring av skjemaer for pasientrapportert resultat etter  
ankelbruddkirurgi
Sigurdsen U

11. komplikasjoner etter osteosyntese av pilon tibiale frakturer
Høifødt LF

12. Skader i norske skisentra i 16 års perioden 1996-2012
Ekeland A
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Hånd 1
onsdag 22. oktober 2014 kl. 15.30 – 17.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch 
Møteledere: Line Lied og Morten Eikrem

13. Akutt kompartmentsyndrom i underarm etter transradial coronar angiografi
Glad TH

14. behandling ved sirkulasjonssvikt etter finger-replantasjon
Vatne M

15. behandling av Dupuytrens kontraktur med Xiapex.
Høvik Ø

16. Artroskopisk beingrafting av skafoid pseudoartroser
Rigo IZ

17. behandling av brudd og pseudartrose i skafoid
Reigstad O

18. Glomustumores og nevrofibromatose type 1
Vatn B

19. komplikasjoner etter fleksorsenekirurgi i sone 1-3 med 2-strengs polypro-
pylene modifisert kessler sutur
Amundsen A

20. Langtidsoppfølging av pasienter behandlet med artroskopisk suturteknikk 
for perifere skader av triangulærbruskkomplekset (TFCC), Palmer type 1b
Søreide E

21. Langtidsoppfølging av pasienter behandlet med artroskopisk reseksjon av 
sentrale og radiale lesjoner av triangulærbrusken
Søreide E

22. osteoid osteom i hånd.
Bratberg H

159. Motorisert isbor, ny årsak til ip-leddsamputasjon i tommel 
Løkebø JE
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Protese 2
onsdag 22. oktober 2014 kl. 16.30 – 17.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, kunst 
Møteledere: Øystein Høvik og Hilde Apold

23. en enkel metode for presis og nøyaktig bestemmelse av femur- 
komponentens rotasjon i total kneprotesekirurgi
Aunan E

24. Påvirker små rotasjonsfeil i femurkomponentens plassering knefunksjonen 
etter totalproteseoperasjoner i kneledd?
Aunan E

25. Totalprotese etter høy tibia osteotomi-høyere risiko for revisjon?
Badawy Mona

26. Revisjon av total kneprotese uten patellakomponent med kun innsetting  
av patellarkomponent
Tesfaye L

27. komponentplassering av uniproteser (UkA) med pasient spesifikk  
posisjonerings-guide teknikk (PSPG)
Van Leeuwen J

28. Instabile kneproteser revidert med bytte av plastinnsats. Hjelper det?
Høvik Ø
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traume 2
Torsdag 23. oktober 2014 kl. 08.30 – 10.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film 
Møteledere: Omar T Arnason og Terje Meling

29. Har innføring av konturerte plater medført bedre resultater etter osteo- 
syntese av claviculafrakturer? en retrospektiv studie med historisk kontroll
Karimzadeh M

30. klavikulafrakturer og trender i tiden
Djuv A

31. Langtidsfunksjon hos konservativt behandlede acetabulumfrakturer  
ved oUS Ullevål: 10-20 års oppfølging
Eitzen I

32. Langtidsoppfølging av konservativt behandlede acetabularfrakturer
Clarke-Jenssen J

33. Andregangs hofteluksasjon hos profesjonell basketspiller
Kristensen TB

104. Validering av registrerte hoftebrudd i Hoftebruddregisteret, norsk  
Pasientregister, og i ulike datakilder ved Haukeland universitetssykehus
Arnason OT

34. Forenklet metode for å finne antall primæroperasjoner for hoftebrudd på 
Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus
Arnason OT

35. Validering av rapporteringen til nasjonalt Hoftebruddregister og  
norsk pasientregister
Baste Valborg

36. Atypiske femurfrakturer blant eldre kvinner; en fraktur registerbasert  
studie ved SUS
Meling T

1. k
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spinalkirurgi 1
Torsdag 22. oktober 2014 kl. 08.30 – 09.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch 
Møteledere: Christian Hellum og Greger Lønne

38. er det økt forekomst av leddvæske og facettleddscyster etter ulike metoder 
for dekompresjon i lumbalcolumna
Haug KJ

39. kliniske resultater etter dekompresjon for lumbal spinal stenose. Processus 
spinousus osteotomi versus bilateral og unilateral laminotomi. en prospektiv 
studie av 1773 pasienter fra nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
Hermansen E

40. Pasientfornøydhet etter operasjon for degenerativ lumbal spinal stenose.  
en prospektiv studie med 3 års oppfølging
Thornes E

41. X-stop vs. Mini-invasiv dekompresjon ved Lumbal Spinal Stenose:  
Helse-økonomisk evaluering etter 2 år.
Lønne G

42. Lumbal Degenerativ Spondylolistese: Avstiving eller kun dekompresjon?  
1 års resultat av 412 pasienter registrert i nasjonalt kvalitetsregister  
for Ryggkirurgi
Austevoll I

43. Infeksjoner etter skoliosekirurgi i bergen
Nilsen PT
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Hånd 2
Torsdag 23. oktober 2014 kl. 08.30 – 10.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch 
Møteledere: Hebe Kvernmo og Yngvar Krukhaug

44. ekstern fiksasjon og pinner vs. volar låseplate ved ustabile distale  
radiusfrakturer. en randomisert studie. kliniske resultater etter 5 år
Williksen JH

45. komplikasjoner og platefjerninger etter volar låseplate ved  
distale radiusfrakturer
Williksen JH

46. kompleks rekonstruksjon og salvage prosedyrer for distal  
radiusfraktur sekveler
Rigo IZ

47. Like resultater med CaP-sement og cristagraft ved distale radiusosteotomier. 
en prospektiv randomisert studie
Winge M

48. Tilfredsstillende resultat ved total håndleddsartrodese etter  
mislykket protese.
Reigstad O

49. Fra håndleddsprotese til artrodese til ny protese.
Røkkum M

50. behandling av kronisk dorsalt håndledds-smerte syndrom med  
artroskopisk shrinkage
Rigo IZ

51. 4-beins artrodese med sirkulær vinkelstabil plate
Rigo IZ

52. 2,0-9,8 års resultater etter 4-beinsartrodese hos pasienter med SLAC  
og SnAC håndleddsartrose
Dovland PO
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spinalkirurgi 2
Torsdag 23. oktober 2014 kl. 10.00 – 11.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch 
Møteledere: Ivar Rossvoll og Ellen Aksnes

53. Pasientkasus, 14 år gammel gutt innlagt med ryggsmerter og smerter  
ved hofteekstensjon
Hermansen E

54. Infeksjon etter instrumentert lumbal fiksasjon med bakre tilgang
Aaen J

55. Mini invasiv corpectomi og innsettelse av ekspanderende bur ved fiksasjon 
av thorakale og lumbale frakturer
Trana R

56. kasuistikk: Sterke ryggsmerter hos 70 år gammel kvinne med to eldre  
kompresjonsfraktur behandlet med kyfoplastikk
Lønne G

57. Indikasjon for thoraxdren etter opening wedge ved VePTR kirurgi
Riise R

58. konservativ behandling av skoliose i form av spesifikke øvingar (PSSe)
Molland RS

59. kirurgi ved sarkomer og lokalt aggressive bensvulster i ryggsøylen ved oUS
Thorkildsen J

60. kasuistikk: CRPS versus CRP - hva er grunnen for smertene?
Hübscle L
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skulder og albue
Torsdag 22. oktober 2014 kl. 10.30 – 12.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, kunst 
Møteledere: Konrad Mader og Kjersti Kaul Jenssen

61. bio-RSA (bony increased ofset-reversed shoulder artroplasty) med  
autogent beingraft: kliniske og radiologiske resultat
Iversen JA

62. Albueproteser i norge, trender og resultater.
Skredderstuen A

63. Radiushodereseksjon og hemiinterposisjonsartroplastikk ved posttraumatisk 
kronisk radiushodeluksasjon. evaluering av ny operasjonsteknikk
Mader K

64. Artroskopisk rotatatorcuff sutur ved Aleris Helse
Hovind H

65. 1 års klinisk og radiologisk oppfølging etter subscapularissenesutur
Jenssen KK

66. Resultater etter behandling av akutt AC-luksasjon Rockwood type III-V  
med artroskopisk assistert reponering og fiksasjon med Tightrope
Lien OA

67. Sternoclavicular-ledds instabilitet. Stabiliseringsplastikk med fritt gracilis 
senetransplantat
Ludvigsen TC
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Hånd 3
Torsdag 23. oktober 2014 kl. 10.30 – 12.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, blue Room 
Møteledere: Endre Søreide og Eugen Eide

68. betydningen av injeksjonshastighet for smerte ved injeksjon  
av lokalbedøvelse
Tangen LF

69. betydningen av nåletykkelse for smerte ved injeksjon av lokalbedøvelse
Wågø KJ

70. Grønne hender. nytt behandlingsforløp for dagkirurgi ved skader i hånd og 
håndledd ved St. olavs Hospital. Plexusanestesi uten overvåkning  
av anestesisykepleier.
Lied L

71. Har temperatur betydning for smerteopplevelse ved injeksjon av lidokain?
Lundbom JS

72. betydningen av injisert volum for smerte ved fingerblokkade
Ballo S

73. Påvirker bufring av Lidokain smerten under injeksjon av lidokain?
Skarsvåg TI

74. 15 år med ortopedi og håndkirurgi på bahamas
May T Hestmo

75. overflatebehandling med krom-nitritt (Crn) ved små metall-metall  
artikulasjoner ser ut til å redusere utslipp av slitasjeprodukter
Thorkildsen R

76. beskyttende refleks som resultat av neuromuskulær kontroll?
Mobargha N
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traume 3
Fredag 24. oktober 2014 kl. 08.30 – 09.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film 
Møteledere: Jan Erik Gjertsen og Geir Hjorthaug

77. biomekanisk analyse av fiksasjon for lårhalsbrudd ved ettbens stående  
belastning: betydningen av implantatets design og konfigurasjon i en  
syntetisk benmodell
Brattgjerd JE

78. biomekanisk analyse av fiksasjon for lårhalsbrudd ved trappegang:  
betydningen av implantatets design og konfigurasjon i en  
syntetisk benmodell
Brattgjerd JE

79. Torsjonsanalyser av fiksasjon for lårhalsbrudd: betydningen av implantatets 
design og konfigurasjon i en syntetisk benmodell
Brattgjerd JE

80. Inflammatorisk respons etter dislosert lårhalsbrudd behandlet med  
sementert hemiprotese
Utvåg SE

81. Inflammatorisk respons etter pertrochantær femur fractur (PTFF) behandlet 
med HCS glideskrue
Utvåg SE

82. Dialogen mellom medlemmer i det høyt presterende traumeteamet ved  
oslo universitetssykehus
Kaastad TS
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Protese 3
Fredag 24. oktober 2014 kl. 08.30 – 10.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, kunst 
Møteledere: Per Olav Østbyhaug og Cathrine Harstad Enoksen

83. Morbus Paget – ortopediske aspekter
Sælebakke KO

84. Periacetabular osteotomi ved hoftedysplasi. Funksjonelle resultater  
etter 7,4 (2-15) år
Isaksen KF

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

86. Varighet av tromboseprofylakse ved primære totalproteser i hofteleddet
Engesæter LB

87. Pseudotumores, CoCr-innhold i blod og funksjon ved metall-mot-metall 
hofteproteser
Øslebye A

88. Revisjonsproteser i hofte-og kne-ledd behandlet etter ”Fast-track”  
modellen. Resultater fra kvalitetsregister ved St. olavs Hospital
Husby OS

89. Høgare risiko for revisjon av usementerte og omvendt hybride  
hofteproteser samanlikna med sementerte hofteproteser for kvinner  
eldre enn 75 år
Børsheim S

90. kan beinpåvekst forutsi retensjonskraften til en femurstamme?  
en vektbærende implantat modell hos geit
Harboe K

91. Utarbeidelse av norsk versjon av “Forgotten Joint Score”
Moen VP



68 Høstmøteboken  •   2014

Frie foredrag - sesjoner

Fot og ankel
Fredag 24. oktober 2014 kl. 08.30 – 10.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, møterom 301 
Møteledere: Marius Molund og Ketil Hvaal

92. erfaringer fra oppstarten av norsk Fot- & Ankelregister
Nilsen FA

93. ”Raskere tilbake” – erfaringer ved Akershus universitetssykehus HF
Nsubuga M

94. Hallux varus etter operativ behandling for hallux valgus. en presentasjon  
av to pasienter behandlet operativt med to forskjellige metoder
Husebye EE

95. Langtidseffekt etter bruk av pumps (høyhæla sko) hos kvinner  
– en kontrollert cohort studie
Borchgrevink GE

96. Leddbevarende kirurgi ved ervervet plattfot – kvalitetsoppfølging  
av 15 pasienter
Ekås G

97. Transposisjon av Fleksor Hallucis Longus ved kronisk achillesseneruptur 
2004-2014
Alhaug OK

98. Infisert akillesskade med massiv bløtdelsdefekt. Rekonstruktiv kirurgi  
eller ekspektanse? en kasuistikk
Kjellsen AB

99. komplikasjoner etter fjerning av syndesmoseskrue. en retrospektiv studie
Andersen M

100. betydning av tilhelet/intakt fibula ved stivhetsmålinger av callutaser på legg. 
et kadaverstudium
Kierkels TD



Høstmøteboken   •   2014 69

Frie foredrag - sesjoner

traume 4
Fredag 24. oktober 2014 kl. 10.00 – 12.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film 
Møteledere: Frede Frihagen og Trude Basso

101. Preoperativ liggetid for hoftebrudd operert ved oslo universitetssykehus
Svenøy S

102. Strukturert journal ved proksimale femurfrakturer i Sykehuset Innlandet
Oskal SB

103. Fra strukturert journal til kvalitetssikringsdatabase – foreløpige data og 
analysemuligheter for hoftebruddpasienter
Forr T

105. et retrospektivt kvalitativt studie: Analysen av forskjellige faktorer  
som påvirker utfallet av operasjoner med DHS/CHS av type inter eller  
subtrokontære hoftebrudd
Anub MT

106. Intertrokantære femurfrakturer; insidens, behandling og reoperasjonsrate
Formanek E

107. Pasientrapportert helseutfall etter hoftebrudd
Gjertsen JE

108. Preoperativ bakre tilt predikerte fiksasjonssvikt hos 322 pasienter med 
Garden I og II lårhalsbrudd
Dolatowski F

109. behandling og funksjonelle resultater hos pasienter under 55 år med dislokerte 
lårhalsbrudd; en studie fra nasjonalt Hoftebruddregisteret 2005-2012
Bartels S

110. effekt av gentamicin-impregnerte collagen-matter som infeksjonsprofylakse 
ved hofteprotesekirurgi: en randomisert kontrollert studie
Westberg M

111. Atrofisk pseudartrose i humerusskaftet og D-vitaminmangel  
– en kasuistikk
Hjorthaug G

112. Lumbosacrale nerverotsavulsjoner; en kasuistikk
Nijenhuis G

37. kasuistikk om atypisk femurfraktur hos en pasient under denosumab  
(Prolia) behandling
Stierle S



70 Høstmøteboken  •   2014

Frie foredrag - sesjoner

Artroskopi 1
Fredag 24. oktober 2014 kl. 10.30 – 12.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, blue Room 
Møteledere: Jan Rune Mikaelsen og Mette Andersen

113. Physical impairments in hip range and strength are greater in those with 
chondropathy and in females following hip arthroscopy
Kemp J

114. Hip Arthroscopy in the Setting of Hip osteoarthritis: Systematic Review of 
outcomes and Progression to Hip Arthroplasty
Kemp J

115. bruskkirurgi i kne i norge 2008-11
Engen C

116. ACI versus mikrofraktur i behandling av fokale leddbruskskader i kne 
Langtidsoppfølging i norsk multisenter RCT
Knutsen G

117. Tidiga resultat efter fokal ytersättning med ett individanpassat  
metallimplantat. Fallbeskrivning
Ryd L

118. behandling av dyp osteochondral skade i kne med ”custom made femoral 
condyle” resurfacing protese, en kasuistikk
Engen JM

119. Menisksutur – valg av teknikk, funksjonelt resultat og reoperasjonsrate
Ianssen T

120. nettbasert oppfølging etter meniskreseksjon
Solberg G

121. 3 års prospektiv oppfølging av pasienter etter menisktransplantasjon
Strauss MJ



Høstmøteboken   •   2014 71

Frie foredrag - sesjoner

spinalkirurgi 3
Fredag 24. oktober 2014 kl. 10.30 – 12.00 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, møterom 301 
Møteledere: Andreas Seip og Lars Hübschle

122. 6 og 12 års resultat etter instrumentert posterolateral fusjon i  
nedre lumbalcolumna
Robak OR

123. Degenerativ lumbal skoliose, erfaringer med kirurgisk behandling
Rossvoll I

124. evaluering av wiltse tilgang basert på tall fra nasjonalt kvalitetsregister  
for ryggkirurgi
Karlsen M

125. komplikasjoner ved TLIF – en gjennomgang av data hentet fra nasjonalt 
kvalitetsregister for ryggkirurgi
Karlsen M

126. Prediktoranalyse av for transforaminal interbody fusion 1 års resultater  
fra ryggregisteret
Aksnes E

127. Transforaminal Interbody Fusion og Posterolateral fiksasjon noRGe  
2007-2013. ettårs resultater fra ryggregisteret
Aksnes E

128. Lumbal skiveprotesekirurgi i norge 2007-2013. ett års resultater  
fra ryggregisteret
Furunes H

161. A health economic evaluation of  
screening and treatment in patients with  
adolescent idiopathic scoliosis
Adobor RD



72 Høstmøteboken  •   2014

Frie foredrag - sesjoner

Artroskopi 2
Fredag 24. oktober 2014 kl. 13.00 – 15.10 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, Film 
Møteledere: Sigbjørn Dimmen og Randi Hole

129. Fiksasjon av hamstring graft ved ACL rekonstruksjon i Skandinavia
Gifstad T

130. Tilheling av benplugg etter ACL rekonstruksjon med endobutton bTb
Aune AK

131. Pasienterfaringer og resultater av dagkirurgisk ACL-rekonstruksjon på Unn 
2008-2010
Pada M

132. effekt av zoledronsyre på sene-ben-tilheling – en eksperimentell studie
Hjorthaug G

133. Revisjonsrisiko for de vanligste fiksasjonskombinasjonene etter fremre kors-
båndsrekonstruksjon rapportert til nasjonalt korsbåndsregister 2004-2013
Persson A

134. korsbåndsrevisjoner ved Haraldsplass Diakonale Sykehus 1999-2013  
– en retrospektiv gjennomgang av disponerende årsaker for revisjon av 
primære ACL rekonstruksjoner
Vindfeld S

135. Infeksjon etter ACL rekonstruksjon. Data fra de norske og danske  
korsbåndregistrene
Sivertsen EA

136. Ingen negativ effekt av fulltykkelse bruskskade hos fremre korsbånd  
rekonstruerte pasienter ved 5-9 års oppfølging
Ulstein S

137. Store forskjeller i knefunksjon 2 år etter korsbåndsrekonstruksjon:  
Progressiv rehabilitering versus standard behandling i norge
Grindem H

138. endring i kneartrose og funksjon hos fremre korsbåndsopererte  
– en 20 års prospektiv studie
Risberg MA



Høstmøteboken   •   2014 73

Frie foredrag - sesjoner

139. kne-funksjon og artrose utvikling etter kneluksasjon:  
en kohort med minimum 10 års oppfølging.
Moatshe G

140. Patellastabiliserende kirurgi med senegraft
Madsen CS

141. 3 års resultater etter innføring av trochleaplastikk som prosedyre  
i behandlingen av kronisk patellofemoral instabilitet
Øye C



74 Høstmøteboken  •   2014

Frie foredrag - sesjoner

Protese 4
Fredag 24. oktober 2014 kl. 13.00 – 14.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, kunst 
Møteledere: Einar Lindalen og Roel Bierling

142. Anterolateral tilgang ved hofteprotesekirurgi
Rostem S

143. Deformasjonsmønster i en usementert femurstamme med modulære  
nakker. en eksperimentell human kadaverstudie
Enoksen CH

144. Lokal infiltrasjonsanestesi ved totale hofteproteser
Wiik TS

145. Måling av benlengdeendring i forbindelse med innsetting av  
total hofteprotese
Aasen IB

146. Sammenligning av mukselsparende fremre og direkte lateral tilgang for 
hofteprotese, resultater etter ett år
Mjaaland KE

147. Stabilitet av skreddersydd usementert og standard sementert femurstamme 
– 10 års radiostereometri resultater etter randomisert studie
Fagerberg TT

148. Hvilke faktorer predikerer resultat seks uker etter hofteprotese med  
mini-invasiv fremre tilgang?
Bjørgul K

149. Sementerte hemiproteser ved lårhalsbrudd: bakre eller direkte lateral 
tilgang?
Kristensen TB

150. en gjennomgang av pasienter som er operert med intern fiksasjon versus 
delprotese (hemiprotese) og total hofteprotese for lårhalsbrudd
Nawab A

160. Periprotetiske frakturer etter usementert hemiprotese.  
Data fra Diakonhjemmet sykehus
Bjørnsen KG



Høstmøteboken   •   2014 75

Frie foredrag - sesjoner

Barn
Fredag 24. oktober 2014 kl. 13.00 – 14.30 
Radisson blu Plaza Hotell oslo, new Munch 
Møteledere: Anders Wensaas og Anne Kristine Reve

151. nasjonalt barnehofteregister – status nå
Reve AK

152. 11 years follow-up of congenital hip joint dislocation treated by  
Ludloff Approach
Hvid I

153. Ung jente med septisk artritt og aggressiv bløtdelsinfeksjon med  
Staphylococcus Condimenti etter kuttskade, en enestående kasuistikk
Haanæs E

154. Inneklemt nervus medianus etter albueluksasjon hos barn
Thorkildsen R

155. bilateral SCFe hos et tvilling-par: når skal man gjøre profylaktisk fiksasjon 
av kontralateral hofte
Bjørdal C

156. Resultater etter kirurgisk behandling av medfødt muskulær torticollis
Høiness PR

157. Mapping of the femoral trochlea in a newborn population:  
an ultrasonographic study
Øye C

158. Intraktable leggsmerter ved Mb. Crohn. en kasuistikk
Holen KJ



Annonse

DVR®  
DISTAL VOLAR RADIUS

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

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

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



Annonse

Abstrakter 2014
Abstracts

DVR®  
DISTAL VOLAR RADIUS

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

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

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



78 Høstmøteboken  •   2014

Abstrakt

001
Protese

FuNKsjONsVuRDeRING etteR KNePROteseKIRuRGI, 
VALIDeRING AV sPøRResKjemA mOt KLINIsK VuRDeRING

Korsvold Am1, Aamodt A1

1. Lovisenberg Diakonale Sykehus, oslo

Innledning: Fysioterapeuter ved ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale  
Sykehus, tester alle pasienter som legges inn for protesekirurgi i kne med en over-
satt norsk utgave av American knee Society Score (AkSS). Testingen er ressurs-
krevende, og det er et ønske om å erstatte disse undersøkelsene med et pasient-
administrert spørreskjema. Dette med tanke på langtidsoppfølging  
av pasientgruppen.

materiale og metoder: Formålet med studien var å se om pasienters selvevaluering av knefunksjon 
samsvarer med fysioterapeutens kliniske vurdering. Pasientene rapporterer selv egen oppfatning av 
bevegelighet og stabilitet i kne på et spørreskjema utarbeidet av klinikere ved LDS. I tillegg vurderes 
pasientenes knefunksjon av en fysioterapeut. Utvalget består av 179 pasienter som har fått satt inn total-
protese i kne, og måletidspunktet er 3 måneder etter operasjon. For å se på samsvaret er det gjennom-
ført krysstabeller, utført sensitivitets- og spesifisitetsutregninger samt utregning av kappaverdier.

Resultat: Resultatene viser sensitivitetsutregninger mellom 35 % og 80 %. Spørreskjemaets evne til 
å fange opp pasienter med dårlig aktiv strekk og anterior/posterior instabilitet kommer dårligst ut. Den 
positive prediktive verdien er lav for alle aspektene i spørreskjemaet hvor disse utregningene er utført. 
Samsvaret mellom pasientrapportert maksimal bøy og fysioterapeuts kliniske vurdering viser dårlig 
samsvar, med en lav kappaverdi på 0.32.

Konklusjon: Samsvaret mellom den kliniske vurderingen og selvevalueringen betraktes som dårlig,  
og spørreskjemaets nåværende form synes ikke å være en god erstatning for den objektive knescoren  
i AkSS.

Diskusjon: Instrumenter som brukes til datainnsamling må møte metodologiske krav til validitet og 
reliabilitet. God datainnsamling av utfallet etter kneprotesekirurgi er nødvendig for å overvåke kvaliteten 
på behandlingen, fange opp enkeltpasienter med dårlig knefunksjon og å kunne gi fremtidige pasienter 
realistiske forventninger til behandlingsresultat, basert på dokumentasjon. Pasientadministrerte skjemaer 
er mindre ressurskrevende og letter langtidsoppfølgingen av pasientene, men har sine begrensninger.
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VALIDeRING AV LeDDPROteseReGIstRet mOt NORsK 
PAsIeNtReGIsteR

Baste V1, Wiik R2, Walnum A3, Havelin LI1, Furnes O1

1. nasjonalt register for leddproteser, ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. 2. norsk pasientregister, Helsedirektoratet.  
3. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SkDe)

Bakgrunn: nasjonalt register for leddproteser (nRL) baserer seg på frivillig 
innsending av registreringsskjema fra legen samt pasientens samtykke. Data fra 
registrene brukes i forskning og kvalitetssikring. Datakvaliteten og representativitet 
er avgjørende for at forskningsresultatene skal være generaliserbare. Sykehusene, 
implantat og operasjonsteknikker blir blant annet evaluert på bakgrunn av reope-
rasjonsforekomst, og medfører at rapportering av reoperasjoner er særdeles viktig. 
Innrapportering til norsk pasientregister (nPR) danner grunnlag for aktivitets-
basert finansiering til sykehusene. nPR ble personidentifiserbart i 2008 og kan 
dermed også brukes til å validere de nasjonale kvalitetsregistrene ved å beregne 
dekningsgrad (DG).

materiale og metode: basert på prosedyrekoder (noMeSko’s klassifikasjon av kirurgiske prosedyrer 
(nCSP) ) for primæroperasjoner og revisjonsoperasjoner meldt til nPR ble data fra nRL sammenholdt 
med data fra nPR på personidentifisert nivå. endring av nRL’s samtykkeskjema og konsesjonen fra Data-
tilsynet gir tillatelse til denne koblingen. Separat for primæroperasjoner og revisjonsoperasjoner ble DG for 
nRL beregnet på følgende måte:

(kun nRL + Meldt til begge registre)

(kun nPR + kun nRL + Meldt til begge registre)

Tilsvarende ble DG beregnet for nPR. For hofteproteseregisteret ble DG beregnet for årene 2008-2011, 
mens for kneproteseregisteret ble årene 2008-2012 brukt.

Resultat: Det ble rapportert om 29.656 primære hofteoperasjoner til nRL, nPR eller begge registrene 
(2008-11). 96,5 % av disse ble rapportert til nRL og 97,2 % ble rapportert til nPR. DG for nRL varierer 
mellom 74,2 % til 100 % for de ulike sykehusene. For samme periode ble det meldt om 5.529 revisjons-
operasjoner, 88,1 % av disse ble rapportert til nRL og 83,8 % til nPR. en tredjedel av sykehusene  
rapporterte under 80 % av revisjonsoperasjonene til nRL.

I perioden 2008-12 ble det rapportert om 23.352 primære kneproteseoperasjoner til ett eller begge av 
registrene. 95,3 % av disse ble rapportert til nRL og 97,6 % til nPR. Totalt 2.393 revisjonsoperasjoner 
ble meldt, 88,9 % til nRL og 88,5 % ble rapportert til nPR. DG for revisjonsoperasjonene varierte mellom 
sykehus, men det var få som hadde en DG under 80 %.

Diskusjon: Dekningsgrad for primæroperasjon av både hofte- og kneproteser ansees som bra. Revi- 
sjonsoperasjonene ligger opp mot 8 % lavere og for enkelte sykehus er det et stort potensiale for forbed-
ring. Ved reoperasjoner der implantatet er fjernet uten at det settes inn nytt implantat mangler det endel 
revisjonsskjema som skulle vært meldt til nRL. Feilaktig bruk av prosedyrekoder til nPR vil påvirke DG 
for både nRL og nPR, se eget abstrakt.
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PROseDyReKODeR BRuKt I VALIDeRING  
AV LeDDPROteseReGIstRet

Baste V1, Havelin LI1, Wiik R2, Walnum A3, Furnes O1

1. nasjonalt register for leddproteser, ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. 2. norsk pasientregister, Helsedirektoratet.
3. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SkDe)

Bakgrunn: nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har etablert et 
system for validering av kvalitetsregistrene i samarbeid med de enkelte registrene 
og norsk pasientregister (nPR). Valideringen består i å beregne dekningsgrad 
(DG) basert på prosedyrekoder meldt til nPR og sammenholde dette med registre-
ringer i kvalitetsregisteret. Det er gjennomført DG for Leddproteseregisteret (nRL).

materiale og metode: DG ble beregnet for primæroperasjoner og revisjoner hver for seg for både 
hofteproteseregisteret (2008-11) og kneproteseregisteret (2008-12). Resultater fra dette arbeidet er gitt 
i eget abstrakt samt i Årsrapport 2014 fra nRL. basert på prosedyrekoder (noMeSko’s klassifikasjon 
av kirurgiske prosedyrer (nCSP) ) for primæroperasjoner og revisjonsoperasjoner meldt til nPR ble data 
fra nRL sammenholdt med data fra nPR på personidentifisert nivå. Prosedyrekodene som ble brukt i 
DG analysene for primær hofteoperasjoner var nFb 20, nFb 30, nFb 40 og nFb 99. For revisjon av 
hofteproteser: nFC 2*, nFC 3*, nFC 4*, nFC 99 og nFU 1*.

For å beregne DG for kneproteser ble nGb 0*, nGb 1*, nGb 20, nGb 30, nGb 40 og nGb 99 brukt for 
primær operasjon og for revisjon av kneproteser: nGC 0*, nGC 1*, nGC2*, nGC 3*, nGC 4*, nGC 99, 
nGU 0* og nGU 1*.

en utvidet kodeliste ble benyttet i beregning av DG for revisjonsoperasjonen hvis operasjonen var meldt 
til nRL.

Resultat: For mange av revisjonsoperasjonene der implantatet ble fjernet uten at det ble satt inn et  
nytt implantat i samme operasjon, manglet innsendt skjema til nRL, dette gjaldt både for hofte- og  
kneproteser. Prosedyrekodene nFb99 og nGb99 er for upresise, men ble brukt bare for 53 og 92  
operasjoner henholdsvis.

Med bakgrunn i den utvidete kodelisten fant vi at flere koder som ikke burde vært benyttet fordi de er for 
upresise, var blitt brukt. Vi fant også noen feil pga at revisjonsoperasjon var meldt som primæroperasjon 
og vise versa.

Diskusjon: Riktig bruk av prosedyrekoder ved protesekirurgi er avgjørende for at validering av leddpro-
teseregistrene skal bli korrekt. Lav dekningsgrad kan bety at skjema ikke er sendt til nRL eller at andre 
inngrep enn proteseoperasjoner er kodet med protesekoder. Det skal sendes revisjonsskjema til nRL 
både når implantatet fjernes og ved ny innsetting av protesedeler. Fra 2012 skal også revisjoner på grunn 
av infeksjon der protesedeler ikke skiftes eller fjernes, rapporteres til nRL og skal kodes nFS 19, nFS 49 
eller nFw 69 når det gjelder hofte. For kneproteser skal kodene nGS 19, nGS 49 eller nGw 69 benyttes.
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COmPuteRNAVIGAsjON Vs. KONVeNsjONeLL  
teKNIKK VeD KNePROteseKIRuRGI. eN PROsPeKtIV, 
RANDOmIseRt, BLINDet RsA-stuDIe

Petursson G1,2, Gøthesen ø2,3, Fenstad Am2, Dyrhovden Gs2, Haugan K4, Havelin LI2, 
Hallan G5, Röhrl sm6, Aamodt A1, Nilsson KG7, Furnes O2

1. Lovisenberg Diakonale sykehus. 2. nasjonalt register for leddproteser. 3. Haugesund sykehus. 4. ortopedisk forskningssenter, ortopedisk 
avdeling, St. olavs Hospital. 5. Haukeland universitetssjukehus. 6. oslo universitetssykehus, Ullevål. 7. Umeå universitetssykehus

Innledning: Computernavigering (CaS) var i 2013 brukt ved nesten 10 % av kne-
proteseinngrepene i norge. Tidligere studier har indikert at CaS kan gi nøyaktigere 
plassering av protesekomponenter sammenlignet med konvensjonell metode, og 
at CaS tar lengre tid. Det er fortsatt omdiskutert om mer nøyaktig plassering av 
komponentene påvirker risiko for aseptisk løsning. Radiostereometrisk analyse 
(RSA) kan vise mikrobevegelser av protesekomponenter som korrelerer til langtids-
resultatene for protesens overlevelse i pasienten.

Denne prospektive, randomiserte, blindede studien sammenligner CaS vs. konvensjonell metode ved 
hjelp av RSA.

materialer og metoder: 192 pasienter ble randomisert til totalprotese i kne med bruk av CaS (n = 97) 
eller intramedullært siktestag (n = 95). Alle ble operert med samme protesetype som var sementert og 
uten patella knapp. 44 pasienter, 21 CaS og 23 konvensjonell ble vurdert med gjentatte RSA målinger 
av tibiakomponenten de første 2 årene etter primær operasjon. Følgende parametre ble målt: maksimal 
total punktmigrasjon (MTPM); distal migrasjon av protese (subsidence); maksimum proksimal bevegelse 
av protesekantene (lift-off); og rotasjon av protesen. Alle som vurderte resultater og pasienter ble blindet i 
forhold til metodebruk.

Resultater: Det var ingen forskjell mellom gruppene i forhold til alder, kjønn eller på hvilken side 
pasienten ble operert. I begge gruppene var migrasjonen størst de første 3 månedene. Det var ingen 
signifikant forskjell i størrelse av migrasjon mellom gruppene. CaS vs. konvensjonell fra 3 til 24 måneder 
viste MTPM 0,058 mm vs. 0,103 mm (p = 0,101) og subsidence -0,005 mm vs. -0,011 mm (p = 0,275).

Diskusjon: Det ble ikke påvist forskjell mellom de to gruppene. bruk av CaS gir ikke noe mindre mik-
robevegelighet av tibiakomponenten etter 2 år sammenlignet med konvensjonell metode.
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mAKsstyRKetReNING etteR KNePROtese

Husby Vs1,2, Foss OA2,3, Husby Os2, Winther sB2,3

1. Avdeling for sykepleie, Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2. klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. olavs Hospital.  
3. Institutt for nevromedisin, nTnU

Innledning: Pasienter operert med totalprotese i kneleddet har redusert muskel-
styrke og funksjonsnivå flere år etter operasjon sammenlignet med frisk alders-
matchet populasjon. Maksstyrketrening med tung vektbelastning og få repetisjoner 
har vist å ha bedre effekt på muskelstyrke enn trening med liten belastning og 
mange repetisjoner både hos friske personer og ulike pasientgrupper.

materialer og metoder: I en randomisert kontrollert studie ble 41 pasienter (18 menn/23 kvinner) 
fordelt til styrketreningsgruppe (STG) eller standard rehabiliteringsgruppe (SR). Gjennomsnittlig alder var 
62 år (45-73), kMI 29,8 ( ± 5,3). STG trente 3 ganger/uke samt 1 fysioterapitime med oppstart 8 dager 
postoperativt. SR fulgte standard rehabilitering og ble i tillegg kontaktet pr. telefon 1 gang/uke og førte 
treningsdagbok. Intervensjonen varte 8 uker. Maksimal styrke i beinpress og kneekstensjon ble testet 
preoperativt, 7 dager og 10 uker postoperativt.

Resultater: Det var ingen signifikant forskjell i muskelstyrke mellom gruppene preoperativt og 7 
dager postoperativt. etter 10 uker var det signifikant forskjell mellom gruppene i beinpress operert bein 
(104 ± 17 vs. 75 ± 24 kg, p < 0,001) og kneekstensjon operert bein (19 ± 8 vs.12 ± 6 kg, p = 0,017).

Diskusjon: Maksstyrketrening resulterte i større styrkeøkning i beinpress og kneekstensjon sammenlignet 
med standard rehabilitering. Lav postoperativ muskelstyrke i quadriceps har blitt forklart med redusert 
muskelaktivering og muskelatrofi. Maksstyrketrening basert på nervøs tilpasning influerer på muskel-
aktiveringen og på kraft og hastighet i nervesignalet. Dermed øker fyringsfrekvens og antall motoriske 
enheter som aktiveres i muskelen.

Betydning/Relevans: Maksstyrketrening etter operasjon med totalprotese i kneleddet kan bidra til at 
pasientene gjenvinner muskelstyrke og øker funksjonsnivå raskere.
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ÅRsAKeR tIL tIDLIG ReVIsjON AV tOtALPROtese I KNe

Høvik ø, Amlie e
ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Flere studier viser at over halvparten av kneproteserevisjonene skjer 
i løpet av de første årene. Vi har gått gjennom revisjonsårsakene av totalprotese i 
kne satt inn på Lovisenberg Diakonale Sykehus siden 2002 med spesielt fokus på 
revisjoner innen 2 år etter primæroperasjonen.

materiale og metode: Fra 2002 til og med første halvår 2012 har vi satt inn 3179 primærproteser i 
kneet. Alle proteseoperasjoner (primær og revisjoner) blir registrert i vår lokale database. blant annet blir 
revisjonsårsak, komplikasjoner, alder, kjønn og ASA registrert. Vi har skilt mellom proteser med vanlig 
plast og proteser med constraint plast.

Resultat: Totalt er 30 proteser (0,9 %) revidert innen 2 år etter primæroperasjonen.

Indikasjon Antall

Instabilitet 9

Tidlig infeksjon 8

Sen infeksjon 5

Smerter/stivhet 3

Artrose (patella)  1

Fraktur 1

Løsning 1

Aksefeil 1

Feil komponent 1

558 primærproteser er operert med constraint plast og ingen av disse protesene har revidert på grunn av 
instabilitet.

Diskusjon: Infeksjon er en hyppig årsak til tidlig revisjon. Hvis operasjonstiden er under 1 ½ time kan 
vel ikke denne årsaken klassifiseres som kirurgfeil.

når det gjelder revisjon på grunn av instabilitet blir der mer interessant. noen anbefaler en mer con-
straint protese på spesielle indikasjoner som tidligere valgiserende tibiaosteotomi, patellectomi, inflam-
matorisk leddsykdom og aksefeil over 15°. er det kirurgfeil hvis pasienten pådrar seg en PCL-svikt etter 
operasjonen? kunne noen revisjoner vært unngått om det var satt inn en mer constraint protese primær?

Konklusjon: Tidlig revisjon på grunn av instabilitet er hyppig og det kan derfor være grunn til å vurdere 
bruk av mer constraint protese ved primæroperasjon.
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eVALueRING AV De Nye RetNINGsLINjeNe FOR  
HÅNDteRING AV mINImAL, Lett eLLeR mODeRAt 
HODesKADe: eN PROsPeKtIV stuDIe VeD  
søRLANDet syKeHus KRIstIANsAND

moss t1, thomassen s1, Brommeland t2

1. ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus kristiansand. 2. nevrokirurgisk avdeling, oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: De nye Skandinaviske retningslinjene for håndtering av pasienter 
med minimal, lett eller moderat hodeskade ble publisert november 20131. Disse 
retningslinjene er blitt relativt omfattende og inkluderer nå også muligheten av  
serum analyse (S100b) for å velge ut pasienter til CT undersøkelse av hodet.  
Vi har gjennomført en prospektiv studie der samtlige pasienter vurdert for hode-
skade ved Sørlandet sykehus kristiansand fra 1.1 til 23.8 2014 ble registrert i  
en database.

materiale og metode: Totalt ble 301 pasienter vurdert for hodeskade i dette tidsrommet. Hver 
pasient ble registert med skjema og en rekke kliniske og parakliniske parametre anført. bruk av CT og 
blodprøven S100b med eventuelt resultat ble kartlagt. I hvert enkelt tilfelle ble håndteringen av pasienten 
etter de nye retningslinjene retrospektivt vurdert og anført som “i samsvar” eller “avvikende”.

Resultater: kvinne:Mann = 1:1. Median alder 33.2 år (1 måned - 97.2 år). Fallskade var hyppigste 
årsak til hodeskade (62 %). Median GCS 15. blodfortynnende ble benyttet hos 15 %. S100b ble rekvirert 
hos 84 pasienter (34 %) og ble funnet positiv hos 42 (verdi ≥ 0,10 mikrogram/l). CT ble rekvirert hos 218 
pasienter (72,4 %) der vanligste funn var traumatisk subarachnoidal blødning (5,3 %) og/eller skallefrak-
tur (5,0 %). bruk av CT caput var tilsvarende som for samme tidsperiode i 2013. Det ble funnet høy grad 
av samsvar mellom håndtering av pasientene og de nye retningslinjene.

Diskusjon og tolkning: De første Skandinaviske retningslinjene for håndtering av minimale, lette eller 
moderate hodeskader ble publisert i 20002 og medførte blant annet betydelig økt bruk av CT caput. Disse 
retningslinjene ble siden revidert og publisert i 20131. I de nye retningslinjene legges det opp til en mer 
differensiert vurdering av hver enkelt pasient særlig med tanke på risiko faktorer som alder og bruk av 
blodfortynnende. Det introduseres også muligheten for analyse av proteinet S100b i serum som alternativ 
til CT undersøkelse. I tidligere studier er det angitt en mulig reduksjon i bruk av CT med 10-30 %1. I vårt 
materiale er blodprøven uproblematisk etablert ved sykehuset og retningslinjene fulgt hos et betydelig 
antall pasienter. Vi har allikevel foreløpig ikke oppnådd en signifikant reduksjon i CT undersøkelser hos 
denne pasientgruppen.

Referanser: 
1. Sundstrøm T, wester T et al. Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat 
hodeskade. Tidsskr nor Legeforen 2013;22:e1-6.
2. Ingebrigtsen T, Romner b, kock-Jensen C. Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild, and moderate head injuries. 
J Trauma 2000; 48: 760 – 6.
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FRAKtuR GjeNNOm BOReKANAL etteR FIKsAsjON  
AV syNDesmOse meD sutuR-eNDOButtON

Brun OCL, Frihagen F, Lippert A, madsen je, Andersen m
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål. bærum Sykehus, Vestre Viken. Fredrikstad Sykehus

Innledning: Sutur-endobutton er et relativt nytt alternativ til skruefiksasjon ved 
kirurgisk behandling av syndesmoseskader i ankelen. Foreløpige data kan tyde 
på en klinisk gevinst ved bruk av sutur-endobutten, og den trenger ikke fjernes 
rutinemessig slik syndesmoseskruen må.

Vi beskriver 2 kasuistikker med frakturer etter bruk av sutur-endobutton (TightRope®, Arthrex).

materialer:
Kasus 1: Mann født 1929. Han pådro seg en Maisonneuve-fraktur i fibula i november – 13, operert med 
2 stk sutur-endobutton. Han falt på nytt etter 2 måneder og pådro seg en distal crusfraktur gjennom 
borekanalen til den ene sutur-endobuttonen. Han ble initialt behandlet konservativt, men det tilkom 
varus og recurvatum-stilling og frakturen gikk til pseudartrose. Han ble derfor operert med korrigerende 
osteotomi og margnagle etter 9 måneder.

Kasus 2: kvinne født 1956 som også innkom med en Maisonneuve-fraktur som ble behandlet med én 
sutur-endobutton (TightRope®, Arthrex) i april-14. Hun hadde fra tidligere en schizoaffektiv lidelse. Det 
ble anlagt gips i 6 uker, men hun autoseponerte gipsen og skrev seg ut på eget ansvar før det ble tatt 
et kontroll røntgenbilde. Hun utviklet etterhvert smerter og oppsøkte sykehuset etter 3 måneder hvor 
røntgen viste en gjennomgående fraktur i nivå med Tightropen både på fibula og tibia. bruddet tilhelet i 
god stilling etter konservativ behandling.

Diskusjon: Sutur-endobutton er et relativt nytt produkt som blant annet brukes som fiksasjon ved 
syndesmoseskader. Ved bruk av nye implantater og produkter, er systematiskt oppfølgning nødvendig for 
å kunne avdekke komplikasjoner og utfra dette avdekke evt kontraindikasjoner. Det er kjent at sutur- 
endobutton kan gi irritasjon/abcessdannelse over suturen lateralt, og vi har på bakgrunn av dette gått 
over til å bruke den knuteløse utgaven av TightRope. Potensiell rediastase og mulig pull-out er  
også rapportert.

komplikasjonene vi rapporterer er ikke tidligere rapportert, men er relevante.

På bakgrunn av tilgjengelig litteratur og de ovenfor beskrevne komplikasjoner, bør forsiktighet utvises ved 
bruk av sutur-endobutton hos pasienter med kjent eller mistenkt dårlig benkvalitet.

Referanser:
Int orthop. 2012 Jun; 36 (6):1199-206. Acute distal tibiofibular syndesmosis injury: a systematic review of suture-button versus syndes-
motic screw repair.
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KOmPLIKAsjONsFReKVeNs etteR ANKeLBRuDDKIRuRGI

Naumann m1, utvåg se2,3, stavem K2,3, sigurdsen u2

1. Sykehuset Østfold HF. 2. Akershus universitetssykehus HF. 3. Universitetet i oslo

Innledning: De siste tiårene har komplikasjonsfrekvensen etter ankelbruddkirurgi 
forandret seg; fra høye komplikasjonsfrekvenser på 30-50 % for noen tiår siden, 
til generelt lavere, men svært varierende komplikasjonsfrekvenser i nylig publiserte 
rapporter. De siste årene er det ikke presentert større materialer om ankelbrudd-
kirurgi fra norsk klinisk praksis eller pasientregistre.

materialer og metoder: Dette er en preliminær rapport fra en retrospektiv journalgjennomgang av  
3 års ankelbruddkirurgi (2009-2011) ved to av norges største akuttsykehus, som inkluderer over 1000 
voksne pasienter med lukkede, lavenergetiske ankelbrudd. Registreringen inkluderer foruten kjønn og 
alder, blant annet frakturklassifikasjon etter ICD-10 og Ao-oTA, behandlingsparametre som profylakse, 
fiksasjonstype, bruk av syndesmosefiksasjon, liggedøgn og registrering av kirurgiske komplikasjoner.

Resultater: I våre registreringer med 1-3 års oppfølging har vi følgende komplikasjonsfrekvenser

3 % Postoperativ sårkomplikasjon uten reoperasjon

3 % Reoperert etter uakseptabel oRIF på postoperativ røntgenbilder

3 % Reoperert på grunn av dyp infeksjon

7 % Fjernet osteosyntesemateriale etter tilheling på grunn av lokale plager

1 % Påvist og behandlet DVT

0,5 % Påvist og behandlet Le

noen pasientforløp inkluderte mer enn en komplikasjon.

Diskusjon: Våre tall indikerer at ankelbrudd fortsatt er en svært vanlig og alvorlig skade. Det er vanskelig 
å vurdere våre resultater opp mot internasjonal litteratur på grunn av mangelen på tilsvarende rapporter.

Frekvensen av komplikasjoner etter ankelbruddkirurgi er svært varierende i internasjonal litteratur. 
Det finnes også få konsensuser om registreringskriterier for og klassifikasjon av komplikasjoner etter 
ankelbruddkirurgi noe som kan være med å forklare variasjonen i rapporterte resultater. Ulikheter i 
metodedesign gir ulik innrapportering fra den klinisk praksis til analysegrunnlaget; journalstudier versus 
prospektive kliniske studier versus registerstudier. endelig kan selvfølgelig forskjeller i pasientpopulasjon, 
frakturfordeling og parametre fra behandler og behandling forklare deler av forskjellen i komplikasjoner 
mellom vårt materialet og internasjonale resultater.

Betydning/relevans: Som en av de svært få rapporter om et stort pasientmateriale gir resultatene god 
innsikt i frekvensen av vanlige kirurgiske komplikasjoner ved ankelbruddkirurgi. Det er et stort behov for 
å arbeide frem konsensus i kriterier for registrering og klassifikasjon av komplikasjoner for å kunne sam-
menligne og forbedre praksis for ankelbruddkirurgi.
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KVALItetsIKRING AV sKjemAeR FOR PAsIeNtRAPPORteRt 
ResuLtAt etteR ANKeLBRuDDKIRuRGI

sigurdsen u1, utvåg se1,2, Naumann m3, stavem K1,2

1. Akershus universitetssykehus HF. 2. Universitetet i oslo. 3. Sykehuset Østfold HF

Innledning: Tradisjonelt har kirurgisk bruddforskning fokusert på resultater i form 
av klinisk vurdert funksjon, kirurgiske komplikasjoner, død eller reoperasjon. De 
siste årene har det vært økende interesse for pasientopplevde resultater samlet inn 
via spørreskjemaer om livskvalitet, plager eller funksjon.

Selv om flere norske rapporter om bruddkirurgi har benyttet internasjonalt kjente spesifikke spørre- 
skjemaer, foreligger det ofte flere ulike versjoner av samme skjema, og oftest mangler det dokumentasjon 
av metode for oversetting til norsk. I tillegg er den norske versjonen av skjemaene sjelden validert med 
blant annet testing av reliabilitet, validitet eller sensitivitet for endring.

materialer og metoder: en gruppe ble etablert for å vurdere tidligere anvendte pasientadminstrerte 
ankelspesifikke spørreskjemaer. Vi gjennomførte litteratursøk og identifiserte aktuelle spørreskjemaer. 
Vi ville se det som en fordel om spørreskjemaene hadde relativt få spørsmål, var i vanlig bruk og hadde 
dokumentert reliabilitet, validitet og sensivitet for endring. Vi valgte ut tre skjemaer utfra tilgjengelig  
dokumentasjon av egenskaper.

Vi gjorde to uavhengige parallelle oversettelser av hvert skjema til norsk fra originalspråket, deretter ble 
en gruppe enige om en konsensusversjon. Denne ble så oversatt tilbake til originalspråket og sammen-
lignet med tilbakeoversettelsen, før den norske versjonen ble justert. Deretter ble skjemaene testet på 
noen pasienter for mulige problemer eller uklarheter med skjemaene.

Resultater: Tre ulike ankelspesifikke spørreskjemaer ble oversatt til norsk ved denne prosessen og er klare 
for nærmere utprøving: olerud and Molander Ankle Score1 (oMAS) med 9 spørsmål, Self-reported Foot and 
Ankle Score2 (SeFAS) med 12 spørsmål og Lower extremity Functional Scale3 (LeFS) med 20 spørsmål.

Diskusjon: kvalitetssikring av oversettelse av spørreskjemaer til andre språk er viktig for å kunne sam-
menligne resultater. Spørreskjemaer som er oversatt av få forskere eller én enkelt forsker uten baklengs-
oversettelse til bruk i kliniske enkeltstudier, kan lett inneholder språklige avvik eller nyanser i forhold 
til originalskjemaet. Slike problemer illusteres lettest ved forskjeller i gradering på en ordinal svarskala 
som typisk har 4-5 nivåer. Språklige avvik her får direkte konsekvenser for fordelingen av score på hvert 
enkeltspørsmål.

Betydning/relevans: Med stadig større fokus på kvalitetsforbedring gjennom opprettelse av lokale og 
nasjonale registre med ‘pasienten i sentrum’ gjennom bruk av generiske og spesifikke pasientrapporterte 
resultatmål er det viktig med gode sykdomsspesifikke spørreskjema. Denne studien understreker betyd-
ningene av at oversettelser kvalitetssikres og testes på en fornuftig måte. Vi har holdt oss til en ”mini-
malistisk” metode som vi oppfatter som akseptabel. Våre tre oversatte spesifikke fot-/ankelspørreskjema 
skal testes nærmere i en større pasientgruppe. De vil etterhvert kunne være aktuelle kandidater for bruk i 
registre og kliniske studier.

Referanser:
1. olerud C, Molander H. “A Scoring Scale for Symptom evaluation After Ankle Fracture”. Arch orthop Trauma Surg 1984;103: 190-194.
2. Hosman AH et al. “A new Zealand national joint registry review of 202 total ankle replacements followed for up to 6 years”. Acta ortho-
paedica. 2007;78 (5):584-591.
3. binkley JM et al. “The Lower extremity Functional Scale (LeFS): scale development, measurement properties, and clinical application”. 
Phys Ther. 1999;79:371–383.
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KOmPLIKAsjONeR etteR OsteOsyNtese AV  
PILON tIBIALe FRAKtuReR

Høifødt LF, Flugsrud GB, madsen je
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Pilon tibiale er sjeldent forekommende frakturer og utgjør under  
1 % av brudd i underekstremiteten. Skademekanismen involverer ofte høy energi 
og bløtdelsskader er hyppige. behandlingen av pilonfrakturer er utfordrende og 
komplikasjonsfrekvensen er høy, opptil 70 % er rapportert i litteraturen. På oUS 
Ullevål behandles pilonfrakturer initialt med midlertidig stabilisering (oftest ekstern 
fiksasjon) og bløtdelsavsvelling inntil bløtdelene tillater endelig kirurgi. Anatomisk 
leddreposisjon gjøres åpent og lav-profilerte plater benyttes, gjennom standard-
iserte tilganger. Hvis bløtdelene ikke tillater bruk av plater, eller ved andre kom-
pliserende risikofaktorer, benyttes ringfiksatør (Tayor Spatial Frame) Vi ønsket å 
registrere komplikasjonene etter åpen reposisjon og osteosyntese av pilonfrakturer 
på Ullevål i perioden fra høsten 2008 til høsten 2013.

materialer og metoder: Fra avdelingens bruddregister ble 63 pasienter med opererte distale intra-
artikulære tibiafrakturer av Ao type 43 b og C identifisert. Vi gjennomgikk journal og registrerte komp-
likasjoner som oppstod innnenfor 6 mnd etter operasjon. Ved manglende journaldata ble pasienten 
kontaktet per telefon.

Resultater: Av 63 pasienter var det 52 menn og 11 kvinner. Gjennomsnittsalder ved bruddtidspunkt  
var 43 (20 - 78) år. 45 frakturer var komplett intraartikulære (Ao 43C) og 16 partielt intraartikulære  
 (Ao 43b). 12 frakturer var åpne, 51 lukkede. 50 pasienter ble primært behandlet med overbroende 
ekstern fiksasjon, 13 uten. Gjennomsnittlig tid fra skade til endelig operasjon var 13 (4 - 31) dager. Som 
endelig frakturbehandling ble 55 operert med oRIF og 8 med åpen leddrekonstruksjon og TSF. I oRIF 
gruppen ble 25 av 55 frakturer (45 %) operert med èn tilgang, 27 (49 %) med to tilganger og 3 (5 %) 
med 3 tilganger. Totalt ble 16 komplikasjoner hos 16 pasienter (29 %) registrert. Det var 1 nerveskade 
etter kompartmentsyndrom, 11 overfladiske infeksjoner som ble behandlet med antibiotika og 4 dype 
infeksjoner som krevde kirurgisk revisjon. Av 7 åpne frakturer med oRIF ble 4 i forløpet behandlet for 
overfladisk infeksjon, ingen av disse fikk dyp infeksjon. I TSF gruppen var 5 av 8 frakturer åpne. Det ble 
registrert 5 komplikasjoner hos 4 pasienter, hvorav 1 seneskade, 1 dyp pin-track infeksjon som krevde  
kirurgisk revisjon og 3 overfladiske infeksjoner. Av 5 åpne frakturer i TSF gruppen ble 2 i forløpet  
behandlet for overfladisk infeksjon og èn med dyp.

Totalt ble altså 6 av 63 pasienter reoperert for komplikasjoner, 4 av 55 i oRIF- gruppen, og 2 av 8 i  
TSF- gruppen.

Diskusjon: Ved 6 mnd FU hadde 32 % av pasientene gjennomgått én eller flere komplikasjoner og  
6 (10 %) var reoperert. På tross av en standardisert behandlingsprotokoll som tar nøye hensyn til bløt-
delsskaden ved pilon tibiale- frakturer, er skaden forbundet med høy risiko for sårkomplikasjoner.
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sKIsKADeR I NORsKe sKIseNtRA I 16 ÅRs PeRIODeN 
1996-2012

ekeland A1, Rødven A2

1. Martina Hansens Hospital. 2. Alpinanleggenes Landsforening

Innledning: Alpinanleggenes Landsforening har siden 1996 gjennomført en sentral 
registrering av skadene som opptrer i de største norske skisentra for å kartlegge 
skadetyper og faktorer som kan danne basis for skadeforebyggende tiltak.

materiale og metoder: Skadene som oppsto i 7-16 norske skisentra ble registrert av skipatruljer 
vintersesongene 1996/1997 til 2011/2012. Disse representerer ca. 50 % av skiheistransportene i norge. 
Antallet ski- og snowboarddager ble beregnet ut fra solgte skikort. 

 Resultater: Det ble registrert 55127 skadde skiløpere, 40 % kvinner og 60 % menn. Skadefrekvensen 
falt fra 1,47 til 1,27 skader/1000 ski- og snowboarddager (P<0.001) i perioden 2000-2012. Ca. 57 % 
av skadene ble sendt videre til lege eller sykehus. Mange av skadetypene hadde lik fordeling mellom 
skiløpere og de som brukte snowboard, men alpine skiløpere hadde flere underekstremitetsskader, 
særlig kneskader (24 %) enn de som kjørte snowboard (7 %) mens det motsatte ble observert for 
håndleddsskader med 22 % for de som kjørte snowboard mot 5 % for de på alpinski (P<0.001) i siste 
2 års periode. Andelen kneskader blant alpinistene har holdt seg på ca. 25 % i hele perioden, mens 
håndleddsskader hos snowboardere har falt fra 29 % til 22 % (P<0.001). Det er vist at nybegynnere er 
mest utsatt for håndleddsskader, og ferdigheten på snowboard har økt signifikant (P<0.001) fra første 
til siste del av perioden. Prosentandelen kneskader var dobbelt så høy for skadde kvinner (31 %) som 
for menn (16 %), mens menn var mer utsatt for skulderskader (19 %) enn kvinner (7 %) (P<0.001) i 
siste 2 års periode. Denne kjønnsforskjellen har holdt seg nærmest uforandret gjennom hele perioden. 
Leggbrudd blant skadde barn på alpinski har falt fra 20 % til 13 % (P<0.001), mens andelen skadde 
tenåringer og voksne med leggbrudd har vært uforandret og ca. 4 % i perioden. bruken av hjelm blant 
skadde skiløpere økte fra 11 % til 81 % (P<0.001) i perioden, mens prevalensen av hodeskader gikk ned 
fra 19 % til 16 % (P<0.001).

Konklusjon: Skadefrekvensen i alpine løyper har falt med 14 % i perioden 2000-2012. kneskader 
utgjør ca. 25 % av alpine skiskader og har vært uforandret i perioden 1996-2012 mens håndleddsskader 
blant snowboardere er redusert fra 29 % til 22 % av skadene. I samme periode er prevalensen av legg-
brudd blant alpine barn redusert med 35 %. bruk av hjelm har økt fra 11 % til 81 % og prevalensen av 
hodeskader er redusert med 16 % i 16 års perioden. 
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AKutt KOmPARtmeNtsyNDROm I uNDeRARm etteR 
tRANsRADIAL CORONAR ANGIOGRAFI

Glad tH, Røkkum m, Vatne m, Reigstad O
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Transradial tilgang har gradvis tatt over for transfemoral tilgang ved hjertekateteri-
sering grunnet raskere mobilisering etter prosedyren og mindre risiko for alvorlige 
blødninger. en sjelden komplikasjon til den transradiale tilgangen er akutt kom-
partmentsyndrom i underarmen.

De siste 12 måneder har vi operert 3 pasienter med akutt kompartmentsyndrom i underarmen etter gjen-
nomgått transradial hjertekateterisering. I tillegg vurderes underarmen hos 1-2 pasienter pr. måned mtp 
kompartmentsyndrom. I samme perioden ble det utført ca. 5400 hjertekateteriseringer via arteria radialis. 
De 3 pasientene presenterte seg med akutte og økende smerter i høyre underarm under eller like etter 
avsluttet prosedyre. Ved undersøkelse var underarmen stinn og øm, med forverring ved strekk av fingre. 
Trykkmåling viste 75-80 mmHg hos 2 av pasientene, den tredje ble ikke målt preoperativt. Pasientene 
ble underarmsfasciotomert inkludert spalting av carpalligamentet innen 6 timer etter symptomdebut. 
Huden ble lukket etter 2-5 dager. en pasient fikk problemer med sårtilheling og utviklet senere en mod-
erat Volkmanns kontraktur. Det ble gjort revisjon og fjerning av fibrotisk vev etter 7 uker. Ved kontroll etter 
3-7 måneder hadde alle betydelige restplager og redusert funksjon. kraft og bevegelse var 30-40 % av 
frisk side og alle anga fortsatt sterke smerter i underarmen.

Akutt kompartmentsyndrom er en sjelden, men svært alvorlig komplikasjon etter transradial hjertekate-
terisering. Til tross for rask intervensjon og komplett fasciotomi har pasientene ikke gjenvunnet full un-
derarmsfunksjon. Hos pasienter med sterke smerter i underarm, som forverres ved strekk av fingre, må 
losjesyndrom utelukkes (f.eks med trykkmåling), ellers skal fasciotomi utføres umiddelbart for å unngå 
Volkmanns kontraktur. 
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BeHANDLING VeD sIRKuLAsjONssVIKt etteR  
FINGeR-RePLANtAsjON

Vatne m, Hetland K R, Røkkum m
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Fra 1983 til 2000 ble det replantert eller revaskularisert 818 fingre hos 545 
pasienter. Det var 482 menn og 63 kvinner med gjennomsnittsalder 38 (1-81) år. 
Den samlede overlevelsen var 76 %. overlevelsen av 203 tomler var 74 % og av 
615 fingre 77 %. Skademekanismer som gav amputasjon med skarp avskjæring 
eller mild knusning (150 fingre) hadde en overlevelse på 94 %, mens amputasjon 
med grov knusning og avulsjoner (481 fingre) gav overlevelse på 72 %. Replan-
tasjon gjennom eller proksimalt for midtledd/tommelens ytterledd (560 fingre) gav 
overlevelse på 80 % mot 68 % lenger distalt. 446 partielt amputerte fingre hadde 
høyere overlevelse (85 %) enn 372 komplett amputerte fingre (65 %).

333 fingre ble reoperert på grunn av sirkulasjonssvikt, fordelt på tommel (94), pekefinger (68), langfinger 
(74), ringfinger (78) og lillefinger (19). Arteriell svikt inntrådte hyppigst de to første postoperative dagene 
og var svært sjelden etter fjerde dag. 181 fingre ble reoperert for arteriell svikt. I 23 fingre ble det gjort 
revisjon og direkte reanastomosering av arterien. 42 arterier ble reanastomosert ved hjelp av venetrans-
plantat. I en arterie med blødning ble lekkasjen reparert med sutur. 115 fingre ble amputert.

152 fingre ble reoperert for venøs svikt. Venøs svikt var mer jevnt fordelt på de postoperative dagene og 
inntrådte også hos noen pasienter etter mer enn en uke. 15 vener ble revidert og reanastomosert direkte. 
I 53 tilfeller måtte det benyttes venegraft. Det ble laget fiskemunninsisjon i fire fingertupper. I en finger 
måtte man fjerne et hematom som kompromitterte det venøse avløpet. 81 fingre ble amputert.

94 fingre ble behandlet med blodigler på grunn av venesvikt, hvorav 43 overlevde.

Replantasjon av fingre stiller store krav til postoperativ overvåkning. Reoperasjon ved postoperativ  
sirkulasjonssvikt kan gi gode resultater.
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BeHANDLING AV DuPuytReNs KONtRAKtuR  
meD XIAPeX

Høvik ø, tømmervåg s, tarangen m, Amlie e
1. ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold, Moss. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, oslo.

Innledning: Dupuytrens kontraktur kan behandles på flere måter. kirurgisk 
behandling med reseksjon av Duputren-vevet har vært den vanligste. Vi har siden 
2012 brukt injeksjon med Xiapex og vil presentere resultatet.

materiale og metode: Siden 2012 er 180 fingre behandlet med Xiapex. De første 22 injeksjonene ble 
satt av lege, senere injeksjoner ble satt av sykepleier. 6 pasienter blir i løpet av en halvtime fortløpende 
vurdert for behandling av lege med sykepleier til stede. Hvis indikasjon for behandling blir pasienten litt 
senere tatt inn igjen, og sykepleier injiserer Xiapex uten lege til stede. Dagen etter blir fingeren manipulert 
i lokalanestesi av sykepleier. Før og etter behandlingen blir strekkedeficit notert. Pasientene blir innkalt til 
poliklinisk kontroll etter 1 år.

Resultat: etter Xiapex-injeksjonen anga 78 % smerter og/eller hevelse og det kom til hudruptur ved 
manipulering hos 63 (35 %) 

136 kontrakturer i MCP-leddet ble behandlet og 44 kontrakturer i PIP-ledd behandlet. Hos 28 pasienter 
ble det ikke funnet indikasjon for noen form for behandling, 4 pasienter ble satt opp til operasjon, 1 av 
disse hadde injeksjon uten tilstrekkelig effekt. 45 pasienter er fulgt opp 1 år. Hos disse var gjennom-
snittelig strekkedeficit før injeksjon var 50° (20 - 90). etter manipulering neste dag 13,3° (0 – 45).  
etter 1 år 17,4° (0 – 75). 17 pasienter (38 %) hadde mindre enn 5° strekkedeficit.

Konklusjon: behandlingen er enkel og så langt uten alvorlige komplikasjoner og kan utføres av syke-
pleier i samarbeid med lege.
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ARtROsKOPIsK BeINGRAFtING AV sKAFOID  
PseuDOARtROseR

Rigo IZ
ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold, Moss (ortopedisk avdeling, nordlandssykehuset, bodø)

Innledning: Skafoid pseudoartrose er en relativ hyppig årsak til vedvarende plager 
etter hyperekstensjonstraume av håndledd og kan ubehandlet føre til smertefull 
artrose. Ved åpen beingrafting og pinnefiksasjon klarer man ikke å oppnå 100 % 
tilheling, og prosedyren har mulige komplikasjoner som smerte, stivhet, infeksjon 
og hypertrofisk arr. Reigstad et al publiserte tilheling i 72 av 81 tilfeller (88 %).  
PC Ho i Hong kong begynte i 1997 med artroskopisk beingrafting (AbG) for 
skafoid pseudoartrose og publiserte i 2012 resultater etter de første 68 pasienter; 
62 (91 %) av dem tilhelet. Fordelene med artroskopisk prosedyre er minimale 
åpninger av leddkapsel, man forstyrer ikke blodsirkulasjon av fragmentene og 
dessuten kan man bedre visualisere og samtidig evaluere evt. bruskskader på 
leddflatene, samt evt. TFCC- og ligamentskader.

materialer og metoder: Vi brukte ”standard opplegg” for håndleddsartroskopi med strekk og 2,4 mm 
skop. etter diagnostisk radiokarpal og interkarpal artroskopi ble en evt. TFCC skade behandlet. Tilgang til 
pseudoartrosen er gjennom den radiale midkarpale portalen og med shaver, beinfres og skarp skje renser 
man spalten inntil intakt spongiøst vev både proksimalt og distalt. blødning fra fragmentene sjekkes etter 
at blodtomheten er hevet. Under gjennomlysning reponerer og setter man inn pinner retrograd gjen-
nom spalten. Spongiøse beinchips høstes enten fra radius, eller fortrinnsvis fra crista, og føres gjennom 
en borrehylse inn i pseudartrosespalten via den midcarpale portalen. bengraftet pakkes i spalten og 
avslutningsvis kan man evt. sette en kanulert skrue gjennom den fylte spalten, eller ekstra pinner mellom 
håndrots-knokler ved behov. Pasientene har gips i minst 8 uker.

Resultater: Forfatteren har operert 10 pasienter med denne metoden ved nordlandssykehuset i bodø, 
samt 3 pasienter ved Sykehuset Østfold. Alle pseudartroser har tilhelet.

Diskusjon: Prosedyren er mer komplisert enn vanlig åpen beingrafting, tar lengre tid og har lang  
læringskurve. Det finnes ingen sammenliknende studier mellom åpen og artroskopisk metode. Artrosko-
piske prosedyrer utvikler seg fort, men håndkirurger er to tiår senere enn kne- og skulderkirurger til å ta i 
bruk avanserte artroskopiske operasjonsmetoder.

Betydning/relevans: Forfatteren mener at AbG er en verdifull metode, særlig i forbindelse med de 
proksimale pseudoartroser, hvor unngår stor kirurgisk tilgang med mulig skade av blodtilførsel av frag-
mentene. Artroskopi har i tillegg en viktig rolle i evaluering av hele håndleddet.
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BeHANDLING AV BRuDD OG PseuDARtROse I sKAFOID

Reigstad O1, thorkildsen R1, Grimsgaard C1, melhus K2, Røkkum m1

1. Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Skadelegevakta, ortopedisk avdeling, 
oslo universitetssykehus, Ullevål

Introduksjon: Skafoid fraktur, er etter distal radiusfraktur det hyppigste brudd i 
hånd eller underarm. Årlig insidens i norge er mellom 1800 og 2200. Skaden 
rammer hyppigst unge voksne menn, hvor forekomsten av scafoidfraktur og distal 
radiusfraktur er lik.

Formål: Gjennomgå tilgjengelig publisert litteratur rundt utredning og behandling av skafoid fraktur og 
pseudartrose, og vurdere behandlingsrutiner for problemstillingene.

materiale og metode: Vi har gjort et systematisk litteratursøk på pubmed, begrenset til engelsk  
litteratur for skafoid brudd og pseudartrose. Artikler der skafoid ikke var tema ble ekskludert, likeledes 
kadaverstudier av anatomi, biomekanikk eller operasjonsteknikker. Publikasjoner hvor skafoidfraktur var 
omtalt som en del av større håndskader (radiusfraktur/håndrotsfrakturer/ligamentskader), eller er nevnt 
i epidemiologiske studier, følgetilstander, enkeltkasuistikker, ekspertmeninger eller rapporter ble også 
utelatt. Til tross for mange publikasjoner som omhandler skafoidproblemstillinger, er det få randomiserte 
studier, og ingen er gjennomført med blinding av pasient eller oppfølgende helsepersonell. Det er 14 ran-
domiserte skafoid frakturstudier og 1 randomisert scafoid pseudartrose studie. De aller fleste studiene er 
retrospektive eller kasusserier av lav kvalitet. Metodeproblemene omfatter varierende grad av preoperativ 
vurdering, manglende sammenlikning og ingen randomisering av behandlingene, forskjellig radiologisk 
utredning og oppfølging, varierende oppfølgingstid og ulike preoperative- og oppfølgingsparametre. Det 
er vanskelig å lage gode reviewartikler og metaanalyser, og det foreligger ingen cochraneanbefalinger om 
skafoidproblemstillinger. Våre anbefalinger er i hovedsak basert på de prospektive studiene, oversiktsar-
tikler/metaanalyser og resultater fra et utvalg av de mest representative retrospektive studiene.

Resultat: Utredning av skafoid fraktur skal minimum inkludere palpasjon rundt scafoid og 4 hån-
drotsrøntgen bilder. Ved tvil om diagnose skal pasienten følges opp klinisk og med nye røntgenbilder. CT 
eller MR kan bekrefte eller avkrefte fraktur. Primær diagnostikk og etterfølgende behandling i gips i mini-
mum 8 uker gir meget godt klinisk resultat. kirurgisk behandling av scafoidfraktur bør begrenses til dis-
lokerte frakturer, frakturer som ledd i større håndrotsfraktur-luksasjoner og unntaksvis hos andre (f.eks. 
pasienter som ikke kan ha armen i gips i 2-3 måneder). Ved kirurgi skal stabil osteosyntese (skrue) 
benyttes. Ubehandlet scafoidfraktur fører ofte til smertefull pseudartrose med påfølgende feilstilling i 
håndrotsknoklene og sekundær artrose. Denne utviklingen kan motvirkes ved at eldre frakturer opereres 
med beintransplantasjon, intern fiksasjon og gipsimmobilisering (8-12 uker). når det har gått mer enn  
4 måneder etter skafoidbrudd, har det ingen hensikt med ytterligere gipsimmobilisering.

Diskusjon: behandlingsrutinene som ble kartlagt for noen år siden i norge er i tråd med den publiserte 
internasjonale litteraturen, men det er et forbedringspotensial i utredning og diagnostikk av skafoidfraktur. 
I påvente av bedre prospektive randomiserte studier bør skafoidproblemstillinger håndteres som  
skissert over.
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GLOmustumORes OG NeVROFIBROmAtOse tyPe 1

Vatn B1, Rustad C2

1. Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Avdeling for medisinsk genetikk,  
oslo universitetssykehus ,Rikshospitalet

Innledning: Glomustumores er sjeldne, godartede svulster utgående fra glomus-
celler som finnes i spesialiserte arteriovenøse anastomoser involvert i termo- 
reguleringen. De forekommer oftest distalt i ekstremitetene. nevrofibromatose  
type 1 (nF1) er en autosomal dominant arvelig tilstand, hvor mutasjoner i tumor- 
suppressorgenet nF1 predisponerer for ulike godartede og ondartede svulster. 
Den første assosiasjonen mellom glomustumores og nF1 ble publisert i 1938, 
men det er først i de senere år at glomustumores er inkludert i nF1 fenotypen.

materialer og metoder: en pasientkasuistikk illustrerer typiske symptomer, funn og behandlingsforløp 
ved glomustumores generelt og glomustumores ved nF1 spesielt.

Resultater: en kvinne i 50-årene med kjent nevrofibromatose type 1 hadde vært til utredning ved 
nevrologisk avdeling på sitt lokalsykehus, og deretter universitetssykehus grunnet sterke smerter i fingrene. 
Hun beskrev lokaliserte, støtlignende smerter spesielt i høyre tommel og venstre lillefinger og etter 
gjentatte vurderinger mistenkte man nevrofibrom i tommelen og MR ble rekvirert. Imidlertid førte et møte 
med genetiker til klinisk mistanke om glomustumor og henvisning til Hånd- og mikrokirurgisk seksjon ved 
oUS Rikshospitalet. kvinnen jobbet da redusert og hadde betydelige plager. Man fant en liten, distinkt 
palpasjonsøm fortykkelse rett proksimalt for neglen på høyre tommel og MR viste en lesjon som kunne 
representere et lite nevrofibrom. Vi ekstirperte senere en liten, velavgrenset, tumor fra høyre tommel.  
Histologien var forenelig med glomustumor. Tre måneder postoperativt var pasienten symptomfri i tom-
melen, men plagene i begge lillefingre og ringfingre var uforandret. Smertene ble forverret ved berøring 
og kulde. Hun hadde litt ruglete negler, ellers ingen synlige forandringer. Ultralyd og MR viste flere 
hypoekkogene lesjoner. Man valgte å ekspektere en periode, men smertene vedvarte, og samsvarte 
på kontroll med ultralydfunn. ny MR med høy oppløsning ble anbefalt, rekvirert og viste lesjoner i flere 
fingertupper. Hun tilbys operasjon.

Diskusjon: Glomustumores er små, men potensielt svært plagsomme. Det er vanlig at det tar flere år  
før diagnosen stilles. en typisk glomustumor er en smertefull, blålig subungual lesjon. De kan dog fore-
komme også andre steder og kan være uten synlige funn. eventuelt ses en liten hevelse, rødlige prikker 
eller neglforandringer. Den klassiske symptomtriaden er paroksysmal smerte, lokalisert ømhet og kulde-
overfølsomhet. Smerten kan beskrives som å bli “slått med hammer”. Typiske funn på ultralyd og MR 
kan være til hjelp i diagnostikk og preoperativ planlegging. kirurgisk ekstirpasjon gir ofte symptomfrihet. 
nF1-assosierte glomustumores skyldes biallelisk inaktivering av tumorsuppressorgenet nF1, og inngår nå 
i tumorspekteret ved nF1.

Betydning/relevans: Glomustumor er en sjelden, men kanskje ignorert årsak til fingersmerter.  
Insi-densen er ukjent. Hos pasienter med nF1 forekommer de hyppigere og kan være multiple. Å spørre 
om fingersmerter hos disse kan bidra til tidligere diagnose og behandling.
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KOmPLIKAsjONeR etteR FLeKsORseNeKIRuRGI  
I sONe 1-3 meD 2-stReNGs POLyPROPyLeNe mODIFIseRt 
KessLeR sutuR

Amundsen A, Williksen jH, Husby t
oslo universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: biomekaniske studier viser at økt antall kjernesuturer gir en sterkere 
seneplastikk i fleksorsenekirurgi. en nylig meta-analyse viser imidlertid at det 
ikke er færre komplikasjoner med nyere multi-streng suturer enn med tradisjonell 
kessler sutur1. På Ullevål Sykehus er 2-strengs kessler kjernesutur med en epi-
tendinøs løpende rundsutur standardmetoden for fleksorsenekirurgi. Vi ønsket å 
evaluere komplikasjonene med vår standardmetode.

materiale og metode: Vi gjorde en retrospektiv journalgjennomgang av pasienter som ble operert for 
fleksorseneskader i sone 1-3 mellom juni 2012 og september 2013. Det var 50 fingre hos 46 pasienter 
som ble operert for fleksor digitorum profundus skade med modifisert kessler sutur. Det var 26 menn 
og 18 kvinner med en gjennomsnittsalder på 36 år (14-70). Det var 17 sone 1 skader, 30 sone 2 og 3 
sone 3 skader. Alle senene ble sydd med en 2-strengs kessler 3.0 sutur pluss rundsutur med 5.0 med 
polypropylene sutur (Surgipro). Alle pasientene ble rehabilitert med kleinert regime og trente med hånd-
terapeuter i vår institusjon.

Resultater: Èn pasient (2 %) med dårlig compliance fikk reruptur og ble reoperert for dette. Èn pasient 
fikk CRPS og fikk et dårlig funksjonelt kortidsresultat. Ingen pasienter fikk større kontraktur og det var 
ingen infeksjoner. korttids funksjonsresultater etter gjennomsnittlig 17 uker ga gjennomsnittlig 125 grader 
ARoM i forhold til Stricklands kriterier.

Diskusjon og relevans: Våre resultater viser en lav komplikasjonsrate med en 2-strengs kessler 
kjernesutur. Vi hadde ingen reoperasjoner for adeheransedannelse i gruppen. Dette kan være pga 
ekstensiv bruk av håndterapi i rehabiliteringsfasen. Vi ser ikke behov for å foranrde vår standardprotokoll 
for fleksorsenekirurgi.

Referanse:
1. Dy et al. JHS 2012; 37A, 543-551
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LANGtIDsOPPFøLGING AV PAsIeNteR BeHANDLet  
meD ARtROsKOPIsK sutuRteKNIKK FOR PeRIFeRe  
sKADeR AV tRIANGuLæRBRusKKOmPLeKset (tFCC), 
PALmeR tyPe 1B

søreide e1, Husby t1, svilaas I1, Renli I1,Haugstvedt jR2

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold

Innledning: Skader av TFCC kan forårsake smerter, klikking og instabiliet som kan 
gi tap av funksjon i hånd og håndledd. TFCC har over de siste tiår fått betydelig 
oppmerksomhet, hvilket har gitt oss kunnskap om anatomi, histologi, biomekani-
ske egenskaper, og funksjon av denne komplekse strukturen ulnart i håndleddet. 
Parallelt med økt kunnskap om TFCC er flere metoder benyttet for å behandle 
skader av TFCC for å lindre pasientens plager og reetablere stabilitet og gjenvinne 
funksjon i hånd og håndledd. Målet med studien er å evaluere funksjonelle og 
subjektive langtidsresultater hos pasienter med perifer triangulærbruskskade, 
Palmer type 1b, behandlet med artroskopisk suturteknikk.

materiale og metode: I perioden 1991-1995 ble 20 pasienter diagnostisert og behandlet for TFCC 
skade, Palmer type 1b. Resultater ved første oppfølging, 23-59 måneder postoperativt, er tidligere publi-
sert1. Pasientene ble invitert til ny klinisk oppfølging ca. 20 år postoperativt, og vi rapporterer resultatene 
fra 11 pasienter som har gjennomgått klinisk evaluering med kartlegging av subjektive og objektive 
langtidsresultater.

Resultat: Pasientenes alder ved tidspunkt for kirurgi var 15-59 år. Median oppfølgingstid var 243 (226-
259) måneder. Fleksjon-ekstensjons utslag ble målt til median 94 (63-114) %, pronasjon og supinasjon 
til henholdsvis median 101 % og 94 %, mens grepstyrke var median 90 (55-116) %, alt sammenliknet 
med frisk side. Ut ifra modifisert Mayo wrist score, var det 5 pasienter med “excellent”, 2 pasienter med 
“good”, 2 pasienter med “fair” og 2 pasienter med “poor”. Median score for quick-DASH var 18 (0-68) 
og for PRwHe 17 (0-86).

Smerte og grad av tilfredshet ble kvantifisert ved hjelp av visuell analog skala (VAS). Smerte ble rap-
portert til median 25 (0-66), hvor 100 er smerte av verst tenkelige karakter, mens grad av tilfredshet 
ble rapportert til median 90 (1-100), med 100 som høyeste grad av tilfredshet. I forhold til preoperative 
smerteplager, rapporterte 2 pasienter seg selv som smertefrie, 5 pasienter beskrev betydelig bedring, 2 
pasienter rapporter om noe bedring, mens 2 pasienter beskrev uendret smertenivå. 10 av 11 pasienter 
ville ha gjennomgått behandlingen på ny.

Diskusjon/betydning: Pasienter med kroniske håndleddsmerter bør tilbys diagnostisk artroskopi for 
å evaluere evt brusk- og/eller ligamentskader. Perifere TFCC-skader, Palmer type 1b, bør repareres, da 
dette gir tilfredsstillende langtidsresultat. kliniske rapporter viser tilfredsstillende resultat for både åpen 
reparasjon og artroskopisk assisterte prosedyrer, dog er det rapportert om flere plager fra den sensible 
ulnarisgrenen ved åpne prosedyrer.

Referanse:
1. Haugstvedt JR, Husby T. Results of repair of peripheral tears in the triangular fibrocartilage complex using an arthroscopic suture tech-
nique. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery. 1999 Dec;33 (4):439-47.
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LANGtIDsOPPFøLGING AV PAsIeNteR BeHANDLet meD 
ARtROsKOPIsK ReseKsjON AV seNtRALe OG RADIALe 
LesjONeR AV tRIANGuLæRBRusKeN (tFCC)

søreide e1, Haugstvedt jR2, svilaas I1, Renli I1, Husby t1

1. ortopedisk avdeling, Ullevål, oslo universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold

Innledning: Sentrale og radiale lesjoner av TFCC, enten traumatisk eller degene-
rativt betinget, er vanlig årsak til håndleddsplager. Målet med studien er å evaluere 
funksjonelle og subjektive langtidsresultater hos pasienter med sentrale og radiale 
lesjoner av TFCC behandlet med artroskopisk reseksjon.

materiale og metode: I perioden 1991 til 1995 ble 35 pasienter diagnostisert og behandlet med artro-
skopisk reseksjon for en sentral eller radial lesjon av TFCC. Resultatene fra første oppfølging er tidligere 
publisert1. Pasientene ble invitert til ny klinisk oppfølging ca. 20 år postoperativt, og vi rapporterer resul-
tatene fra 15 pasienter som har gjennomgått klinisk evaluering med kartlegging av subjektive og objektive 
langtidsresultater.

Resultat: Pasientenes alder ved tidspunkt for kirurgi var median 37 (15-50) år. Median oppfølgings-
tid var 239 (222-258) måneder. basert på Palmers klassifikasjon av TFCC-lesjoner var det 11 type 1a 
lesjoner, 2 av type 1d og 2 av type 2c. Fleksjon-ekstensjons utslag ble målt til median 93 (59-108) %. 
Median pronasjon og supinasjon var 100 (12-114) % og 100 (83-118) %. Grepstyrke ble målt til median 
86 (43-126) %, alt sammenliknet med frisk side. Ut ifra modifisert Mayo wrist score, var det 5 pasienter 
med “excellent”, 6 pasienter med “good”, 3 pasienter med “fair” og 1 pasient med “poor”. Median 
score for quick-DASH var 20 (0-45) og for PRwHe 8 (0-61). Smerte og grad av tilfredshet er kvantifisert 
ved hjelp av visuell analog skala (VAS). Smerte ble rapportert til median 17 (0-60), hvor 100 er smerte 
av verst tenkelige karakter, mens grad av tilfredshet ble rapportert til median 94 (0-100), med 100 som 
høyeste grad av tilfredshet. 3 pasienter beskrev seg selv som smertefrie, 10 pasienter beskrev betydelig 
bedring, mens 2 pasienter beskrev uendret smertenivå, sammenliknet med smerteplager forut for  
behandling. 13 av 15 pasienter ville ha gjennomgått behandlingen på ny. Det ble ikke avdekket insta-
bilitet i distale radioulnarledd (DRUJ) hos noen av pasientene.

Diskusjon/betydning: Pasienter med kroniske håndleddsmerter bør tilbys diagnostisk artroskopi for 
å evaluere eventuelle brusk- og/eller ligamentskader. Sentrale og radiale lesjoner i TFCC kan behandles 
med artroskopisk reseksjon, gitt at man etterlater en 2 mm brem av TFCC for å unngå instabilitet i DRUJ. 
Vår erfaring tilsier at artroskopisk reseksjon av disse lesjonene er en trygg prosedyre med gode kliniske 
langtidsresultater

1. Husby T, Haugstvedt JR. Long-term results after arthroscopic resection of lesions of the triangular fibrocartilage complex. Scand J Plast 
Reconstr Surg Hand Surg. 2001 Mar;35 (1):79-83.
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OsteOID OsteOm I HÅND

Bratberg H, Williksen jH
oslo universitetssykehus

osteoid osteom er en sjelden, men smertefull tilstand. 15 % av osteoid osteom 
forekommer i hånd/håndledd. 10 % av alle tumores i hånd/håndledd er  
osteoid osteom.

Sykdommen karakteriseres ved diffuse konstante smerter, gjerne verst om natta. Andre symptomer er 
hevelse, muskelatrofi, og i sjeldne tilfeller veksthemninger ved epifysenære niduser.

Pasientene kan ha smertelindring av nSAID eller acetylsalisylsyre.

CT er best egna for diagnostisering av tilstanden, i tillegg til klinikken.

behandling er kirurgisk ekstirpasjon av nidus, eller ulike former for laser-, termo- eller radioablasjon. 
Suksessraten angis å være ca. 90 % for alle disse behandlingsformer.

Vi vil her presentere pasientkasus med osteoid osteom i hånd, og deretter vil vi gjennomgå litteraturen 
vedrørende osteoid osteom, klinikk, diagnose, behandling og prognose for tilstanden.

Det kan være nyttig å ha diagnosen osteoid osteom i bakhodet ved smerter i hånd/håndledd.
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eN eNKeL metODe FOR PResIs OG NøyAKtIG  
BestemmeLse AV FemuRKOmPONeNteNs ROtAsjON  
I tOtAL KNePROteseKIRuRGI

Aunan e¹, østergaard D², meland A¹, Dalheim K¹
1. kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 2. Radiologisk avdeling. Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Innledning: Den CT-påviste kirurgiske transepicondylære akse (sTeA) ansees av 
de fleste som gullstandard for kneets rotasjonsakse. Peroperativt kan denne aksen 
være vanskelig å lokalisere, og et stort antall anatomiske og dynamiske surrogat- 
akser (referanselinjer) har derfor blitt foreslått. De mest brukte linjene er sTeA, 
bakre condyllinje (PCL) og anterior-posterior aksen (APA) (whitesides linje). 
Mange studier har vist at disse linjene er lite reproduserbare og at femurkompo-
nentens plassering i axialplanet (rotasjon) derfor kan bli feil og medføre problemer 
for pasienten. Målsetting: Vi ønsket å evaluere presisjon og nøyaktighet av vår 
egen metode for rotasjonsbestemmelse av femurkomponenten under totalprotese-
operasjon i kneledd (TkR).

materialer og metoder: Rotasjonen av femurkomponenten beregnes under operasjonen ved at vi 
tegner opp sTeA, APA og til slutt PCL + 3º på distale femur. Teoretisk skal da sTeA og PCL + 3º være 
parallelle og APA skal stå vinkelrett på disse. Dersom dette er tilfelle aksepteres målene og benkuttene 
fullføres. Dersom bare to linjer stemmer over ens utelukkes den tredje. Dersom alle linjer gir forskjellig 
resultat velges den midterste. Dersom det foreligger grov hypoplasi eller blankskurt ben på en eller begge 
bakre femurcondyler utelukkes PCL fra beregningen. 80 knær (46 kvinner) operert konsekutivt med TkR 
fikk utført CT undersøkelse tre år etter operasjonen. Pasientenes gjennomsnittsalder var 69 år. Det var 65 
varusknær med 1º- 22º deformitet, 14 valgusknær med 2º-13º deformitet og ett nøytralt kne. Femurkom-
ponentens rotasjon ble målt på CT bilder av 3 ulike observatører. Først tegnet man sTeA på CT-bildene, 
deretter fellestangenten til femurkomponentens to ”pegger”. Vinkelen mellom de to linjene ble så målt. 
Inter-rater-reliabilitet for målingene ble beregnet med intraclass correlasjonskoeffisient (ICC) ”two-way 
mixed model”. Gjennomsnittsverdien for målingene ble så brukt til å beregne presisjon (uttrykt som  
SD og spredning) og nøyaktighet (uttrykt ved gjennomsnittlig avvik fra sTeA) av plasseringen  
av femurkomponenten.

Resultater: ICC (95 % CI) for rotasjonsmålingene var 0,62 (0,51-0,72) for enkeltmålingene og 0,83 
(0,76-0,89) for gjennomsnittsmålingene. Femurkomponentens gjennomsnittlige rotasjon i forhold til 
sTeA var 0,2º (utrotasjon) med en standarddeviasjon på 1,6 og spredning fra -3,7º til 3,7º. Det var ingen 
”outliers”.

Diskusjon: Vår metode for beregning av femurkomponentens rotasjon viste seg svært nøyaktig og presis 
i forhold til tidligere rapporterte data. Det kan skyldes at vi anvender informasjon fra flere referanselinjer 
og at vi ser bort fra informasjon som er åpenbart usikker.

Betydning/relevans: For å oppnå høy grad av nøyaktighet og presisjon ved bestemmelse av femur-
komponentens rotasjon i TkR bør kirurgen kombinere informasjon fra sTeA, APA og PCL.
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PÅVIRKeR smÅ ROtAsjONsFeIL I FemuRKOmPONeNteNs 
PLAsseRING KNeFuNKsjONeN etteR tOtALPROtese-
OPeRAsjONeR I KNeLeDD?

Aunan e¹, østergaard D², meland A¹ og Dalheim K¹
1. kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 2. Radiologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Innledning: Femurkomponentens rotasjon i axialplanet anses som en avgjørende 
faktor for god knefunksjon og proteseoverlevelse etter totalproteseoperasjon i 
kneledd (TkR). Rotasjonen påvirker gap-symmetrien og derfor også ligament-
balansen og stabiliteten. Feilrotasjon kan også medføre skjev sporing av patella og 
medfølgende smerter, subluksasjon eller luksasjon. Videre gir feilrotasjon akse- 
avvik i fleksjon med mulig økt plastslitasje og redusert proteseoverlevelse. Så lite 
som en grad intern rotasjon er hevdet å påvirke knefunksjonen. Hensikten med 
denne studien var å finne ut om relativt små rotasjonsfeil ( ± 3º) av femurkompo-
nenten påvirker knefunksjonen etter TkR.

materialer og metoder: 80 knær (46 kvinner) operert konsekutivt med TkR fikk utført CT under-
søkelse tre år etter operasjonen. Pasientenes gjennomsnittsalder var 69 år. Det var 65 varusknær med 
1º- 22º deformitet, 14 valgusknær med 2º-13º deformitet og ett nøytralt kne. Femurkomponentens 
rotasjon ble målt på CT bilder av 3 ulike observatører. Først tegnet man sTeA på CT-bildene, deretter 
fellestangenten til femurkomponentens to ”pegger”. Vinkelen mellom de to linjene ble brukt som uttrykk 
for femurkomponentens rotasjon i axialplanet. negative verdier representerer innrotasjon. Metoden har i 
en tidligere studie vist høy grad av presisjon og nøyaktighet. knefunksjonen ble underesøkt preoperativt 
og ett år etter proteseoperasjonen med knee injury and osteoarthritis outcome score (kooS), oxford 
knee score, knee Society Score (kSS). I tillegg ble pasienttilfredshet undersøkt med visuell analog skår 
(VAS) ved ett års kontrollen. Sammenhengen mellom femurkomponentens rotasjon og knefunksjon ble 
først undersøkt med Spearmans korrelasjonsanalyse. Deretter ble materialet delt i 2 grupper. Gruppe 1: 
ingen eller minimal feilrotasjon (< 1º) (n = 26). Gruppe 2: feilrotasjon ≥ 1º (n = 56). Maksimal feilrotasjon 
var 3,7º. Gruppene ble sammenliknet med Mann-whitney U test.

Resultater: Det var ingen korrelasjon mellom femurkomponentens rotasjon og funksjonsskår. Det var in-
gen statistisk signifikant forskjell mellom gruppe 1 or 2 for noen av de 9 testede skårene og subskårene.

Diskusjon: Hvor stor feilrotasjon som kan tolereres uten at det går ut over knefunksjonen er ukjent. 
enkelte forfattere vurderer den samlede rotasjonen av tibiakomponenten og femurkomponenten. I denne 
studien har vi kun sett på femurkomponentens rotasjon en svakhet ved studien er at bare 13 knær  
 (16 %) hadde mer enn 2º feilrotasjon. De statistiske beregningene blir derfor usikre.

Betydning/Relavans: Vi fant ingen korrelasjon mellom femurkomponentens rotasjon og funksjonsskår  
i vårt materiale som utgjøres av knær med maksimalt 3,7º feilrotasjon.
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tOtALPROtese KNe etteR Høy tIBIAOsteOtOmI  
– HøyeRe RIsIKO FOR ReVIsjON?

Badawy m, Fenstad Am, espehaug B, Havelin L, Furnes O
kysthospitalet i Hagavik, Helse bergen, nasjonalt Register for Leddproteser

Innledning: Totalprotese kne (TkA) etter tidligere høy tibiaosteotomi (HTo) kan 
være teknisk krevende kirurgi på grunn av faktorer som ekstra- og intraartikulær 
malalignment og bløtvevs/ligament balansering. Denne studien bekrefter imidlertid 
at det ikke finnes noen forskjell i overlevelse av protesen med eller uten tidligere 
tibiaosteotomi basert på registerdata fra 1994-2013.

metode: Vi sammenlignet 39 695 primære totalproteser med 1751 totalproteser etter tidligere tibiaoste-
otomi med diagnosen primær artrose. Det var 1792 revisjoner i primær TkA gruppen og 109 revisjoner 
i TkA post HTo gruppen. Vi brukte kaplan-Meier 10 års overlevelsesanalyse og Cox regresjons analyse 
justert for kjønn og alder.

Resultater: Pasienter i primær TkA gruppen hadde en kjønnsfordeling på 31.6 % menn, mens TkA 
post HTo gruppen hadde 46.2 % menn. Aldersfordelingen var lik for de to gruppene over 60 år, men i 
aldergruppen under 60 år var det en overvekt av TkA post HTo sammenlignet med primær TkA  
 (20.3 % vs. 12.8 %). kaplan-Meier 10 års overlevelse var 94 % i primær TkA gruppen med 95 % CI lik 
93.6 %-94.4 %. 10 års survival i TkA post HTo gruppen var 92.9 % med 95 % CI lik 91.5 %-95.3 %. 
Justert risk ratio (RR) var 1.14 i TkA post HTo gruppen, 95 % CI (0.94-1.38) og p-verdi = 0.2 sammen-
lignet med TkA uten tidligere gjennomgått HTo som referanse (RR = 1).

Diskusjon: Totalprotese kne etter tidligere gjennomgått høy tibiaosteotomi er en trygg prosedyre med lik 
overlevelse som etter primær totalprotese kne.
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ReVIsjON AV tOtAL KNePROtese uteN PAteLLA- 
KOmPONeNt meD KuN INNsettING AV  
PAteLLARKOmPONeNt

Leta tH1,2,§, Lygre sHL3, skredderstuen A1, Hallan G1, Gjertsen je1,2, Rokne B4 og Furnes O1,2

1. nasjonal Register for Leddproteser, ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus, bergen. 2. klinisk institutt 1, Universitet i bergen. 
3. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, bergen. 4. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i bergen

Innledning: Det er fortsatt ikke konsensus om nytten av å sette inn patella- 
komponent ved smertefulle totalproteser i kne. I tidsperioden mellom 1994 og 
2011 ble det i norge i 21 % av revisjonsoperasjonene etter totalproteser i kne kun 
satt inn patellakomponent. Vi ønsket å analysere proteseoverlevelse og kartlegge 
smerte, tilfredshet, og funksjonsnivå hos pasienter som hadde gjennomgått  
revisjon med kun innsetting av patellakomponent.

materialer og metoder: 308 pasienter med gjennomgått revisjon av total kneprotese med kun inn- 
setting av patellakomponent mellom 1994 og 2011 og som var registrert i nasjonalt Register for Ledd-
proteser (nRL) ble inkludert i studien. Analysene i denne studie er basert på eksisterende data i nRL. 
For en undergruppe av pasienter (n = 114) ble tilleggsopplysninger om smerte, tilfredshet, funksjonsnivå, 
og helserelatert livskvalitet innhentet gjennom en spørreskjemaundersøkelse i perioden januar 1994 til 
september 2005. en visuell analog skala (VAS) ble brukt for å vurdere gjennomsnittsskår av pasientenes 
tilfredshet etter revisjon med minimum oppfølging i ett år. Vi brukte også kooS, eQ-5D, og VAS-
smerteskala. overlevelsesanalyser ble gjort ved hjelp av kaplan-Meier og Cox-regresjonsanalyse. Multiple 
lineær regresjon ble brukt til å vurdere effekten av mulige risikofaktorer som kan påvirke resultatene.

Resultater: Totalt 35 knær ble re-revidert. 29 % (10 knær) av re-revisjonene skyldtes kun smerter.  
Løs femur, dyp infeksjon, løs tibia, og instabilitet var de andre hovedårsakene til re-revisjonene. For alle 
revisjonsoperasjoner var 15 års overlevelsen 85 %. Re-revisjon risikoen var høyere for pasienter med  
alder ≤ 70 år (p < 0.05). Gjennomsnittlig eQ-5D “index score” forbedret seg fra preoperativt (41,3) til 
postoperativt (56,4) etter revisjonsoperasjonene (p < 0,001). Totalt 60 % av pasientene var fornøyd med  
revisjonsoperasjonen og 51 % av pasientene hadde forbedring i smerte/ubehag vurdert ved eQ-5D.  
69 % av pasientene som rapporterte sterke smerter pre-operativt hadde rapportert ingen/mindre smerter 
postoperativt og ingen av dem rapporterte mer smerter etter revisjonsoperasjonen. Likevel, 37 % av disse 
pasientene var misfornøyd med resultatet av inngrepet.

Diskusjon: Helserelatert livskvalitet økte etter innsetting av patellakomponent. Pasientene med sterke 
smerter preoperativt hadde best nytte av inngrepet. Likevel, mer enn 1/3 av pasientene var misfornøyd 
med revisjonsoperasjonen. Smerter var den hyppigste årsaken til re-revisjonene.

Betydning/relevans: Funnen kan brukes som en del av preoperative pasientopplysninger for å øke 
nivået av pasientens bevissthet og samarbeid, samt å hjelpe kirurgen for å gjøre forsvarlig avgjørelse i 
møte med pasienter som søker hjelp for knesmerter.
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KOmPONeNtPLAsseRING AV uNIPROteseR (uKA)  
meD PAsIeNt sPesIFIKK POsIsjONeRINGs-GuIDe 
teKNIKK (PsPG)

Van Leeuwen jAmj1, Röhrl sm2

1. betanien Hospital Skien. 2. oslo universitetssykehus

Bakgrunn: Unikondylære kneproteser krever en veldig nøye operasjonsteknikk 
fordi riktig alignment har stor betydning for å unngå implantat svikt. PSPG er 
basert på MRI data og tillater en pre-operativ planlegging og visualisering i et 3-D 
dataprogram. PSPG tilverkes i henhold til pasientens anatomi pre-operativt og 
hjelper med å gjennomføre benkuttene intra-operativ. PSPG har som mål å foren-
kle kirurgien og hermed gi en mer reproduserbar komponent plassering.

Formål: Å undersøke om pre-operativ planlegging samsvarer med postoperativ komponentposisjon etter 
UkA med bruk av PSPG.

materialer og metoder: Vi inkluderte 20 pasienter (14 kvinner) med gj.sn alder 67 år (51-83). Alle 
ble operert (2011-2012) med en oxford medial unikondylær kneprotese (biomet) med PSPG teknikk. 
Inkluderte pasienter samtykket til å delta i en kvalitetskontroll studie ved å utføre en CT (Perth protokoll). 
Vinkelmålinger ble utført ved oslo universitetssykehus av 2 uavhengige radiografer etter 3 måneder.

Resultater: Femurkomponenten var i gj.sn. plassert 1° (SD 4, range 12° valgus-5° varus) i valgus  
(pre-operative software plan 0°) og 5° (SD 4, range 10° fleksion–6° ekstensjon) i fleksjon (plan 5°).  
Tibiakomponenten var plassert gj.sn. 3° (SD 2, range 1° valgus-6°varus) i varus (plan 0°), 3° (SD 3,  
6° fleks–3°ekst) i fleksjon (plan 4°), og 3° (SD 7, 17°innad–10°utad) i innadrotasjon (plan 0°).  
Vi fant significant forskjell mellom pre-operativ softwareplan og post-operativ plassering kun for tibia-
komponenten i frontal plan (p < 0.001).

Diskusjon: Postoperative komponent målinger ligger gjennomsnittlig ikke langt fra pre-operativ planlagte 
posisjoner. På tross at vi fant en overensstemmelse i gjennomsnittsverdien for de fleste plan så fant vi 
også en stor range med outliers i alle plan. en svakhet av studien er at de outliers kan være en følge av 
læringskurven med denne nye teknikken. Det er uklar om disse outliers har klinisk betydning.

Betydning: PSPG er en relativ ny metode for insetting av unikondylære kneproteser. Metoden er  
ressurskrevende (nødvendig pre-operativ MR) og kostbar (merkostnad for PSPGs). Vi har ikke kunne 
påvise at metoden entydig fører til optimal komponent plassering og vi finner derfor ikke nok grunn at 
metoden skal brukes som første valg.
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INstABILe KNePROteseR ReVIDeRt meD Bytte  
AV PLAstINNsAts. HjeLPeR Det?

Høvik ø, Amlie e
ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale sykehus

Innledning: en hyppig årsak til kneproteserevisjon er instabilitet. Dette kan 
angripes på flere måter. Det enkleste er å bytte fra en ikke-constraint plast til en 
constraint plast av type ”deep dish” eller ”anterior build up” uten å revidere fast-
sittende komponenter. Vi ville vite hvordan dette fungerte for våre pasienter.

materiale og metode: Siden 2002 tom 1. halvår 2012 har vi satt inn 3181 primærproteser i kneet. 
2623 har fått ikke-constraint plast og 558 har fått constraint plastinnsats.. Pasientene var skåret pre-
operativt og etter 1 år med AkSS. I tillegg besvarte de spørsmål med fornøydhetsgrad etter revisjonen.

Resultat: Av 2623 pasienter med ikke-costraint plast ble 15 revidert på grunn av instabilitet med bytte 
av plast uten å revidere fastsittende komponenter. Ingen av de 558 som hadde fått constraint plast ble 
revidert på grunn av instabilitet. De 15 pasientene som ble revidert på grunn av instabilitet utgjør 0,6 % 
av pasientene som var operert med ikke-constraint plast primært.

AkSS før operasjon (11/15) var 98 (52-180), Forløpige tall viser en AkSS gevinst etter revisjonen på 39 
(4 – 79). en pasient fikk dyp infeksjon.

Diskusjon: Tidlig revisjon på grunn av instabilitet kan skyldes feil operasjonsteknikk eller at man ikke 
har valgt riktig protese. Hos oss har 82,5 % fått en ikke-constraint plast ved innsetting av primærprotese 
i kneet. en del av disse pasientene utvikler etter hvert en instabilitet i kneet. noen relaterer dette til et 
bestemt traume hvor sannsynligvis bakre korsbånd har røket. en av pasientene fikk dyp infeksjon og 
måtte gjennomgå en to-seansers revisjon. Selv en enkel revisjon som bytte av plastinnsats kan altså føre 
til alvorlige komplikasjoner.

Konklusjon: Vi er ikke fornøyd med så mange tidlige revisjoner på grunn av instabilitet og vurderer 
derfor å sette inn constraint plast primært.
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HAR INNFøRING AV KONtuReRte PLAteR  
meDFøRt BeDRe ResuLtAteR etteR OsteOsyNtese  
AV CLAVICuLAFRAKtuReR? eN RetROsPeKtIV  
stuDIe meD HIstORIsK KONtROLL 

Karimzadeh m, Aunan e
kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer

Bakgrunn: Prékonturerte plater (PP) benyttes i økende grad til frakturbehandling. 
Ulempene er blant annet høyere pris og større krav til lager og logistikk på opera-
sjonsavdelingene. en forutsetning for å forsvare bruk av slike implantater må 
derfor være at de medfører fordeler for pasienten. Fra 2011 har vi benyttet PP til 
behandling av operasjonstrengende claviculafrakturer.

Problemstilling: Vi ønsket å finne ut om innføring av de nye platene har medført fordeler for våre 
pasienter når det gjelder risiko for komplikasjoner og reoperasjoner, og om de nye platene gir pasienten 
bedre funksjon i skulder og arm.

materiale og metode: Journaler og røntgenbilder for alle pasienter operert for claviculafraktur fra 
januar 2008 til januar 2014 ble gjennomgått. Pasientene fikk tilsendt et spørreskjema med Subjektiv del 
av ”Constant score” (SCS), ”Simple shoulder test” (SST), samt spørsmål om komplikasjoner og tilfredshet 
med skulderfunksjon. Materialet ble slått sammen med en liknende studie ved vår avdeling for perioden 
2001 til 2008¹. Intervensjonsgruppen besto av pasienter operert med Synthes LCP Clavicle Plate System. 
kontrollgruppen besto av pasienter operert med ikke-prekonturert plate (IPP) oppfølgingstiden var 3-6 år 
i kontrollgruppen og 0,5-3 år i intervensjonsgruppen

Resultater: 105 pasienter (22 kvinner) med gjennomsnittlig alder 35 år, hvorav 78 (74 %) svarte på 
spørreskjema. 95 pasienter ble operert for fraktur mens 10 ble operert for non-union. 78 % var midt-
klavikulære og 22 % laterale frakturer. 85 % av frakturene var dislokert mer enn en benbredde og 45 % 
hadde mer enn en benbreddes forkortning. PP ble benyttet hos 44 pasienter (42 %). Skademekanismen 
var sykkelskader (30 %), skiskader (18 %), ulykker med motorkjøretøy (16 %) og annet (36 %). SCS 
var for PP 26,5 og for IPP 28,3, der 0 er dårligst og 35 best. Gjennomsnittlig SST for PP var 10,2, og for 
IPP 10,4 der 0 er dårligst og 12 best. Funksjon score (VAS) var for PP 73,1 og for IPP 80,5. Tilfredshets 
score (VAS) var for PP 76,1 og for IPP 81,9 (p = 0,06) Andelen av pasienter som anga vanskeligheter 
med å bære ryggsekk var 80 % for PP og 60 % for IPP. osteosyntesematerialet ble fjernet hos 11 % i 
PP-grupppen, og 65 % i IPP-gruppen. I PP-gruppen fant vi 1 komplikasjon (2 %) (non-union), og i IPP-
gruppen 10 komplikasjoner (16 %) derav 3 overfladiske infeksjoner, 1 malunion og 6 osteosyntesesvikt 
(p = 0,049).

Diskusjon: Svakheter ved studien er kortere observasjonstid i PP-gruppen og retrospektiv design.

Betydning/relevans: Undersøkelsen viste en statistisk signifikant forskjell i antall komplikasjoner i favør 
av PP-gruppen. Vi fant ingen statistisk signifikant forskjell i funksjon og tilfredshet.

Referanse:
Alhaug e. Aunan e. operativ behandling av frakturer i clavicula. norsk ortopedisk Forening, Høstmøteboken 2009 s. 154.
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KLAVIKuLAFRAKtuReR OG tReNDeR I tIDeN

Djuv A, meling t, Fosse L
ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Helse Vest

Innledning: en kan se en økende trend av operativ behandling av klavikulafrak-
turer. en vil forvente at økt andel primær kirurgi gir en reduksjon i andelen operert 
for sviktende konservativ (pseudartrose) behandling. Med økt operasjonsvolum vil 
en også forvente en økning i postoperative alvorlige komplikasjoner.

materiale og metoder: Forekomst av klavikulafrakturer behandlet konservativt eller operativt er hentet 
fra Frakturregisteret ved SUS (FReS) i perioden 29.05.2008 – 28.05.2013. operasjonshyppighet er 
hentet fra perioden 01.01.2004-31.12.2013. Vi har sammenlignet tallene fra de første fire årene (2004-
2007) med de siste fire årene (2010-2013) for å beskrive en eventuell økning i antall klavikulafrakturer 
som blir operert. oppfølgingstid med tanke på reoperasjon er valgt tom 30.06.2014. P-verdier < 0.05 ble 
ansett som signifikante. Tallene er oppgitt som gjennomsnitt per år ( ± SD).

Resultater: Totalt ble 1630 klavikulafrakturer behandlet enten konservativt eller operativt. Hvilket gir 
et gjennomsnitt på 272 (SD ± 26) klavikulafrakturer i året og en insidens på 8/10.000 innbyggere. 219 
(13 %) av disse ble operert. I ti-års perioden 2004-2013 ble totalt 247 operert og 48 (19 %) av disse 
hadde pseudartrose etter konservativ behandling. 165 ble operert med vinkelstabil plate, 51 med plate 
og skruer og 18 med margpinne. 13 pasienter fikk annen osteosyntese eller ingen fiksasjon.

Det ble sett en signifikant økning i operativ behandling i de to periodene fra 10.3 ( ± 4.1) til 38.8 ( ± 5.0). 
I gjennomsnitt ble 5.3 ( ± 2.3) pasienter operert på grunn av mislykket konservativ behandling (pseud-
artrose) i den første perioden mot 3.8 ( ± 2.2) i den siste perioden (p = 0.440). To (0.8 %) pasienter ble 
reoperert på grunn av pseudartrose i løpet av hele registreringsperioden. Totalt 5 (2 %) av 247pasienter 
ble reoperert for dyp infeksjon og to for osteosyntesesvikt. I gjennomsnitt var det 0.5 ( ± 0.6) alvorlige 
komplikasjoner i den første perioden mot 0.5 ( ± 1.0) i den siste perioden (p = 1.00) 

Diskusjon: Det er en tydelig økning i antall operasjoner. Den forventede reduksjonen av pseudartroser 
etter konservativ behandling er ikke like tydelig, dog har en heller ingen sikker økning i operative komp-
likasjoner. Dataene for komplikasjoner er for små og inneholder kun opplysninger om komplikasjoner 
som har medført operasjoner ved SUS. Pasienter som er reoperert på annet sykehus eller har subjektive 
plager er ikke med. oppfølgingstiden er selvsagt kortere for den siste perioden.

Betydning/relevans: Den siste 10-årsperioden har det vært en signifikant økning i operativ behandling 
av klavikulafrakturer ved SUS. en har ikke tilstrekkelig data til å se en klar effekt av denne økningen 
hverken på reduksjon i pseudartroser etter konservativ behandling eller komplikasjoner etter operativ 
behandling. en større mengde data eller et mer følsomt endepunkt og en standardisert inndeling av 
klavikulafrakturene, ville gitt et bedre grunnlag for å konkludere.
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LANGtIDsFuNKsjON HOs KONseRVAtIVt  
BeHANDLeDe ACetABuLumFRAKtuReR VeD  
OsLO uNIVeRsItetssyKeHus, uLLeVÅL:  
10-20 ÅRs OPPFøLGING

eitzen I, Clarke-jenssen j, madsen je
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: HFå studier har rapportert langtidsutfall etter konservativ behandling 
av acetabulumfraktur. Vi vet derfor lite om hvorvidt skademekanisme, frakturtype 
eller inkongruens i leddet samsvarer med langtidsfunksjon. Hensikten med denne 
studien var derfor å evaluere funksjon 10-20 år etter skade hos pasienter konser-
vativt behandlet ved oUS Ullevål.

materiale og metode: Data ble ekstrahert fra oUS Ullevål sitt register for acetabulumfrakturer. Totalt 
92 pasienter behandlet i perioden 1994-2003 ble inkludert i materialet. Deskriptive data for skade-
mekanisme, bruddklassifikasjon, inkongruens i leddet, alder og kjønn ble tatt med, i tillegg til Merle 
d’Aubigne og Harris Hip Score på siste oppfølgingstidspunkt. Samsvar mellom skademekanisme eller 
bruddklassifisering og langtidsfunksjon ble evaluert med frekvensanalyser, og eventuelle forskjeller  
mellom pasienter med step > 2 mm eller diastase > 5 mm med uavhengige t-tester (p < 0.05) 

Resultater: Materialet inkluderer 20 (22 %) kvinner og 72 (78 %) menn med snittalder 40 (12-79) år. 
Gjennomsnittlig tidspunkt for siste oppfølging var 136 (120-240) måneder etter skade. Skademekan-
ismene var bilulykker (39 %), fall (30 %), MC-ulykker (10 %), sykkelulykker (3 %), påkjørsler (3 %) og 
annet (ski- løp- og akeulykker, klemskader; 14 %). De hyppigst forekommende bruddklassifikasjonene 
var fremre søyle (23 %), transvers (21 %), fremre søyle kombinert med bakre hemitransvers (14 %) og 
bakre vegg (13 %). evaluert med Merle d’Aubigne var graden av funksjonsnedsettelse ikke målbar hos 
33 % av pasientene, lett hos 54 %, moderat hos 10 % og betydelig hos 3 %. Tilsvarende klassifisering fra 
Harris Hip Score resulterte i 82 % utmerket, 7 % god, 8 % moderat og 3 % dårlig funksjon. Vi fant ingen 
klar sammenheng mellom skademekanisme eller bruddklassifisering og funksjonsnivå. 43 % hadde 
step > 2mm, og disse hadde statistisk signifikant lavere gjennomsnittlig Merle d’Aubigne score; 15.9 
(2.5) versus 16.9 (11.2), p = 0.019. Ingen forskjell ble påvist for pasienter med diastase i leddet > 5 mm 
(andel 25 %).

Diskusjon: Andelen pasienter med moderat eller betydelig funksjonstap ved langtidsoppfølging var 
under 15 %. Indikasjon for konservativ behandling var i 95 % av tilfellene at leddet ble vurdert til å ha 
tilfredsstillende kongruens. Pasienter med step > 2 mm hadde dårligere score på Merle d’Aubigne, 
hvilket kan indikere step som en mulig risikofaktor for senere funksjonsnedsettelse. Det er imidlertid  
usikkert hvorvidt denne forskjellen er klinisk relevant.

Betydning og relevans: Resultatene indikerer god til utmerket langtidsfunksjon ved konservativ be-
handling av acetabulumfrakturer med adekvat kongruens i leddet. Step > 2 mm kan potensielt se ut til å 
ha negativ innvirkning på funksjon evaluert med Merle d’Aubigne, mens skademekanisme og frakturtype 
ikke ser ut til å ha betydning for langtidsfunksjon. Det må presiseres som en begrensning for studien at 
vårt materiale er for lite til å kunne statistisk beregne prediktive verdier.
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LANGtIDsOPPFøLGING AV KONseRVAtIVt  
BeHANDLeDe ACetABuLARFRAKtuReR

Clarke-jenssen j, eitzen I, Flugsrud GB, øvre s, Frihagen F, Røise O, madsen je
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: HPasienter med lite dislokerte acetabularfrakturer blir stort sett 
behandlet konservativt med antatt gode funksjonelle resultater. Det er imidlertid 
publisert få studier som ser på hvordan det går med denne pasient gruppen på 
lengre sikt.

Vi ønsker med denne langtidsoppfølgningen og undersøke overlevelsen av nativ acetabulum samt å se  
på hvilke faktorer som påvirker overlevelsen etter minimum 10 års oppfølgning.

material og metode: Det ble i 1994 opprettet et kvalitetsregister i avdelingen der alle acetabulum-
frakturer som er blitt behandlet er registrert prospektivt. I denne studien har vi inkludert alle pasienter 
med konservativt behandlede acetabulumfrakturer i perioden fra 1994-2003.

227 pasienter ble identifisert i avdelingens database. Av disse var 169 (74 %) menn. Gjennomsnitts- 
alder var 50 år for begge kjønn. Skademekanismen var i hovedsak fall fra egen høyde (< 1.5m) 29 %, 
bilulykke 29 %, fall over 1,5 m 17 % og MC ulykker 6 %. Gjennomsnittlig oppfølgning var på 100 mnd 
(2 mnd-199 mnd). 88 pasienter døde i oppfølgningsperioden.

Dataene er analysert med tanke på overlevelse av nativt hofteledd med kaplan-Meier og Log-rank test for 
å identifisere forskjeller mellom gruppene.

Resultater: 10 års overlevelsen av nativt hofteledd var på 94 % og 17 års overlevelsen var på 88 % for 
begge kjønn. Stratifisert på alder over og under 60 år er 10 års overlevelsen på 96 % for de under 60 
mens den er 85 % for de over 60 år. 17 års overlevelsen var henholdsvis på 90 % og 73 % (p = 0,07).

Det var ingen statistiske forskjeller i overlevelsen mellom kjønn, heller ikke for de forskjellige  
frakturtypene.

Derimot ser man en klar sammenheng mellom overlevelse og step i leddet spesielt målt i skråprojek-
sjonene der step over 2 mm reduserer langtids overlevelse fra rundt 95 % til 65 % (p = < 0,001).  
Vi fant ikke sammenheng mellom intraartikulær diastase og senere protese.

Diskusjon: konservativ behandling av acetabulumfrakturer gir gjennomgående gode resultater med lav 
forekomst av sekundær protesekirurgi. negative prognostiske funn er intraartikulært step over 2 mm som 
signifikant reduserer overlevelsen av nativt acetabulum.

Betydning: Lite dislokerte acetabulumfrakturer kan behandles konservativt med forventet godt resultat. 
Step i leddet (nivåforskjell) på over 2 millimeter gir betydelig økt risiko for protesekirurgi, mens diastase 
alene er av mindre betydning. Dette stemmer godt overens med tidligere publiserte kortidsresultater som 
viste at step i leddet gir dårligere hoftefunksjon1. Skråprojeksjonene kan brukes til å avgjøre behan-
dlingsstrategi hvis man er i tvil om leddkongruens.

Referanse:
1. Øvre S, Madsen Je, Røise o. Acetabular fracture displacement, roof arc angles and 2 years outcome. Injury. 2008 Aug;39 (8):922-31.
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ANDReGANGs HOFteLuKsAsjON HOs  
PROFesjONeLL BAsKetsPILLeR

Kristensen tB 1, Clemm H 2, Dyrstad O 1, Hallan G 1, Gjertsen je 1,3

1. ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, bergen. 2. barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus, bergen.  
3. klinisk institutt 1, Universitetet i bergen

Innledning: Hofteluksasjon er en sjelden skade som hyppigst forekommer etter 
høyenergiskader, f.eks trafikkulykker. Luksasjon i forbindelse med idrett er tidligere 
beskrevet. Repeterte luksasjoner i forbindelse med idrett er derimot ukjent for oss.

en profesjonell basketspiller ble innlagt ved vår avdeling med andregangs bakre hofteluksasjon som han 
pådro seg under en basketball kamp. Vi ønsket å følge pasientens rehabilitering etter denne skaden.

Aktuell sykehistorie: Pasienten hadde tidligere gjennomgått en bakre hofteluksasjon med initial 
droppfot i 2005 i forbindelse med basketballkamp på eliteserienivå. Igjen spilte pasienten eliteseriekamp. 
Han skled på vått underlag (bena skled fra hverandre med fleksjon i hoftene) og fikk påny en bakre luk-
sasjon av samme hofte, også denne gang med droppfot. Diagnosen ble bekreftet på initialt røntgenbilde. 
Han ble reponert i narkose på operasjonssalen 3 timer etter skaden. CT dagen etter viste ingen frakturer. 
Han startet opptrening med fysioterapi dagen etter skaden og ble utskrevet fra sykehuset etter 3 dager 
med droppfot skinne, fysioterapi- og instruksjon om 6 ukers touch belastning og bevegelses-restriksjoner 
for aktuelle hofte. Pasienten startet fysioterapitrening i regi av sin basketklubb. Vi fulgte pasienten på 
poliklinikken med LeFS (Lower ekstremity Functional Score 0-80), smerte skala (VAS 0-10) og Range 
of Motion (RoM) og muskelkraft i ankel (1-5). Røntgen bekken og MR av bekken ble tatt 6 uker etter 
skaden for å utelukke hoftedysplasi, samt kartlegge anatomiske forhold rundt isjias nerven.

Resultater: Pasienten ble fulgt poliklinisk etter 1 uke, 1 måned, 2 måneder og 6 måneder:

LeFS 18 32 52 77

Smerte-VAS 7  3 1 1

Fleksjon 90° 90° 130° 130°

ekstensjon 0° 20° 20° 20°

Utadrotasjon 0° 45° 50° 50°

Adduksjon 0° 20° 30° 30°

Abduksjon  10° 30° 40° 40°

Muskelstyrke for dorsal- 
fleksjon i ankel: Grad 3 4 4 5

beighton score for hypermobilitet etter 1 uke: 0 (0-9)

Røntgen og MR viste en cam-lesjon lateralt ved caput/collum overgangen.

Diskusjon: Pasientens rehabilitering etter hofteluksasjon var langvarig. Hans dropfot var i rask bedring 
og komplett restituert etter ca. 6 mnd. Pasienten ønsker å fortsette med basketballspill. Vi har foreløpig 
frarådet ham dette, med tanke på faren for gjentagelse. Det er mulig at CaM lesjonen gjør at femur  
fungerer som en brekkstang i forbindelse med luksasjon. Vil en fjerning av denne lesjonen sette ned 
risiko for en ny luksasjon?
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FOReNKLet metODe FOR Å FINNe ANtALL PRImæR- 
OPeRAsjONeR FOR HOFteBRuDD PÅ HAuKeLAND  
uNIVeRsItetssyKeHus OG HARALDsPLAss  
DIAKONALe syKeHus

Arnason Ot, matre K, engesæter LB, Kjærner-semb ø, Fevang jm
ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus (HUS), nasjonalt Hoftebruddregister.

Innledning: Alle hoftebrudd operert i norge skal rapporteres til Hoftebruddregis-
teret. Det er viktig å validere dekningsgraden og kvalitetssikre dataene i Hoftebrud-
dregisteret. For å kunne gjøre dette må vi vite korrekt antall primæroperasjoner 
for hoftebrudd i norge. Vi har beskrevet en metode for hvordan man gjør dette på 
HUS og Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS), men metoden vil være svært tid-
krevende å utføre på alle sykehus i norge. Derfor ønsket vi å lage en forenklet og 
raskere metode som kan brukes på alle sykehus i norge som et ledd i å validere 
dekningsgraden i Hoftebruddregisteret.

materialer og metoder: Alle pasienter operert for primære hoftebrudd på HUS og HDS i 2012 ble 
identifisert ved å bruke journalsystemet (DIPS), planleggingssystem for operasjoner (orbit 4), røntgen-
systemet (Pacsweb), pasientadministrative data levert av Seksjon for styringsdata, data fra Hoftebrudd-
registeret og nPR data. operasjonsbeskrivelse, epikrise og røntgenbilde ble gjennomgått for alle 
pasientene. På denne måten ble det korrekte antallet primæroperasjoner for hoftebrudd funnet. Feil og 
manglende registrering av diagnoser (ICD-10) og prosedyrekoder (nCSP) ble identifisert. Disse dataene 
ble brukt for å lage en enkelere metode for å finne et tilnærmet korrekt antall primæroperasjoner for 
hoftebrudd.

I den forenklede metoden ble orbit brukt for å søke etter prosedyrekoder, nFJ50-52, nFJ60-62,  
nFJ70-72, nFJ80-82, nFJ90-92 og nFb + S72.0-9. Alle reoperasjoner (nFw99, nFU49) og pasienter 
under 18 år ble ekskludert. Resultatet ble sammenlignet med korrekt antall primæroperasjoner for å 
vurdere sensitivitet og spesifisitet.

Resultater: bruk av den forenklede metoden på HUS identifiserte 319 operasjoner. Det var kun 1 
underrapportering og 1 overrapportering. På HDS ble det identifisert 230 operasjoner. Det var 3 under-
rapporteringer og 1 overrapportering.

Diskusjon: Denne studien viser at den forenklede metoden er sensitiv og spesifikk for HUS og HDS. Det 
er grunn til å tro at metoden er like sensitiv og spesifikk på andre sykehus. Vi er nå i gang med utprøving 
av metoden på 8 andre sykehus i norge for å vurdere om den kan brukes på alle sykehus i norge.

Betydning/relevans: Dersom denne forenklede metoden fungerer like godt på andre sykehus, vil den 
også kunne brukes til å validere dekningsgraden i Hoftebruddregisterert og nPR på landsbasis.
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VALIDeRING AV RAPPORteRINGeN tIL NAsjONALt HOFte-
BRuDDReGIsteR OG NORsK PAsIeNtReGIsteR

Baste V1, Wiik R2, Walnum A3, Gjertsen je1, engesæter LB1

1. nasjonalt hoftebruddregister, ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. 2. norsk pasientregister, Helsedirektoratet.  
3. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SkDe)

Bakgrunn: nasjonalt Hoftebruddregister (nHbR) baserer seg på frivillig inn- 
sending av registreringsskjema fra legen samt pasientens samtykke. Datakvaliteten 
og representativitet er avgjørende for at data fra registeret skal kunne brukes i 
kvalitetssikrings arbeid og for at forskningsresultat blir generaliserbare. Innrappor-
tering til norsk pasientregister (nPR) danner grunnlag for aktivitetsbasert finan-
siering til sykehusene og ble personidentifiserbart i 2008. endring av nHbRs 
samtykkeskjema og konsesjonen fra Datatilsynet gir tillatelse til koblingen med 
nPR på personidentifisert nivå.

materiale og metode: Hoftebrudd rapportert til nHbR ble sammenholdt med hoftebrudd meldt til 
nPR basert på spesifiserte ICD-10 koder og prosedyrekoder (nCSP). Listen over kodene er gitt i nHbR’s 
Årsrapport 2014. komplettheten i rapporteringen, dekningsgrad (DG), for både nHbR og nPR ble be-
regnet separat for primæroperasjoner med hemiprotese, osteosyntese og revisjonsoperasjoner, for årene 
2008-2012. For nHbR ble DG beregnet slik:

(kun nHbR + Meldt til begge registre)

(kun nPR + kun nHbR + Meldt til begge registre)

For nPR ble DG beregnet på tilsvarende måte.

Resultat: Det ble rapportert 16.154 primæroperasjoner med hemiprotese til nHbR, nPR eller begge 
registrene i femårsperioden. 94,2 % av disse var rapportert til nHbR, og alle sykehus med unntak av ett 
hadde DG over 80 %. nPR hadde en DG på 81,8 %.

30.932 primære osteosynteser for hoftebrudd ble meldt til ett eller begge av registrene, 86,4 % av 
disse til nHbR og 92,3 % til nPR. Rapporteringsgrad til nHbR for de ulike sykehusene varierte mellom 
54 % - 98 %.

Totalt 8.426 revisjoner ble meldt til ett eller begge av registrene, 62,8 % av disse var rapportert til nHbR 
og 52.9 % til nPR. Prosedyrekoden nFU49 (Fjerning av osteosyntese-materiale fra femur) utgjorde ca. 
60 prosent av operasjonene som kun var meldt til nPR.

Diskusjon: Dekningsgrad var bra for hemiproteseoperasjoner og tilfredsstillende for osteosyntese- 
operasjoner, mens revisjonsoperasjoner hadde en for lav DG. Lav dekningsgrad kan skyldes at skjema 
ikke er sendt til nHbR eller at andre inngrep enn hoftebruddoperasjoner er kodet feilaktig til nPR.  
Riktig bruk av prosedyrekoder er avgjørende for at validering av nHbR skal bli korrekt.
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AtyPIsKe FemuRFRAKtuReR BLANt eLDRe KVINNeR;  
eN FRAKtuR ReGIsteRBAseRt stuDIe VeD sus

meling t, Nawab A, Harboe K, Fosse L
ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

Innledning: Atypiske femurfrakturer er brudd eller fissur med transvers frakturlinje i en fortykket  
lateral cortex. Man har inkomplette atypiske brudd og komplette. Disse frakturene er sjeldne, men 
alvorlige. Vi ønsket å finne insidensen av slike brudd hos oss og undersøke hvordan diagnostisering, 
behandling og utkomme har vært for slike brudd ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

materiale og metoder: Vi gjennomgikk frakturregisteret ved SUS (FR-SUS) for perioden 2004-2011 og 
så røntgen på alle skaft og subtrochantære frakturer på pasienter ≥ 65 år som var operert. Pasienter med 
tverrgående frakturlinje i laterale del ble inkludert. brudd gjennom metastatisk bein ble ekskludert, mens 
brudd i nærheten til fiksasjonsmateriale eller proteser ble ikke ekskludert. Vi gjennomgikk journalene, 
sendte spørreskjema til fastlegene og pasientene ble tilbudt en ekstra kontroll med røntgenundersøkelse, 
måling av Harris Hip Score (HHS) og Timed Up-And-Go test (TUG).

Resultater: Vi fant 17 atypiske frakturer hos 16 kvinner (Insidens: 9.8 per 100,000). 14/16 brukte 
bisfosfonater (insidens 79.0 pr. 100,000 brukere pr. år). 8/17 var i nærheten av metallimplantater. Selv 
om pasientene hadde prodromalsymptomer mens de hadde inkomplette frakturer mottok alle svært 
forsinket behandling. Pasientene skåret generelt dårlig under oppfølgingen med tanke på HHS, TUG og 
reoperasjonsrater.

Diskusjon: Atypiske femurfrakturer oppstår nesten alltid hos langtidsbrukere av bisphosphonater. De 
har prodromalsymptomer, men allmennlegen, røntgenlegen og ortopeden tenkte ikke over den aktuelle 
diagnosen. Selv kirurgene var som regel uvitende under operasjonen om den spesielle typen brudd man 
behandlet.

Betydning/relevans: Pasienter som har stått på osteoclasthemmere over noen år, som opplever  
ubehag i lår/lyske ved belastning må mistenkes å ha inkomplett atypisk femurfraktur. Spesielt observant 
bør man være om pasienten har metall implantert i låret fra før.
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KAsuIstIKK Om AtyPIsK FemuRFRAKtuR  
HOs eN PAsIeNt uNDeR DeNOsumAB (PROLIA)  
BeHANDLING

stierle se
ortopedisk avdeling, Vestre Viken HF Sykehus Drammen

Atypiske femurfrakturer er mest kjent i sammenheng med langvarig bisfosfonat-
behandling, f.eks. alendronat (Fosamax). Det er kun få ganger beskreven at noe 
liknende finens også relatert til denosumab.

Vi presenterer en pasient som under denosumab-behandling fikk atypisk femurfraktur. Pasient debu-
terte med smerter uten trauma i desember 2014. bildediagnostikk i første omgång negativ. På grunn 
av vedvarende smerter regranskning og mistanke om benforandring som bekreftes med MR. operert 
suksessfull med margnagl i mars 2014.

Relevans: Det er sjelden publisert at slike brudd også finnes ved denosumab-behandling, ikke bare i 
sammenheng med bisfosfonatbehandling. Mulig at det er veldig sjelden, men også mulig at det bare er 
ukjent. Dessuten er det ikke så mange pasienter som får denosumab enn pasienter som får bisfosfonater. 
Akkurat derfor bør det spres kunnskap om dette.

Referanse:
Acta orthopaedica. 2014; 85 (1): 3-5; Acta orthopaedica. 2014; 85 (1): 6-7.
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eR Det øKt FOReKOmst AV LeDDVæsKe  
OG FACettLeDDsCysteR etteR uLIKe metODeR  
FOR DeKOmPResjON I LumBALCOLumNA

Haug Kj1, Hellum C2, Hermannsen e3, talen m4

1. Sykehuset Telemark, ortopedisk avdeling. 2. oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling. 3. Ålesund Sykehus, ortopedisk avdeling.  
4. Sykehuset Telemark, ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Synoviale cyster i spinalkanalen er relativt sjeldent og insidens og 
prevalens er ikke kjent. Studiene som finnes er stort sett caserapporter av pasient-
er med klinikk på spinal stenose eller radikulopati der man har funnet synoviale 
cyster som årsak etter utredning med CT eller MR. I studier fra 1985-2001 har 
man funnet en insidens mellom 0.002-0.8 %. I nyere artikler kan det se ut som 
tallene er noe høyere. I Spine 2004 fant Doyle og Merrilees cyster hos 10 % på 
MR av pasienter med LbP eller radikulopati, altså i en populasjon med symp-
tomer. Tallene er derfor usikre.

I en casestudie med litteraturgjennomgang i european Spine Journal fra 2008 rapporterer boviatsis 
et al om deres resultater etter kirurgi på 7 pasienter med LISC (lumbar intraspinal synovial cysts). Der 
diskuteres også mulig patogenese på grunnlag av tilgjengelig litteratur. At cystene utvikles som et ledd av 
degenerasjon er det enighet om. når vi vet at L4/L5 som er hyppigst rammet, også er det mest mobile 
segmentet i L-columna, kan det tyde på at instabilitet er viktig. Yarde et al fant i 1995 (i Surgical  
neurology) hemosiderinavleiringer i 6 av 7 cyster, som kan tyde på blødinger i cysten, selv om kun 1 av 
disse hadde registrert et traume mot området.

I egen praksis med mikrokirurgisk bilateral dekompresjon med unilateral tilgang har vi i enkelte tilfeller 
registrert økt væske i gjenværende facettledd i operert nivå og hos noen pasienter cyster utgående fra et 
av leddene. Vi har dog ikke fulgt disse pasienter regelmessig med postoperativ MR og vet ingenting om 
forekomsten. De enkelte tilfellene har gitt oss mistanke om at den unilaterale tilgangen med eller uten 
dekompresjon på kontralateral side påvirker leddene slik at inflammasjonen og mengden synovialvæske 
øker og gir økt forekomst av cyster. Vi går for tiden gjennom våre egne pasienter og vil legge legge fram 
tallene på høstmøtet. Teoretisk kan dette tenkes på kontralateral side av der vi åpner, da vi fjerner mindre 
av leddet på den siden. Leddkapsel forblir dermed mer inntakt, samtidig som belastningen i leddet 
sannsynligvis øker da vi ofte gjør en partiell facettectomi på ”hovedsiden” av operasjonen. Samtidig 
påfører vi leddene traumer som nok medfører blødning og som muligens kan gi økt væske i leddet.

materiale og metode: Vi planlegger i denne sammenheng å gjennomgå pre- og postoperative 
MR-bilder fra spinal stenose-grenen (Studie A) i noRSTen-studien. Her randomiseres forhåpentligvis 
over 400 pasienter i en multisenterstudie til bilateral dekompresjon med unilateral tilgang, bilateral 
dekompresjon med bilateral laminotomi eller åpen laminotomi med prosessus spinosus osteotomi. Alle 
pasienter har tatt MR innen de siste 6 måneder før operasjonen og følges opp med nye MR-bilder 3 
måneder postoperativt. Leddvæske/cystene vil kategoriseres etter nivå, side, størrelse, relasjon til nerve, 
tynn/tykkvegget og om cystene har ulikt innhold.

Diskusjon: Ved å sammenligne pasienter operert med 3 ulike metoder, kan vi se om det er overvekt 
av cyster i noen av gruppene. Forhåpentligvis kan vi også se om det har klinisk relevans. Dessuten vil vi 
beregne frekvensen av leddcyster preoperativt i vår utvalgte populasjon.
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KLINIsKe ResuLtAteR etteR DeKOmPResjON FOR  
LumBAL sPINAL steNOse. PROCessus sPINOusus Oste-
OtOmI VeRsus BILAteRAL OG uNILAteRAL LAmINOtOmI. 
eN PROsPeKtIV stuDIe AV 1773 PAsIeNteR FRA  
NAsjONALt KVALItetsReGIsteR FOR RyGGKIRuRGI

Hermansen e1,2, Romild u3, Austevoll I1, solberg t4, storheim K5, Hellum C6, Indrekvam K1,7

1. ortopedisk klinikk, HUS. 2. ortopedisk avdeling, Ålesund Sykehus. 3 Helse nord-Trøndelag HF, Levanger. 4. nevrokirurgisk avdeling, 
Unn. 5. Formi, oslo universitetssykehus og Uio. 6. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 7. klinisk institutt 1, Uib

Introduksjon: kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose har som formål  
å dekomprimere en trang spinalkanal. Den vanligste metoden i norge i dag er 
laminotomi med bilateral tilgang (bL). Unilateral laminotomi med crossover for 
bilateral dekompresjon (UL) er også blitt mer og mer vanlig. et tredje alternativ  
er Spinous Process osteotomy (SPo), som innebærer en osteotomi i basis av  
processus spinousus. Metoden kan sees på som en mellomvariant av de to  
foran nevnte teknikkene. 

noen få sammenlignende studier mellom bL og UL har ikke vist signifikante effekt forskjeller mellom 
metodene. Men det er ikke gjort sammenlignende studier mellom PSo og de to øvrige metodene. Vi 
ønsket derfor å sammenligne SPo med bL og UL i en prospektiv kohort fra norsk kvalitetsregister for 
Ryggkirurgi (nkR).

materiale og metode: Vi har analysert data på alle pasienter registrert med første gangs ryggoperasjon 
i nkR i perioden 9/1-07 og til 11/3-13, der kirurgisk dekompresjon var registrert som eneste operasjons-
metode. Av disse pasientene identifiserte vi alle pasienter fra kysthospitalet i Hagevik som hadde fått 
utført SPo. Ved Propensity Score Matching (PSM) ble denne pasientgruppen (SPo) sammenliknet mot 
de som ble operert med bL respektive UL. Undergrupper i henhold til score ble sammenliknet med 
AnoVA analyser. kliniske resultat ble bedømt som bedring av oDI (hovedeffektvariabel), eQ-5D, nRS for 
bensmerter, nRS for ryggsmerter og fornøydhet av operasjonen. Testene ble utført mellom SPo og bL,  
og SPo og UL. komplikasjoner ble analysert med logistisk regressjon.

Resultater: I SPo gruppen var det 103 pasienter, i UL gruppen var det 661 pasienter, og i bL gruppen 
var det 1009 pasienter. Det var ingen signifikante forskjeller i oDI mellom de analyserte gruppene. PSo 
gruppen hadde en gjennomsnittlig oDI bedring på 15,2 (SD 16,7), mens bL hadde en bedring på 17,0 
(SD 16,8), og UL hadde en bedring på 15,7 (SD 17,4). når man gjorde sammenlignende undersøkelser 
på alle PSM undergrupper fant man heller ikke noen signifikante forskjeller mellom undergruppene. Det 
var ikke heller noen signifikante forskjeller i eQ5D, bensmerter, ryggsmerter, fornøydhet av operasjonen 
eller komplikasjoner.

Diskusjon: Det er ingen forskjell etter 12 måneder i de kliniske resultatene av processus spinosus 
osteotomi sammenlignet med unilateral laminotomi med crossover og bilateral laminotomi i en propensity 
score matched kohort fra det norske ryggregisteret.
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PAsIeNtFORNøyDHet etteR OPeRAsjON FOR  
DeGeNeRAtIV LumBAL sPINAL steNOse.  
eN PROsPeKtIV stuDIe meD 3 ÅRs OPPFøLGING

thornes e, ekeland A
Martina Hansens Hospital

Innledning: Med den eldre delen av befolkningen i rask vekst, er all kunnskap om 
behandling av de vanligste sykdommene som rammer denne aldersgruppen av 
stor interesse. Plager knyttet til degenerativ lumbal spinal stenose er den hyppig-
ste årsaken til at personer over 65 år oppsøker ryggspesialister/ ortopeder. omtrent 
65 % av de som blir operert er fornøyd etter operasjonen, mens 10 % blir reoper-
ert. Det forventes at pasientene kan bli verre igjen. Formålet med denne studien 
var å vurdere det kliniske forløpet de første 3 årene etter en operasjon sett i lys av 
pasientenes fornøydhet og evt reoperasjon.

materialet og metoder: nittini pasienter med degenerativ lumbal spinal stenose deltok i en kohort 
studie med 3 års oppfølgingstid etter operasjon. Pasientene besvarte et sammensatt spørreskjema pre-
operativt og deretter 3, 12 og 36 måneder etter operasjonen. Spinal Stenose Skjemaet (SSS) ´3 deler;  
alvorlighetsgrad av symptomer, fysisk funksjon og fornøydhet, ble benyttet som hovedutfallsmål. Linear 
mixed model analyser ble benyttet, for å vurdere om det var signifikante endringer i kliniske mål i under-
grupper basert på stabilitet i fornøydhet i løpet av de tre årene.

Resultater: I vårt materiale var prosentvis fornøydhet ved hvert oppfølgingspunkt henholdsvis 73 % 
(n = 92), 64 % (n = 89) og 64 % (n = 86). 10 pasienter var reoperert innen 3 års oppfølgingen. 42 
pasienter var fornøyd med operasjonsresultatet i hele oppfølgingsperioden, mens 10 pasienter var stabilt 
misfornøyde. 13 pasienter som var misfornøyd ved 3 mnd., ble fornøyd i løpet av 3 år og 11 pasienter 
som var fornøyd ved 3 måneder ble deretter misfornøyd. Dette gjenspeilet seg i signifikante endringer på 
SSS symptomer og SSS funksjon (p < 0.05). Av pasientene som ble reoperert, var 9 fornøyd ved 3 mnd. 
De 20 pasientene som hadde liten effekt av operasjonen (10 stabilt misfornøyde + 10 reopr.), hadde 
preoperativt signifikant dårligere selvrapportert fysisk funksjon enn de andre pasientene (p = 0.02).

Konklusjon: omtrent halvparten av pasientene var stabilt fornøyd med operasjonsresultatet gjennom 
den 3 år lange oppfølgingsperioden. omtrent lik prosentandel av pasientene endret fornøydhets-status 
fra 3 måneder til 3 år; fra fornøyd til misfornøyd eller vice versa. Forverring etter 3 måneder er forventet, 
men at 15 % ble bedre var uventet. De reopererte og de pasientene som var stabilt misfornøyde etter 
operasjonen hadde et dårligere funksjonsnivå preoperativt enn de andre pasientene, målt ved SSS  
fysisk funksjon.
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X-stOP Vs. mINI-INVAsIV DeKOmPResjON  
VeD LumBAL sPINAL steNOse: HeLse-øKONOmIsK  
eVALueRING etteR 2 ÅR

Lønne G1, johnsen LG2, Rønning R1, Aas e3, Lydersen s4, Nygaard ø5

1. ortopedisk avdeling Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 2. ortopedisk avdeling St. olav Hospital. 3. Institutt for helse og samfunn, Uio.  
4. Medisinsk statistikk, nTnU. 5. nevrokirurgisk avdeling St. olav Hospital.

Innledning: Lumbal Spinal Stenose (LSS) er hyppigste årsak til ryggkirurgi hos 
eldre. Mini-invasiv dekompresjon er i dag vanligste kirurgiske behandling. X-stop 
er en nyere mini-invasiv teknikk som bedrer plassen til nervene ved å flektere i 
aktuelle stenotiske nivå. Her sammenliknes kostnad og effekt direkte.

materialer og metoder: Dette er en norsk randomisert kontrollert multisenterstudie som sammenlikner 
X-stop (n = 40) og Mini-invasiv dekompresjon (n = 41). effekt i form av kvalitetsjusterte leveår (QALY) 
regnes ut med eQ-5D. kostnader regnes ut med top-down modell, der de totale utgiftene fordeles på 
aktuelle kostnadsenheter. Ut fra gjennomsnittlig bruk av de ulike kostnadsenhetene beregnes forskjell i 
kostnad pr. metode. kostnad-effektbrøk (incremental-cost-effectiveness-ratio, ICeR) rapporteres som et 
punktestimat (sannsynlige kostnad per vundne QALY) og illustreres på en kostnads-effektivitetsgraf.

Resultater: Studien ble avsluttet etter at en interim-analyse viste signifikant større risiko for reoperasjon 
i X-stop gruppen (oR 6,5). komplikasjonsratene var like, men mer alvorlig for Mini-invasiv dekompre-
sjon. Forskjellen i kostnad (∆C) var på nok 23115,- (95 % CI: nok 15026,- til 30733,-), der X-stop var 
signifikant dyrere. Forskjellen i effekt (∆e) var 0,11 QALY (95 % CI: -0,08 til 0,23) i favør X-stop. Denne 
forskjellen var ikke signifikant. Dette gir et punktestimat (∆C/∆e) på nok 208 000,- ved bruk av X-stop 
framfor Mini-invasiv dekompresjon.

Diskusjon: både X-stop og Mini-invasiv dekompresjon gir signifikant bedring målt i QALY. Det at X-stop 
er signifikant dyrere skyldes hovedsakelig implantatets kostnad og antall reoperasjoner. Ulempen med 
høy reoperasjonsrate vektes nok tyngre av klinikere enn det som kommer fram ved denne helse- 
økonomiske evalueringen.

X-stop anbefales ikke som standard metode.

Betydning/relevans: Helseøkonomiske evalueringer er svært nyttig for å synliggjøre kostnader og helse-
effekter knyttet til ulike operasjonsmetoder.
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LumBAL DeGeNeRAtIV sPONDyLOLIstese:  
AVstIVING eLLeR KuN DeKOmPResjON? 1 ÅRs ResuLtAt  
AV 412 PAsIeNteR ReGIstReRt I NAsjONALt 
KVALItetsReGIsteR FOR RyGGKIRuRGI

Austevoll I1, Gjestad R2, Indrekvam K1,7, Hermansen e3,7, solberg t4, storheim K5, Hellum C6

1. ortopedisk klinikk, kiH/HUS. 2. Psykiatrisk divisjon, HUS. 3. Ålesund Sykehus, 4. nevrokirurgisk avdeling, Unn. 5. Formi, oslo  
universitetssykehus og Uio. 6. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 7. klinisk institutt 1, Uib

Innledning: Hovedbehandlingen ved Lumbal degenerativ spondylolistese er de-
kompresjon av nervestrukturer. Hvorvidt det går bedre med pasienter som samti-
dig blir fiksert er omdiskutert. Vi har sammenlignet resultatene ved dekompresjon 
alene (DA) og dekompresjon med samtidig fiksasjon (DF).  Studien er en kohort 
studie med data fra nasjonalt kvalitetsregister for Ryggkirurgi (nkR). 

materialer og metoder: 472 pasienter uten tidligere operasjon i samme nivå ble inkludert i analysene. 
229 ble operert med en avstivingsprosedyre i tillegg til dekompresjon (DF), av disse ble 164 (72 %) 
fiksert instrumentelt. 243 fikk utført dekompresjon alene (DA). For å gjøre gruppene likest mulig ved 
baseline ble det gjort “Propensity Score Matching” (PSM). etter PSM var det 206 pasienter i hver gruppe 
(DA og DF). Alle pasientene hadde besvart spørreskjemaer preoperativt. 377 hadde besvart 3 måneder 
og/eller 12 måneder etter operasjonen. oswestry Disability Index (oDI, 0-100), endring i ryggsmerte 
(numerisk smerteskala (nRS 0-10) ), endring i beinsmerte (nRS 0-10) og selvopplevd nytte av operasjon 
ble brukt som utkommemål.

Resultater: etter PSM var gjennomsnittsverdier av sentrale baselinedata nærmest identiske i DA- og 
DF-gruppen. Alder var 66.9 år og 66.0 år, kvinneandelen 72 % og 74 %, andel røykere 20 % og 19 %, 
bMI 26.5 og 26.5, oDI 41.8 og 41.2, ryggsmerter 7.0 og 6.9, og beinsmerter 6.9 og 6.8 (DA angitt først) 

Ved 1 års oppfølging hadde 75 % i DF-gruppen mot 65 % i DA-gruppen (p < 0,05) mer reduksjon i 
beinsmerter enn en grenseverdi definert som klinisk viktig for pasienten*. Med latent vekstmodellering, 
hvor data både fra 3 og 12 måneder ble tatt med i analysene, fant vi en signifikant effekt av avstiving for 
reduksjon av beinsmerter (p < 0,05).

Det var ingen signifikant forskjell mellom DA- og DF-gruppen vurdert ved pasientrapportert nytte av oper-
asjonen, endring av oDI eller endring av ryggsmerte.

Diskusjon/relevans: Ved to analysemetoder fant vi en signifikant positiv effekt av fiksasjon mhp 
smerter i beina, mens effekten mhp ryggsmerter ikke var signifikant. Det kan bety at forekomst og grad 
av beinsmerter i hvert fall må vektlegges like mye som ryggsmerter når det skal avgjøres om pasienter 
skal avstives eller ikke.

en begrensning ved studien er at nkR- data ikke inneholder preoperative opplysninger om grad av radi-
ologisk glidning og instabilitet. en kan derfor ikke utelukke seleksjonsbias ved valg av kirurgisk metode.

*Copay, 2008: Minimal clinical important difference (MCID) = 1.6 points for leg pain.
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INFeKsjONeR etteR sKOLIOseKIRuRGI I BeRGeN

Nilsen Pt, seip A, Natvik t
ortopedisk avdeling Haukeland universitetssykehus, bergen

Infeksjon er en kjent og lite hyggelig komplikasjon ved skoliosekirurgi. Vi tror 
preparering av hud, gode sterile forhold, adferd på operasjonsstuen, forebyggende 
antibiotika og god kirurgi, er faktorer som kan være med å redusere infeksjons-
forekomsten. Det er angitt infeksjonsrate på mellom 3 og 25 % etter slik kirurgi.

Formålet med denne studien er å se på forekomsten av infeksjoner hos oss, gå gjennom rutinene,  
og evt. endre disse. Videre ville vi se om behandlingen var tilfredsstillende og hvilke mikrober som er  
de vanligste.

metode: Journalene til våre skoliosepasienter operert etter jan 2005 er gjennomgått.

Resultat: Av 277 opererte pasienter har vi hatt 15 innlagt til operasjon for infeksjon (alle vi diagnosti-
serte). Det gir total forekomst på 5,4 %. 7 av disse var blant de 172 med idiopatisk adolescent skoliose 
(4 %), 8 var i gruppen nevromuskulær skoliose (7,6 %). Alle ble revidert. Hadde det gått over 2 år, ble 
implantatene fjernet, hadde det gått kortere tid, ble implantatene byttet ut med Titan implantater med 
færre skruer og ev bare ett stag. 6 pasienter ble operert mer enn 2 år etter primæroperasjonen, 6  
pasienter mellom 1 og 2 år, bare 1 pasient mindre enn 6 måneder. I tillegg til revisjonen fikk alle lang- 
varig antibiotikabehandling. Alle ble infeksjonsfrie etter dette. Den vanligste bakterien var Proprione- 
bacterium acnae 10), ellers: Staph epi 1), Staph Aureus (1), balandingsinf. (2). Vi så også på om noen  
av våre fire operatører pekte seg ut med mange infeksjoner, men fant ingen sammenheng her.

Diskusjon: Våre rutiner har vært antibiotikaprofylakse med Cefalotin 2 g pr. 90 min per operativt og 
2 x 4 i 3 døgn. Vi har brukt stålimplantater og grundig mekanisk skylling, samt deponering av Clindamy-
cin 600 mg i såret før lukking. Vi har lukket i tre lag, og vi syr huden med intracutan sutur, og legger 1-2 
epidural katetre. Dren i 1-2 døgn uten sug. Vi har brukt Iodholdig drape på huden. Fra oktober 2010 
har vi endret våre rutiner. Vi bruker nå ikke drape. Vi bruker bare titan eller cobolt-chrom implantater, og 
bruker dren i maksimum 1 døgn. etter dette har vi operert 80 pasienter, og har ikke hatt infeksjoner, men 
vi tror det er for tidlig å trekke noen konklusjon. Den hyppigste bakterien, proprionebacterium acnae, 
finnes hos de fleste mennesker. Vi vet ikke om antibiotikabehandling mot denne en tid preoperativt 
kan hjelpe, men vi tror at man i enkelte tilfeller med åpenbart uren hud, bør forbehandle med salve og 
antibiotika.

Konklusjon: Vår forekomst av infeksjoner etter skoliosekirurgi er akseptabel, og slik den er på andre 
sentra. Den kan bli bedre, og vi tror fokus på pasientens egen hudflora og avdelingens rutiner er viktig.
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eKsteRN FIKsAsjON OG PINNeR Vs. VOLAR  
LÅsePLAte VeD ustABILe DIstALe RADIusFRAKtuReR. 
eN RANDOmIseRt stuDIe. KLINIsKe ResuLtAteR  
etteR 5 ÅR

Williksen jH1, Frihagen F1, Hellund jC2, Kvernmo HD3, Rosales C1, Husby t1

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. Radiologisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål. 3. ortopedi- og  
plastikkirurgisk avdeling, Unn.

Innledning: Fiksasjon med volare låseplater (VLP) ved ustabile distale radius-
frakturer er en populær metode. Vi ønsket å undersøke om denne metoden er 
bedre enn behandling med ekstern fiksasjon og pinner (eF). 1-års resultatene 
har tidligere blitt presentert på ortopedisk høstmøte (2010). Vi presenterer nå de 
kliniske resultater etter 5 år.

materiale og metode: Fra november 2007 til juni 2009 ble111 pasienter med ustabile distale radius-
frakturer randomisert til behandling med enten en volar låseplate eller ekstern fiksasjon og pinner. Gjen-
nomsnittsalder 54 år (20 - 84). etter 66 mnd. ble 89 pasienter (80 %) undersøkt klinisk og radiologisk, 
76 kvinner og 13 menn. 22 pasienter utgikk av studien. I eF-gruppen var det 44 pasienter med 1 A2,  
10 A3, 22 C1, 9 C2 og 2 C3 frakturer. I VLP- gruppen var det 45 pasienter med 2 A2, 10 A3, 16 C1,  
16 C2 og 1 C3 frakturer (Ao/ ASIF). Pasientene ble vurdert med radiologiske parametre i tillegg til klini-
ske: VAS Visual analogue scale, håndleddssmerter i ro og ved aktivitet 0-100), Mayo wrist Score (MwS 
0-100), kvikk-Dash (0-100), bevegelighet og gripestyrke. Den kliniske undersøkelsen ble utført  
av avdelingens håndterapeuter som ikke visste hvilken behandling pasienten hadde fått.

kvikk-DASH score ved 66 mnd. var studiens hovedendepunkt.

Resultater: For VAS i ro var gjennomsnittet 4 for eF og 1 for VLP (p = 0,2). For VAS ved aktivitet 10 for 
eF og 6 for VLP (p = 0,2). For MwS var resultatene 87 for eF vs. 90 for VLP (p = 0,3). Fleksjon: eF 61º 
vs. VLP 64º, (p = 0,1). ekstensjon: eF 63º vs. VLP 65º, (p = 0,3). Pronasjon: eF 83º vs. VLP 83º, ( = 0,9). 
For hovedendepunktet kvikk-DASH var det ikke signifikante forskjeller ved 66 mnd. eF 13 vs.VLP 10 
(p = 0,3). Det eneste resultatet som viste en klinisk significant forskjell mellom disse to behandlings-
metodene var supinasjon eF 81º vs. VLP 85º (p = 0,009).

Hos 10 pasienter (22 %) er platen fjernet pga. kirurgirelaterte komplikasjoner. I eF-gruppen 4 pasienter 
operert med arrkorreksjon proksimalt.

Konklusjon: For begge grupper er de kliniske resultater gode etter mer enn 5 år. De fleste resultater 
synes å peke i platens favør selv om det bare er supinasjon som gir en klinisk significant forskjell. For  
hovedendepunktet kvikk-DASH var det ingen statistisk significant forskjell. At nesten en fjerdedel av 
platene måtte fjernes pga. kirurgirelaterte komplikasjoner, er bekymringsfullt.
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KOmPLIKAsjONeR OG PLAteFjeRNINGeR etteR VOLAR 
LÅsePLAte VeD DIstALe RADIusFRAKtuReR

Williksen jH1, Frihagen F2, Kvernmo HD3, Husby t1

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, Unn. 3. ortopedisk avdeling,  
oslo universitetssykehus, Ullevål.

Innledning: komplikasjoner etter konservativt eller operativt behandlete distale 
radiusfrakturer er relativt vanlig. De siste 10 år har behandling med volar låseplate 
blitt populært. Vi ønsket å undersøke komplikasjonene etter denne type kirurgi. 
Studien har tidligere vært presentert ved ASSH (2010), men da med kortere  
observasjonstid.

materiale og metode: I 2008 ble 100 pasienter med 101 ustabile distale radiusbrudd behandlet 
med volar platefiksasjon. 36 av disse pasientene var en del av avdelingens prospektive, randomiserte 
undersøkelse vedr. volar platefiksasjon vs. ekstern fiksasjon og pinner ved ustabile distale radiusbrudd. 
51 pasienter med 52 brudd kvalifiserte ikke for deltakelse i den prospektive studien, men inngår i denne 
retrospektive studien. Tilsammen var det 65 kvinner og 22 menn med 88 brudd. 13 pasienter utgikk. 
Gjennomsnittsalder 51 år (17-36). Type brudd inkluderte A, b og C. (Ao/ASIF).

I 2010 ble alle pasientene klinisk undersøkt med en gjennomsnittlig follow-up på 17 mnd. (4-26) og man 
vurderte VAS (Visual Analogue Scale, håndleddssmerter i ro og ved aktivitet 0-100), Mayo wrist Score 
(MwS 0-100) og kvikk-Dash (0-100).

3 ulike volare plater ble benyttet: Acumed Acu-Lok® 46, Synthes LCP Distal Radius System® 30 og 12 
biomet DVR®.

I 2014 gjorde man en journalgjennomgang av pasientene vedr. komplikasjoner.

Resultater: Pasienter med komplikasjoner hadde dårligere kliniske resultater ved oppfølgingen i 2010. 
VAS ro 1 for de uten komplikasjoner, 6 for de med (p = 0.06). VAS ved aktivitet: 4 vs. 18 ( = 0.001). 
MwS: 93 vs. 84 (p = 0.003) og kvikk-DASH 4 vs. 14 (p = 0.002) for de med komplikasjoner.

Type komplikasjoner: Carpal tunnel syndrome: 7 pasienter (8 %), CRPS type 1: 2 pasienter (2 %), 
skruepenetrasjon i radiocarpalleddet: 2 pasienter (2 %), fiksasjonssvikt: 1 pasient (1 %), 1 pasient med 
prominente volare skruehoder (1 %), 6 pasienter med for lange skruer dorsalt (7 %), 3 pasienter med 
synovitt og smerter dorsalt (3 %) 1 pasient med overfladisk infeksjon (1 %), 1 pasient med postoperativt 
hematom (1 %), platen plassert for radialt hos 1 pasient (1 %), 1 pasient med ePL-ruptur (1 %),  
1 pasient med smerter volart (1 %) og 3 pasienter med smerter uten sikker årsak (3 %). Totalt 30 
pasienter med komplikasjoner (34 %).

Frem til juni 2014 har 16 pasienter fått fjernet platen (18 %). De fleste pga. for lange skruer dorsalt noe 
som ga smerter og synovitt. 10 pasienter rapporterte bedring av smerter etter platefjerning (62 %). Hos  
3 pasienter var platen vanskelig å fjerne.

Konklusjon: Vår studie viser at bruken av volare låseplater kan medføre kirurgi-relaterte komplikasjoner 
og sekundærkirurgi. Ikke uventet er det dårligere kliniske resultater hos pasienter med komplikasjoner. 
Dette bør man ta hensyn til når denne metoden velges ved enklere distale radiusfrakturer.
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KOmPLeKs ReKONstRuKsjON OG sALVAGe PROseDyReR 
FOR DIstAL RADIusFRAKtuR seKVeLeR

Rigo IZ, Haugstvedt jR
ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold, Moss

Innledning: både ved konservativt behandlede og opererte radiusfrakturer 
forekommer ofte redislokasjon og tilheling med feilstilling. Pasienter kan oppleve 
smerter, begrenset bevegelighet og nedsatt håndfunksjon. Denne problem- 
stillingen er ofte sammensatt og flere faktorer kan ha betydning for plagene som 
kan stamme fra inkongruens av leddflaten, ikke behandlede ligamentskader,  
instabilitet i håndledd og håndrot og som følge av dette etter hvert artroseutvikling  
i radiokarpalleddet, ulnokarpalleddet, interkarpalleddene og/eller det distale  
radioulnarleddet. kombinasjoner av disse forekommer også. 

For å oppnå god funksjon (bevegelse i 3 plan, smertefrihet og stabilitet) trenger vi en kompleks tilnær-
ming, og ved behandling bør vi adressere alle komponenter av problemene. Anatomisk rekonstruksjon 
kan være vanskelig i mange tilfeller, særlig ved begynnende artroseutvikling, og ofte er en form for  
“salvage” prosedyre å foretrekke. Det finnes flere alternativ for både rekonstruktive og “salvage” 
prosedyrer, og disse kan evt. også kombineres med hverandre. Vi vil presentere noen alternative  
løsninger på disse utfordrende problemkasus slik vi har valgt å gjøre det ved vår avdeling.

metode: For problemer i distale radioulnarledd kan vi velge mellom korreksjonsosteotomi på radius, 
forkortningsosteotomi på ulna, eller rekonstruksjon av ligamentene (Adam’s plastikk) dersom leddflaten 
er uskadet. Reseksjon av distale ulnaende (Darrach’s prosedyre) er omtalt i litteraturen, men vår erfaring 
er at pasienter får problemer med en instabil ”ulnastump” og vi har derfor valgt en proteseløsning; en 
hemiprotese (uHead), eller totalprotese (Aptis) 

For ulnokarpale plager kan man gjøre en forkortningsosteotomi av ulna, en TFCC reseksjon eller en 
operasjon som beskrevet ovenfor.

For radiokarpale og interkarpale leddforandringer kan man velge mellom korreksjonsosteotomi på radius, 
ligamentplastikk (brunelli), radioskafolunær (RSL) artrodese med distal skafoid reseksjon eller total hånd-
leddsartrodese. Man kan alternativt overveie en håndleddsprotese hos utvalgte, spesielle pasienter.

Alle disse prosedyrene kan kombineres, men man bør vurdere pasientens behov, funksjonsnivå, alder, 
selve det kirurgiske traume med store operasjoner, mulige komplikasjoner og gevinst i forhold til even-
tuelle enklere metoder. en ekstra- og intraartikular korreksjonsosteotomi av distale radius med samtidig 
ulnaforkortning, brunelli og/eller Adam’s plastikk kan være for ambisiøst hos en eldre pasient, da kan en 
RSL artrodese kombinert med en Aptis protese kanskje være et bedre valg.

Resultat: Resultat er vanskelig å presentere da dette er en relativ heterogen pasientgruppe med flere 
forskjellige inngrep og lite antall i hver gruppe. Meningen med foredraget er å demonstrere at det finnes 
mange operasjonsalternativ som må vurderes for å kunne hjelpe pasienter med håndleddsplager fra 
komplekse deformiteter etter gjennomgått distal radiusfraktur.



124 Høstmøteboken  •   2014

Abstrakt

047
Hånd

LIKe ResuLtAteR meD CAP-semeNt OG CRIstAGRAFt  
VeD DIstALe RADIus-OsteOtOmIeR. eN PROsPeKtIV  
RANDOmIseRt stuDIe

Winge m, Røkkum m
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: bentransplantat fra hoftekammen har vært gullstandarden for å fylle 
defekter ved metafysære åpningsosteotomier. Smerter og lokale komplikasjoner på 
hoftekammen kan imidlertid være plagsomme. Spørsmålet er om CaP bensement 
kan være et alternativ.

material og metode: 20 voksne pasienter med dorsal feilvinkling etter distale radiusbrudd ble ran-
domisert intraoperativt til å fylle defekten etter korrigerende osteotomi med cortikospongiøst bengraft eller 
CaP bensement. en dorsal titan låseplate ble anvendt, og håndleddet ble gipset i 8 uker. oppfølgingen 
over 24 måneder inkluderte VAS for håndledd og hoftekam, gripestyrke, RoM, Quick-DASH og Gartland 
& werley`s funksjonsscore. Røntgen og CT ble tatt ved 8 uker, 3-6-12-24 mnd.

Resultater: begge gruppene viste god korreksjon av feilstillingene, og stillingene holdt seg like godt i 
begge gruppene gjennom hele oppfølgingsperioden. Det ble ikke funnet noen forskjeller i kliniske eller 
eller radiologiske resultater.

Konklusjon: CaP bensement kan være et alternativ til cristagraft for å fylle defekter ved metafysære 
opening-wedge osteotomier.
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tILFReDsstILLeNDe ResuLtAt VeD tOtAL  
HÅNDLeDDsARtRODese etteR mIsLyKKet PROtese

Reigstad O, Holm-Glad t, thorkildsen R, Grimsgaard C, Røkkum m
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Tidligere håndleddsproteser betinget omfattende beinreseksjon,  
og løsning resulterte i stort beintap. Dette kompliserte artrodeseinngrep etter 
mislykket protese. Innsettingen er forenklet og beinreseksjonen redusert ved siste 
generasjons proteser. Ingen har rapportert kirurgiske erfaringer og kliniske resul-
tater av artrodese etter fjerning av håndleddsprotese. Siden 2001 har vi implantert 
ca. 100 håndleddsproteser av 4 forskjellige modeller: elos 1, elos 2, Motec® og 
Remotion®.

Formål: Prospektiv oppfølging av pasienter med håndleddsproteser konvertert til artrodese.

materiale og metode: Hos 11 pasienter (7 kvinner), 49 (25-76) år ble håndleddsprotesen (5 elos  
og 6 Motec) konvertert til artrodese pga infeksjon (4), muskulær imbalanse/smerter (4), løs proksimal (1), 
løs distal (1) eller løse komponenter proksimalt og distalt (1). Pasientene hadde hatt protese i 2,8 (0,8-
6,5) år før artrodese. Pasientene ble operert med crista graft og rett Synthes® artrodeseplate (8) eller en 
custom made peg (3). Peroperativt fikk en pasient 3 metacarp fraktur som tilhelte ukomplisert. Samme 
pasient måtte regraftes og platefikseres for manglende tilheling mellom distale graft-ende og håndrot. 
en pasient fikk symptomer på CTS, spaltet etter 1 uke, ukomplisert videre forløp. Resterende pasienter 
hadde et ukomplisert per- og postoperativt forløp. Pasienter her fulgt pre- og postoperativt med VAS 
smertescore, ARoM (rotasjon underarm), gripestyrke, QDASH score og PRwHe (ved oppfølging).

Resultat: Alle artrodeser tilhelte. en pasient døde etter 1 år av annen årsak, de andre er fulgt i 5,4 
(3,1-7.1) år. Platen er fjernet hos 5/8. klinisk fikk pasientene en betydelig bedring av smerte og funksjon 
(preopr-ktr): QDASH: 54-31, smerte (akt) radialt: 7,0-2,3. Smerte (akt) ulnart: 6,7-0,9. Supinasjon  
(akt): 71-83°, pronasjon (akt): 78-89°. Gripestyrke: 11,6-23,7 (30,9 frisk side) kg. PRwHe ved  
oppfølging = 24,0 og nøkkelgrep: 6.3 mot 8.3 kg frisk side.

Diskusjon: Håndleddsprotese-indikasjon og innsetting øker i verden etter lovende resultater med siste 
generasjonsproteser. en må derfor forvente en økning i antall konverteringer av proteser til artrodeser. 
komplikasjonsfrekvensen ved inngrepet var akseptabel. Revisjon av siste generasjonsproteser til total 
håndleddsavstiving gir objektiv og subjektiv bedring av håndleddsmerte og funksjon, og bedring av  
underarmsbevegelighet og kraft. Resultatene er sammenliknbare med resultatene etter primær  
håndleddsartrodese.
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FRA HÅNDLeDDsPROtese tIL ARtRODese  
tIL Ny PROtese

Røkkum m, Reigstad O
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Håndleddsartrodese kan gi god smertelindring, men mange pasienter erfarer at 
stivheten hemmer håndfunksjonen. Særlig gjelder det håndverkere.

en 47 år gammel bilmekaniker ble operert med elos totalprotese i høyre dominante håndledd på grunn 
av artrose etter håndrotsbrudd 20 år tidligere. Protesen fungerte smertefritt med god bevegelighet. 
etter ca. 2½ år begynte han å få økende smerter i håndryggen, og røntgen viste løsning av den distale 
komponenten. etter 2,9 år ble protesen fjernet og håndleddet avstivet med bentransplantat fra hoftekam-
men og platefiksasjon. Tilhelingen var ukomplisert. Han måtte slutte som bilmekaniker på grunn av det 
stive håndleddet, og gikk i stedet inn i en administrativ stilling med kontorpreget arbeid. Håndleddet var 
smertefritt, men det var noe ubehag fra platen, som ble fjernet etter 1,3 år. Han var vedvarende hemmet 
av den manglende håndleddsbevegeligheten ved en rekke gjøremål, spesielt ved arbeid med tastatur og 
mus. I økende grad ble han også plaget av smerter og spenninger oppover i armen og i skulderen. etter 
3,9 år med avstivet håndledd ble det gjort reartikulering med Motec totalprotese. 0,9 år senere fikk han 
en ekstensorseneruptur til tredje finger, som ble operert med transposisjon. ellers har forløpet vært ukom-
plisert. De sekundære plagene fra arm og skulder forsvant. 7,6 år etter reartikuleringen var han fortsatt 
meget godt fornøyd med protesen. Han var i full jobb og anga smertefritt håndledd i hvile og aktivitet 
(VAS = 0). Aktiv fleksjon var 18º, ekstensjon 34º, ulnardeviasjon 24º og radialdeviasjon 12º. Gripestyrken 
var 28,4 kg og PRwHe-score 1. DASH-score var 57,5 før første proteseoperasjon og 0 ved siste follow-
up. Røntgen viste full integrasjon av begge komponentene uten oppklaringer eller osteolyse.

Pasienten var meget godt fornøyd med elos-protesen, som var en forløper for Motec, men som hadde 
et problem med løsning av den distale komponenten. I perioden med avstivning fikk han anledning til å 
sammenligne funksjonen med protese, og han erfarte at stivheten reduserte håndfunksjonen i betydelig 
grad. Han var derfor svært fornøyd etter at håndleddet igjen ble reartikulert. Den ferdig utviklede Motec 
håndleddsprotesen har vist meget gode resultater, også ved lang oppfølging. Reartikulering av dårlig 
fungerende artrodesehåndledd kan være et alternativ for utvalgte pasienter.
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BeHANDLING AV KRONIsK DORsALt HÅNDLeDDs- 
smeRte syNDROm meD ARtROsKOPIsK sHRINKAGe

Rigo IZ
ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold, Moss (ortopedisk avdeling, nordlandssykehuset, bodø)

Innledning: Dorsalt håndledds-smerte syndrom er en spesifikk tilstand som kjen-
netegnes av vedvarende smerter etter en kraftig forstrekning sentralt i håndleddet 
og som går ut over pasientens vanlige hverdagslige aktiviteter, arbeidsevne og 
livskvalitet. Ved klinisk undersøkelse finnes begrenset bevegelsesutslag og nedsatt 
styrke, men ellers lite patologi. Radiologiske undersøkelser (statiske og dynamiske 
røntgenbilder, CT og MR) er som regel negative, bortsett fra et evt okkult ganglion.  
Provokasjonstester for carpal instabilitet kan være positive. Ved artroskopisk 
undersøkelse finner man ofte oppdrevet synovium dorsalt, samt skafolunær (SL) 
og lunotrikvetral (LT) slakkhet (Geissler grad 2-3) uten grov instabilitet, eventuellt 
kombinert med TFCC skade. behandlingsalternativene er partiell synovectomi 
med debridement, perkutan pinning eller elektrotermal shrinkage (oppstramming 
av ligamentene ved kontrollert lokal varmeutvikling) 

materialer og metoder: 16 pasienter med dorsalt håndledds-smerte syndrom uten radiologiske funn 
ble operert ved nordlandssykehuset bodø i 2012-2013. Artroskopisk undersøkelse viste SL og/eller LT in-
stabilitet grad 2-3 hos alle, samt noen form for TFCC skade hos 12. I samme seanse ble det gjennomført 
shrinkage midkarpalt ved SL og LT ledd etterfulgt av 6-8 ukers immobilisering i skafoidgips og deretter 
spesifikk opptrening. TFCC skadene fikk differensiert behandling (6 reseksjon, 3 kapsulær sutur og 3 
foveal refiksasjon). De tidlige resultater med shrinkage har blitt evaluert i en retrospektiv studie.

Resultater: Pasientene har blitt fulgt opp i gjennomsnitt 4,5 (3-9 måneder). norsk versjon av Quick 
DASH score forbedret seg signifikant fra gjennomsnitt 41 (SD 23) til 18 (SD 20), forandring på 23 (SD 
26). 15 av 16 opplevde bedring rent subjektivt samt med hensyn til provokasjonstester.

Diskusjon: behandling av partielle interkarpale ligamentskader er kontroversiell, men de moderate 
forandringene rettferdiggjør ikke åpne prosedyrer, kun minimal invasive. bare noen få enkle pasientserier 
med kort oppfølging og dårlig kvalitet på studiene er publiserte, men ingen sammenliknende studier.

Mange av våre pasienter hadde TFCC skade i tillegg, men dette var ikke det dominerende i det kliniske 
bildet. De fikk differensiert behandling for TFCC, men dette kunne ikke forklare forbedring av de dorsale 
symptomene.

elektrotermal shrinkage har ikke blitt en suksess innenfor kne- og skulderatroskopi, derimot i hånd- 
leddet synes de publiserte resultatene å være lovende. Forklaring til forskjellen kan være håndleddets 
bedre toleranse for immobilisering, som er ønskelig i de første 6 ukene for tilheling av ligamentene.

Betydning/relevans: elektrotermal shrinkage er en enkel minimal invasiv prosedyre, som kan gjen-
nomføres i samme seanse med en diagnostisk håndleddsartroskopi. Resultatene våre er lovende og er i 
tråd med tidligere publikasjoner for behandling kronisk dorsalt håndledds-smerte syndrom. Det er behov 
for flere studier om behandling av denne tilstanden.
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4-BeINs ARtRODese meD sIRKuLæR  
VINKeLstABIL PLAte

Rigo IZ
ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold, Moss (ortopedisk avdeling, nordlandssykehuset, bodø)

Innledning: Sekundær artrose etter skafolunær ligamentskade (SLAC wrist) eller 
skafoid pseusoartrose (SnAC wrist) er en kjent problemstilling som kan føre til stiv-
het og smerter i håndleddet: restitusjon av normal funksjon er ikke mulig. Partiell 
artrodese i håndleddet er et velprøvd alternativ blant “salvage” prosedyrer. Pin-
nefiksasjon trenger lang immobilisering, mens første generasjons sirkulære plater 
(”spider-plate”) ofte førte til smertefult dorsalt impingement. Tidlige resultater med 
en ny sirkulær plate blir presentert i en retrospektiv studie.

materialer og metoder: 7 pasienter med sekundær artrose mellom radius og skafoideum (5 SLAC og 
2 SnAC) ble operert med 4 beins artrodese hvor fiksasjon ble gjort med Synthes VA intercarpal fusion 
plate. Alle ble gipsbehandlet i 6 uker etterfulgt av fysioterapi. bevegelsesutslag (RoM) og Quick DASH 
score ble registrert preoperativt samt ved siste oppfølging, håndgrep og modifisert Mayo wrist Score ved 
siste kontroll. oppfølgingen var 10 (4-20) måneder.

Resultater: RoM ble redusert fra gjennomsnitt (SD) 102 (21) grader, 62 (14) % (sammenliknet med 
motsatt hånd) til 86 (13) grader, 52 (9) %. Denne forskjellen var ikke signifikant. Quick DASH score 
forbedret seg signifikant fra 45 (11) til 22 (16), arbeidsmodul fra 56 (16) til 26 (25). Håndgrep ved siste 
kontroll var 34 (9) kg, 76 (26) %. Modifisert Mayo wrist Score var 68 (6), gradert som “satisfactory” i alle 
casus. Alle var fornøyde med resultatet, det var ingen med dorsalt impingement eller andre komplikas-
joner; alle ville ha valgt samme behandling på nytt.

Diskusjon: Implantatet tillot tidligere bevegelsestrening, men immobilisering i 6 uker ble valgt for å sikre 
tilheling av ligamentene ved kirurgisk tilgang.

Betydning/relevans: både de subjektive og objektive resultatene er lovende; denne nye platen er et 
godt alternativ for stabil fiksasjon av 4-beins artrodeser. Platen kan i tillegg også brukes til andre partielle 
eller totale håndledds-artrodeser.
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2,0-9,8 ÅRs ResuLtAteR etteR 4-BeINsARtRODese  
HOs PAsIeNteR meD sLAC OG sNAC HÅNDLeDDsARtROse

Dovland PO, Reigstad O, Grimsgaard C, thorkildsen R, Røkkum m
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Smertefull artrose etter ikke tilhelet scafoidfraktur og scafolunære 
ligamentskader er vanlig. 4-beinsartrodese (4CF) er et behandlingsalternativ ved 
inntakt leddbrusk radiolunært, og skal gi smertelindring og bevare funksjonell 
håndleddsbevegelse.

metode og materiale: Fra 2002-2012 ble 26 pasienter (29 håndledd) operert med 4CF pga SnAC 
(8) eller SLAC (21) artrose. Gjennomsnittsalder 51 (22-71) år. 15 menn og 11 kvinner. 10 av pasientene 
hadde bilateral SLAC artrose, 4 ble operert på begge sider. Ved oppfølgingen undersøkte vi smerter (VAS 
0-10) radiocarpalt (rc) og radioulnart (ru) i hvile og i aktivitet, PRwHe, QDASH, active range of motion 
(ARoM), gripe-/nøkkelgrepstyrke, samt røntgen av begge håndrøtter og CT av opererte håndrot.

Resultat: Gjennomsnittlig oppfølgingstid 5,8 (2,0 - 9,8) år. Det var 3 komplikasjoner: 2 overfladiske 
sårinfeksjoner (ukomplisert) og 1 septisk artritt (revisjoner og langvarig Ab behandling) 

5 håndledd ble konvertert til artrodese og 2 til protese grunnet økende artrose og smerter (5), og/eller 
nonunion (2). Hos de ikke-konvertere, var det kliniske resultatet tilfredsstillende: VAS rc hvile/ aktiv = 2,1 
(0-8) / 3,7 (0-10) og VAS ru hvile/ aktiv = 2,5 (0-8) og 3,3 (0-9). PRwHe og QDASH var henholdsvis 39 
(2-82) og 31 (5-75). ARoM 96 (50-130)°. Alle hadde bevegelsesutslag rundt nøytralaksen. Gripesty-
rke = 25 (6-39) kg. nøkkelgrep 8 (3-11) kg. Hos de 10 pasientene med frisk motsatt side, var ARoM og 
gripestyrke henholdsvis 42 % og 70 % av frisk side, nøkkelgrep 95 %.

Alle 4CF tilhelet røntgenologisk unntatt 3 (to konvertert til protese og en med lite plager). CT og røntgen 
demonstrerte økende artrose i radiolunærleddet hos alle pasientene ved oppfølging.

1 pasient ville ikke latt seg operere igjen, 1 pasient var usikker, mens 17 pasienter ville hatt samme 
inngrep sett i ettertid.

Diskusjon: 4 bens-artrodese kan være et tilfredsstillende alternativ som opprettholder en viss grad av 
håndleddsbevegelse ved smertefull SLAC og SnAC artrose, særlig hos yngre pasienter. Våre kliniske 
resultater samsvarer godt med tidligere publiserte resultater for de samme pasientgruppene. Pasientene 
må regne med en reduksjon av bevegelighet og kraft, og mange blir ikke smertefrie. 4CF ser imidlertid ut 
til å gi et bedre funksjonelt resultat enn total håndleddsartrodese hos posttraumatiske artrosepasienter, 
hvor det rapporteres DASH i området 40-60. operasjonen kan utsette behandling med protese, ev. total 
artrodese. Økende radiolunær artrose i alle håndledd og en relativt høy andel konvertering (25 %) til 
håndleddsprotese eller artrodese er urovekkende. Disse pasientene bør derfor følges videre.
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PAsIeNtKAsus, 14 ÅR GAmmeL Gutt INNLAGt meD 
RyGGsmeRteR OG smeRteR VeD HOFteeKsteNsjON.

Hermansen e, Punsvik V, Aaen j
ortopedisk avdeling, Ålesund Sykehus

Pasientkasus: Pasienten er en fjorten år gammel gutt, ellers frisk. Han er i svært 
god fysisk form pga mangeårig aktiv konkurranseidrett. Innlagt barneavdelingen 
ved Ålesund Sykehus 6/4-14. Han hadde da ca. 2 ukers sykehistorie med vondt 
i øvre del av lumbalcolumna, og smerter ved ekstensjon av hoftene. Foreldrene 
hadde observert en kul i aktuelle område. Feber, nedsatt allmenntilstand, og 
forhøyede infeksjonsparametere.

På mistanke om en spondylodiskitt blir det derfor utført MR av Thoracal og Lumbal-Columna. Her finner 
man store abscesser i begge psoas muskler, store abscess-lokulamenter i ekstensor muskulaturen 
som strekker seg fra Th12-L4, ca. 13 cm i utbredelse craniocaudalt i ekstensormuskulaturen. I tillegg 
finner man abscess lokulamenter intrapinalt, med kompresjon av dura, spesielt i nivå L3. Ingen MR-
funn forenlig med spondylodiskitt. Pga lett affeksjon av kraften i hoftene blir han overført til nærmeste 
nevrokirurgisk avdeling, operert 7/4. Der det blir gjort en høyresidig hemi-laminectomi L3, med drenasje 
av abscess intraspinalt. I tillegg drenasje av abscess i ekstensormuskulatur på hø side. Tatt prøver. Startet 
med antibiotika. Senere oppvekst av gule staphylokokker. Tilbakeført til Ålesund Sykehus 10/4. Men, 
gutten har persisterende infeksjonsklinikk, slik at MR blir gjentatt14/4. Denne viser like store abscesser i 
psoas muskulaturen, samt i ekstensor muskulaturen begge sider. Reoperert ved Ålesund sykehus 14/4, 
der det blir drenert abscesser på begge sider i ryggstrekkerne. Peroperativt finner man også kanal med 
direkte tilgang til et hulrom fortil og lateralt for columna, mellom processus transversi L2 og L3, begge 
sider. Her får det aspirert ut en god del puss, spesielt fra høyre side. Tolkes som direkte tilgang til psoas-
muskulaturen. Legger inn dren subfascielt, og lukker såret primært. Rett postoperativt blir det så lagt inn 
to “pig-tail” katetere CT-veildet i begge psoas-muskler. Her tømmer det seg rikelig med puss. etter svar 
på resistensbestemmelse behandles pasienten med Clindamycin 400 mg x 4 og kloxacillin 2 g x 4. etter 
dette tilkommer det gradvis bedring både klinisk og laboratoriemessig. både drenene i ryggstrekkerne 
og i psoas muskulaturen fjernes etter ca. 1 uke, og overgang til peroral behandling med ekvacillin. MR- 
kontroll 30/5 viste så godt som normaliserte forhold, og allmenntilstanden var også normalisert.

Ingen mistanke om tuberkolose eller immunsvikt, pasienten ble også utredet med tanke på dette.

Diskusjon: Vi oppfatter situasjonen som bilateral psoas-abscesser (IPA), som så har dissikert seg  
posteriort, for deretter å dissikere seg intraspinalt. IPA forekommer hos ca. 0,4/100 000. Ved primære 
IPA er etiologien antatt å være hematogen spredning. Ved sekundær spredning er etiologien antatt å  
være direkte spredning via enten intrabdominale organer eller fra selve ryggsøylen (spondylodiskitt).  
oss bekjent er dette ikke beskrevet i noe litteratur tidligere at en IPA har dissikert seg inn i ekstensor-
muskultatur og videre inn i spinalkanalen på denne måten.
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INFeKsjON etteR INstRumeNteRt LumBAL  
FIKsAsjON meD BAKRe tILGANG

Aaen j, Hermanssen e, Punsvik V
ortopedisk avdeling, Ålesund Sykehus

Introduksjon: Vi har ved vår avdeling gjort 211 Instrumenterte lumbale  
fiksasjoner med bakre tilgang i tidsrommet 2002-2013. Målet var å se på  
antall postoperative infeksjoner.

Pasienter og metode: Alle instrumenterte lumbale fiksasjoner med bakre tilgang fra 2002 til 2013 ble 
gransket med søk i journal og operasjonslogg. Alle pasienter som ble revidert innen 3 år med mistenkt 
infeksjon ble registrert.

Resultater: Av det totale antall pasienter som ble instrumentert lumbalt med bakre tilgang ble 6 
pasienter revidert på bakgrunn av mistenkt dyp infeksjon innen 3 år etter primæroperasjon. Vi har dog 
ikke tall på pasienter som eventuelt ble operert primært i Ålesund for så å bli revidert ved andre sykehus. 
Alle 6 pasienter var opererte på minst 2 nivå. 2 av pasientene hadde diagnosen skivedegenerasjon, 3 
hadde spondylolistese og 1 pasient hadde spinal stenose som hoveddiagnose. en av pasientene var ope-
rert i indexnivå tidligere. Dyrkning av sårprøver ga oppvekst av gule stafylokokker hos 2 pasienter og hvite 
stafylokokker hos 3 pasienter. en pasient hadde oppvekst av gule stafylokokker og escherichia coli. Alder 
ved operasjonstidspunkt fra 44 til 70 år (gjennomsnitt 47,2). Tiden fra primæroperasjon til første revisjon 
var i gjennomsnitt 150,3 dager. Mean range (12-395). 73 av 211 pasienter hadde kortere oppfølgingstid 
enn 3 år. Gjennomsnittlig oppfølgingstid i denne gruppen er 595 dager. Mean range (270-1068).

Diskusjon og relevans: Man ønsket å se på forekomst av post-operative infeksjoner etter bakre rygg-
kirurgi ved Ålesund Sykehus. I aktuelle tidsrom ble 2,8 % av pasientene som fikk utført instrumentert 
lumbal fiksasjon med bakre tilgang revidert med mistanke om post operativ infeksjon. Alle pasienter som 
ble reviderte hadde oppvekst av stafylokokker. Infeksjonsraten etter slik kirurgi ved Ålesund sykehus er  
i overenstemmelse med andre publiserte data.
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mINI INVAsIV CORPeCtOmI OG INNsetteLse  
AV eKsPANDeReNDe BuR VeD FIKsAsjON AV tHORAKALe 
OG LumBALe FRAKtuReR

trana R, Aksnes e, Robak OR, Hellum C
Ryggseksjonen, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Bakgrunn: kirurgisk behandling av frakturer med betydelig knusning av corpus 
eller betydelig feilstilling er omdiskutert. bakre instrumentell fiksasjon vil ikke alltid 
forhindre kyfose feilstilling, pseudoarthrose og/ eller økende sammenfall. Vi har i 
de senere årene behandlet disse med kombinasjonskirurgi, bakre instrumentell 
fiksasjon og samtidig corpectomi med innsettelse av fremre ekspanderende bur. 
Vi har i hovedsak brukt mini-invasiv teknikk (Fremre mini-thoracotomi eller mini-
laparatomi). Alternativt bakre åpen teknikk.

Formål: Vi ønsket å evaluere våre erfaringer med denne metoden med tanke på eventuelle komplika-
sjoner herunder skrueplassering, blodtap, infeksjoner, og fraktur korreksjon initialt og forandring over tid.

materiale og metode: I perioden 6/9-2010 til 28/10-13 ble det operert 28 pasienter med kombinert 
kirurgi ved ryggseksjonen, ortopedisk avdeling Ullevål, oUS. 22 (79 %) med mini-invasiv corpectomi 
kombinert med bakre perkutan fiksasjon, og 6 (21 %) med åpen bakre corpectomi og bakre instrumen-
tell fiksasjon. 22 pasienter var menn, og 6 pasienter var kvinner. Gjennomsnittsalder var 42 år (17-77 år). 
Det ble tatt pre- og postoperativ CT av alle pasienter, og rutinemessig røntgen kontroll etter 6 uker, 3-4 
mnd og 6-12 mnd.

Resultat: 11 (39 %) av pasientene var multitraumatiserte, og 17 (61 %) hadde enkeltskade. Alle frak-
turer er klassifisert etter ny Ao-, og TLICS-klassifikasjon. 2 (7 %) pasienter med type A2 fraktur, 4 (14 %) 
med type A3 fraktur, 7 (25 %) med type A4 fraktur, 14 (50 %) type b2 fraktur, og 1 (4 %) C type fraktur. 
Gjennomsnittlig TLICS score 4 (2-8). 5 (18 %) lesjoner var lokalisert til thorakalkolumna (Th1-Th11), 7 
(25 %) thorakolumbalovergangen (Th11-L1), og 16 (57 %) lumbalkolumna (L2-L5).

operasjonstid for mini-laparatomi/thoracotomi var i gjennomsnitt 3 t 5 min (1 t 59 min - 4 t 44 min), total 
operasjonstid bakre instrumentell fiksasjon, dekompresjon og corpectomi 5 t 33 min (3 t 9 min - 8 t 36 
min). blodtap i gjennomsnitt for mini-åpen corpectomi 700 ml (300-2100 ml) og åpen bakre corpec-
tomi 1373 ml (500-3900 ml). 9 (32 %) pasienter var intakt nevrologisk preoperativt, 5 (18 %) hadde 
forbigående nevrologiske utfall, 6 (21 %) hadde radikulære symptomer, og 8 (29 %) hadde inkomplett 
parese/cauda equinae.

CT kontroll postoperativ viste god eller optimal skrueplassering av 182/186 skruer, minimal/ neglisjerbar 
feilstilling av 4/186 skruer. Det er påvist 1 implantatrelatert infeksjon, som er behandlet uten fjerning av 
corpectomibur.

korreksjon i sagitalplanet, ble målt med regional kyfose vinkel (RkA). Målt pre- og postoperativt, etter  
6 uker, 3-4 mnd, og etter 6-12 mnd: Lumbalt 5 grader til -12,5/-10,3/-10,8/ -10,3. Thoracolumbalt 20,4 
grader til 4,4/4,4/6,5/7. Thorakalt 30,4 grader til 16/19,2/16,5/18,5.

Diskusjon: Corpectomi i tillegg til bakre instrumentell fiksasjon virker å gi en bedre korreksjon av RkA 
sammenlignet med bare bakre perkutan fiksasjon, og mindre endring/ tap av korreksjon over tid sam-
menlignet med tidligere undersøkelser. Det planlegges en oppfølgning med tanke på oDI og eQ-5D for 
denne pasientgruppen.
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KAsuIstIKK: steRKe RyGGsmeRteR HOs 70 ÅR  
GAmmeL KVINNe meD tO eLDRe KOmPResjONsFRAKtuR 
BeHANDLet meD KyFOPLAstIKK

Lønne G1, Hubschle L2

1. Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 2. Vestre Viken, Drammen.

Innledning: kyfoplastikk er en behandling som i liten grad tilbys våre pasienter.  
Indikasjonen er sterke smerter i ferske kompresjonsfrakturer, men evidens  
for bedre effekt enn det naturlige forløpet er svak. Langvarige smerter etter  
kompresjonsfrakturer kan skyldes pseudartrose.1

sykehistorie: en 70 år gammel kvinne kommer med to år gamle kompresjonsfrakturer i TH11 og 
L1 i en osteoporotisk rygg preget av degenerativ skoliose. Hun anga sterke tannverkaktige smerter i 
torakolumbalovergangen tross bruk av sterke smertestillende, og beskrev en elendig livskvalitet pga dette. 
Utredning med MR og skjelettskintegrafi ga sterk mistanke om pseudartrose i Th11.

Behandling: Pasienten ble behandlet med kyfoplastikk i aktuelle virvel. Ved kontroll etter 6 uker anga 
hun momentan effekt og betydelig tilbakegang av smertene. bruk av smertestillende var redusert til en 
tredjedel og hun hadde sluttet med A-preparater. Den verkende smerten var borte. Det var postoperativt 
ingen økning av høyden på virvelen.

Diskusjon: behandling med kyfoplastikk av eldre kompresjonsfrakturer er ikke godt dokumentert, men 
kan ha effekt på enkelte pasienter.2 kyfose og smerte ut over 4 mnd er viktigste symptomer, og kan ha en 
betydelig negativ innvirkning på livskvalitet. I dette tilfelle hadde kyfoplastikk bra effekt.

Konklusjon: effekten av kyfoplastikk er dårlig dokumentert ved eldre kompresjons-frakturer, men kan 
være et alternativ ved sterke langvarige smerter der det foreligger en paseudartrose. Generelt er det 
behov for mer kunnskap om denne problemstillingen.

Referanser:
1. Hashidate H, kamimura M, nakagawa H, Takahara k, Uchiyama S. Pseudoarthrosis of vertebral fracture: radiographic and character-
istic clinical features and natural history. Journal of orthopaedic science: official journal of the Japanese orthopaedic Association. 2006;11 
(1):28-33.
2. Grohs JG, Matzner M, Trieb k, krepler P. Treatment of intravertebral pseudarthroses by balloon kyphoplasty. J Spinal Disord Tech. 
2006;19 (8):560-5.
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INDIKAsjON FOR tHORAXDReN etteR OPeNING WeDGe 
VeD VePtR KIRuRGI

Riise R, Adobor R, Kibsgård t
Ryggseksjon, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: VePTR (Vertical expandable Titanium Prothesis Rib) ble opprinnelig 
designet for behandling av kongenitt skoliose med fusjonerte ribben. Metoden, 
utviklet av Dr Campbell på begynnelsen av 90 tallet går ut på at man spalter de 
fusjonerte ribbena i et eller to nivåer. Man ekspanderer så thoraxhulen og lunge-
volum for så å montere VePTR for å bibeholde ekspansjonen. Initialt ble det lagt 
inn thoraxdren som ledd i prosedyren hvis pleura parietale ble skadet. Siden 2005 
har vi benyttet Campbells prosedyre ved kongenitt thorakal skoliose tiltrengende 
ekspansjonsprosedyre. Målet med undersøkelsen er å vurdere nødvendighet av 
innlegelse av thoraxdren ved VePTR prosedyrer

materialer og metode: Dette er en retrospektiv studie, der vi har gjennomgått journalene til alle våre 
VePTR operasjoner frem til i dag (inkludert reoperasjoner der det på ny er gjort opening wedge). Vi har 
registrert ved journalgjennomgang hvor mange pasienter som er operert/revidert med opening wedge, 
skade av pleura parietale, innleggelse av thoraxdren primært evt sekundært ved pneumothorax.

Resultater: Det var 24 prosedyrer, hvorav 19 primær, og 5 prosedyrer der opening wedge ble gjort  
for annen gang. 2 pasienter fikk thoraxdren primært (de to første pasientene), Ved 22 prosedyrer ble  
det ikke lagt inn thoraxdren primært og ingen av pasientene hadde hematothorax eller pneumothorax 
tiltrengende dren i det postoperative forløpet.

Konklusjon: Til tross for relativt store defekter i pleura parietale, viser våre resultater at det ikke er 
behov for innleggelse av thoraxdren primært ved opening wedge av fusjonerte costae.
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KONseRVAtIV BeHANDLING AV sKOLIOse I FORm  
AV sPesIFIKKe øVINGAR (Psse)

molland Rs, Kibsgård t, Adobor R, Riise R
oslo universitetssjukehus, Rikshospitalet

konservativ behandling av skoliose i form av spesifikke øvingar, såkalt Physio-
therapy Scoliosis Specific exercises (PSSe), er omdiskutert. Medan tilnærminga 
er lite nytta i noreg, er PSSe hyppig brukt i europa og andre delar av verda. Det 
eksisterar fleire former for PSSe, og effekten av behandlingane er til dels uklår.  
Me ynskjer her å gje eit kort innblikk i dei vanligaste formene for PSSe, samt kva 
ein per i dag veit om effekten.

materiale og metode: Det blei gjennomført ei systematisk gjennomgang av litteraturen på område. All 
litteratursøk blei gjennomført i søkemotorane Cochrane og Pubmed. Dei vanligaste formene for PSSe blei 
kartlagt, inkludert opplegg og mål for behandlingane. Vidare blei det gjennomført systematisk litteratursøk 
av effekten av PSSe.

Resultat: Me kartla fleire variantar av PSSe, inkludert type øvingar, tilnærming og mål. Det vart rap-
portert effektar som redusert progresjonshastleik og/ eller storleik av kurva, forhindring eller utsetjing av 
korsettbruk, samt forbetring av styrke, rørlegheit og balanse. Vidare gjennomgang av dokumentert effekt 
av PSSe var dels manglande, med dels låg evidence av den eksisterande litteraturen.

Drøfting og konklusjon: Ulike former for PSSe kan vere nyttig som ein del av behandlinga av skoliose. 
Dokumentasjonen av effekten er dog framleis låg, og det er behov for fleire og kvalitativt betre studiar på 
området før ein endeleg kan fastslå effekten av tilnærminga.



136 Høstmøteboken  •   2014

Abstrakt

059
Rygg

KIRuRGI VeD sARKOmeR OG LOKALt  
AGGRessIVe BeNsVuLsteR I RyGGsøyLeN VeD  
OsLO uNIVeRsItetssyKeHus

thorkildsen j, sellevold s, Zaikova O, Norum Oj, skjeldal s
Seksjon for onkologisk ortopedi, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: benigne lokalt aggressive bensvulster og primære maligne ben- 
svulster i columna utgjør to svært sjeldne entiteter. Riktig utredning samt  
kirurgisk tilnærming er avgjørende for lokal tumor kontroll. Vi ønsket en oversikt 
over pasientgruppen for å kvalitetssikre vår virksomhet.

metode: Pasienter som var behandlet for benigne lokalt aggressive og primære maligne bensvulster 
i columna ifra 2008 tom 2013 ble identifisert i den prospektive sarkomdatabasen. Vi gjorde så en 
retrospektiv journalgjennomgang for å registrere henvisningsmønster, symptomer, samt informasjon om 
histologi, behandling og oppfølgning.

Resultater: 54 pasienter ble identifisert. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 9 pasienter/år (4-17 
pasienter/år). 11 cervicale, 14 thoracale, 9 lumbale og 20 sakrale lesjoner. 21 lesjoner var benigne, 33 
var primære maligne bensvulster. 47 pasienter var primær behandlet i oUS. Av 33 maligne svulster ble 
22 operert, hvorav 19 ved oUS. 11 pasienter ble kun operert, 7 fikk postoperative strålebehandling og 1 
postoperativ kjemoterapi og stråling. Hos de 19 pasientene operert i oUS for sin lesjon oppnådde man 
frie kirurgiske marginer (R0) hos 7 pasienter under første operasjonen. Av de 12 med ufrie marginer 
hadde 5 pasienter mangelfull utredning. Av de 19 opererte pasientene er det 5 pasienter med rest tumor/ 
lokalt residiv, 12 uten og 2 med uviss status. Våre vanligste samarbeidspartnere var nevrokirurgene og 
rygg-ortopedene på Rikshospitalet.

Konklusjon: neoplasmer i columna er sjeldne, men forekommer regelmessig på større sarkomsentra. 
Vi har i gjennomsnitt i 9 pasienter med benigne lokalt aggressive eller primære maligne bensvulster i 
columna per år. Håndtering av denne pasientgruppen krever et nært tverrfaglig samarbeid til  
flere subspesialiteter.
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KAsuIstIKK: CRPs VeRsus CRP  
– HVA eR GRuNNeN FOR smeRteNe?

Hübschle L1, skrede t2, Kvitberg m3

1. ortopedisk avdeling, 2. Medisinsk avdeling, 3. Anestesiavdelingen Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Pasienter som opereres pga. en dypinfeksjon i ryggen har ofte lang-
varige vedvarende smerter i ettertid. kan en reoperasjon lindre smerter? Hva gjør 
man når CRP ikke synker? Hva er grunnen for tiltagende smerter lenge etter  
siste operasjon?

sykehistorie: en 39 gammel mann ble lagt inn 6 uker etter prolapsekstirpasjon L5/S1 med en epidural 
abscess og spondylitt (staph. epidermidis). Abscessen ble evakuert og pas. satt på antibiotika. Pga. 
vedvarende isjalgiforme smerter og skivedegenerasjon ble det 2 år etter gjennomført en fremre fiksasjon. 
Intraoperative biopsier viser vekst av staph. epidermidis, staph. capitis og propionibact.. Preoperativ CRP 
var på 9 mg/L. I diskusjon med infeksjonsmedisiner beslutter man å avvente med antibiotika behandling 
og se an situasjonen. Man mistenker en forurensning i biopsiene. Postoperativ ingen smertelindring, men 
rask synkende CRP verdier. 1 år etter ALIF L5/S1 tiltagende drop fot. Infeksjonsparameter lett økt (CRP/
SR). Røntgen viser ingen forandring sammenlignet med postoperativ, nevrografi uten patologi. Smerte-
poliklinikken ser pasienten og stiller diagnosen CRPS (Complex regional pain syndrom) 

Aktuell status: Pasienten er rullestol mobilisert. Han har en venstresidig drop fot. Hyperestesi, allodyni 
og trofiske forandringer i underekstremiteten.

Behandling: Pasienten får en utvidet analgetisk behandling med medikamenter, behandling hos psyko-
motorisk fysioterapeut og psykolog samtaler. etter samtale med infeksjons-medisiner ble han også satt på 
penicillin langtids behandling (propionibact.).

Diskusjon: CRP brukes for monitorering av infeksjoner. Men hva når den ikke normaliserer seg, men 
heller ikke stiger? når skal man begynne med antibiotika behandling dersom man er usikker om det er 
en reell infeksjon? kan en lavgradig infeksjon utløse et smertesyndrom?

CRPS etter ryggkirurgi er en sjelden diagnose (< 1:2’000, wolter 2012). Vanligvis begynner den kort tid 
etter traume, dvs. operasjonen. behandlingen er sammensatt og skal skje tverrfaglig. Den er langvarig og 
noen blir ikke bra til slutt.

Konklusjon: Tverrfaglig diskusjon ved vanskelige pasienter med kollegaer som kan komme med innspill 
fra sine spesialiteter anbefales. Vær obs. på pasienter med et reelt smertesyndrom (CRPS) etter rygg 
kirurgi.
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BIO-RsA (BONy INCReAseD OFFset-ReVeRseD  
sHOuLDeR ARtROPLAsty) meD AutOGeNt BeINGRAFt: 
KLINIsKe OG RADIOLOGIsKe ResuLtAt

Iversen jA, ugland tO, Gladhaug R
ortopedisk avdeling, SSHF, kristiansand

Innledning: Reversert total skulderprotese har vist bedre resultater enn anato-
miske proteser hos pasienter med en dårlig fungerende rotatorcuff. Musculus 
deltoideus vil kunne bidra mer til aktiv fleksjon og abduksjon. Hvis man i tillegg 
lateraliserer rotasjonssenteret ønsker man å bedre tensjonen til den øvrige cuff-
musklaturen, spesielt m.teres minor og m. subscapularis, og på den måten også 
oppnå bedre aktive rotasjonsbevegelser. Lateralisering vil også kunne gi en mer 
symmetrisk skulder og derfor et bedre kosmetisk resultat.

Lateralisering av rotasjonssenteret kan gjøres ved å bygge ut glenosfæren fra glenoid. Ved bIo-RSA gjøres 
dette med et autogent bengraft, fra caput humeri, som plasseres mellom glenosfære og glenoid. Ved å 
gjøre en benet lateralisering ønsker man å redusere faren for løsning av glenosfæren.

Studier har vist gode resultater ved bruk av bIo-RSA. Vi ønsket å se på funksjonsresultater ved bIo-RSA, 
samt integriteten og tilhelingen av bengraftet.

materialer og metoder: I perioden oktober-11 til juli-14 har det blitt fulgt opp totalt 60 pasienter med 
reverserte skulderproteser ved kristiansand Sykehus. 15 fikk protesen grunnet artrose med degenerert 
cuff, 37 grunnet komplekse proksimale humerusfraktur og 8 på annen indikasjon. 8 av de 60 reverserte 
protesene ble operert med bIo-RSA teknikk; 5 frakturpasienter og 3 med artrose. Pasientene har blitt 
fulgt opp med modifisert Constant score (kraftprestasjoner ikke undersøkt). I tillegg til standard røntgen 
har også bIo-RSA pasientene blitt utredet med CT for nærmere kartlegging av bengraftet. Pasientene har 
blitt fulgt i en periode på opp til 2 år.

Resultater: Sammenliknet med ikke-lateraliserte reverserte skulderproteser har pasientene operert 
med bIo-RSA i gjennomsnitt bedre Constant Score. De ser også ut til å ha bedre rotasjonsbevegelser 
enn ikke-latealiserte RSA. Det har ikke vært sett komplikasjoner så langt hos pasientene operert med 
bIo-RSA.

Radiologisk utredning med CT viste tilheling av bengraftet mot glenoid, og det ser ikke ut til å tilkomme 
resorpsjon av graftet. Ved CT ble det sett gjennomsnittlig 2 mm tap av grafttykkelse. Trolig er dette resul-
tat av peroperativ impaktering av graftet og reaming i glenoid.

Betydning: Våre erfaringer så langt ser ut til å indikere at bIo-RSA gir et noe bedre resultat enn ikke-
lateraliserte skulderproteser, og at denne teknikken ikke er forbundet med økt komplikasjonsfare. Tallene, 
så langt, er små og kan derfor ikke ilegges stor klinisk betydning. Seleksjonen av pasienter til bIo-RSA 
har heller ikke blitt gjort på en strukturert randomisert måte.
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ALBuePROteseR I NORGe, tReNDeR OG ResuLtAteR

skredderstuen A1, Furnes O1, Fevang Bts1,2

1. nasjonalt Register for Leddproteser, ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 2. Revmatologisk avdeling,  
Haukeland universitetssykehus.

Innledning: Sammenlignet med hofte og kneprotesekirurgi er operasjoner med 
albueproteser en mikro aktivitet i norge. Siden organiseringen av slik kirurgi kan 
diskuteres har vi analysert trender og resultater ved disse operasjonene.

materiale og metode: Data vedrørende totalproteser i albue registrert 1994 – 2012 er hentet fra  
nasjonalt Register for Leddproteser.

noen resultater fra vår studie publisert 2009, basert på 562 totalproteser i albue rapportert til og med 
2006, refereres.

Vi har utført nye analyser der alle protesetyper brukt ved mer enn 50 operasjoner er inkludert, samlet 
733 totalproteser fra 1994 til 2012.

Resultater: Det har vært en gradvis reduksjon i årlig antall primære albueproteser fra 68 i 1994 til 26 i 
2012. både antall og andel med revisjoner har økt.

Inflammatoriske artritter (IA) var dominerende diagnosegruppe de første registreringsårene og dette er 
fortsatt tilfelle på tross av en betydelig reduksjon i antallet med slik diagnose og en viss økning av andre 
diagnoser som artrose, fraktursequele og akutte frakturer.

Albueproteseoperasjoner har tradisjonelt blitt utført ved sykehus med avdelinger for revmakirurgi. I alt 16 
sykehus har rapportert. I 2012 ble de 26 primæroperasjonene rapportert fra til sammen 6 sykehus der 
ett av disse hadde utført ca. 2/3 av operasjonene.

I vår studie fra 2009 var 5 og 10 års revisjonsrate henholdsvis 8 og 15 %. neS protesen hadde dårligere 
resultat enn de øvrige protesene. De oppdaterte analysene viste revisjonskurver med tilsvarende resul-
tater. Dårligere resultater med neS ble bekreftet. Semi constrained proteser hadde bedre resultater enn 
non constrained. Fraktur relatert diagnose gav større revisjonsrisiko enn de øvrige. Det var ingen forskjell 
i resultatene ved det sykehuset som hadde flest prosedyrer med en samlet erfaring på ca. 200 inngrep 
sammenlignet med en gruppe av 4 andre sykehus med et erfaringsgrunnlag på ca. 50 inngrep hver.

Konklusjon: Antall albueproteser pr. år er redusert på grunn av mindre behov hos revmapasienter.  
Ved fornuftig organisering kan albueproteser opereres med akseptabelt resultat. I norge har totalprotese  
i albue foreløpig ikke blitt noe vanlig alternativ ved akutte frakturer. Det er trygt å bruke en semi  
constrained protese som standard.
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RADIusHODeReseKsjON OG HemIINteR- 
POsIsjONsARtROPLAstIKK VeD POsttRAumAtIsK  
KRONIsK RADIusHODeLuKsAsjON. eVALueRING  
AV Ny OPeRAsjONsteKNIKK

mader K1,2, Bergene B1, mader s1

1. Seksjon for traumatologi, håndkirurgi og rekonstruksjon av overekstremitet, ortopedisk avdeling, Sentralsykehuset Førde.  
2. klinisk institutt I, Universitetet i bergen

Innledning: Posttraumatisk, kronisk radiushodelukasjon er et sjeldent, men  
alvorlig sekvele etter Monteggia-fraktur hos barn. Hvis det blir oppdaget sent,  
er bevegelseinnskrenkelse ofte kombinert med utpreget slitasje og deformasjon av 
radiushode. korrektur (korrekturosteotomi av ulna med reposisjon av radiushode) 
er da ikke lenger mulig. Vi har brukt og evaluert en ny operasjonsteknikk  
(radiushodereseksjon og hemiinterpositionsartroplastikk) hos fem barn og unge 
voksne med denne diagnosen.

materialer og metoder: Mellom 2011 og 2013 ble fem barn og unge voksne operert med metoden. 
Gjennomsnittlig alder var 21 år (fra 12 til 35 år). Gjennomsnittlig intervall (∆t) mellom skade og indeks-
operasjon var 5 år (mellom 1 og 14 år). operasjonsindikasjon var bevegelseinskrenkelse og smerter med 
påvist alvorlig deformasjon av radiushode og humeroradial slitasje i tredimensjonalt CT. operasjonsteknik-
ken blir initalt brukt og evaluert ved pasienter med kompleks radiushodelukasjon ved multippel hereditær 
osteochondroma Masada type II.1 operasjonen omfatter obligatorisk radiushodereseksjon etter en utvi-
det, modifisert kocher- tilgang. Hemiinterposisjonsartroplastikk (over capitulum) med bruk av elongert, 
intern del av leddkapsel og “common extensor origin”, fulgt av ligamentrekonstruksjon/ augmentasjon av 
radial ligamentkompleks. Hos 2 pasienter med uttalt radial ustabilitet, ble det laget et neoligament med  
triceps-graft og rekonstruksjonen ble augmentert med bevegelig fiksatør. Fiksatøren ble fjernet på poli- 
klinikk etter 6 uker, 3 pasienter ble mobilisert uten varusstress etter 2 ukers gipsimmobilisering. Funk- 
sjon, smerter, pasienttilfredshet, patient relatert outcome (q-DASH) og radiologisk kongruens i albueledd og 
håndledd ble dokumentert pre- og postoperativt i minimum 12 måneder postoperativt (12- 36 måneder).

Resultater: Det var ingen intra- eller postoperativ komplikasjon, spesielt ikke infeksjon, skade av n. 
radialis eller akutt essex-Lopristi-migrasjon av radiusaksen proksimalt. Alle pastienter hadde forbedring 
i funksjon (både ekstensjon/fleksjon og underarmrotasjon) og mindre smerter. Alle albuer var stabile. 
Radiologisk kontroll av albue visste god akse uten nytilkommet slitasje. Alle håndledd var stabile uten 
proksimal migrasjon av radius. Alle, unntatt én pasient var fornøyd med operasjonen. Patient relatert 
outcome viste en q-DASH som kan sammenlignes med normalpopulasjonen.

Diskusjon: Radiushodereseksjon og hemiinterpositionsartroplastikk ved posttraumatisk, kronisk 
radiushodeluksasjon er en redningsoperasjon med god effekt på funksjon, smertereduksjon og patient 
relatert outcome. Langtidsresultater (minst 5 år) må avventes før endelig anbefaling.

Betydning/ Relevans: behandlingsstrategi med radiushodereseksjon og hemiinterpositionsartro- 
plastikk kan være en god operativ behandling for pasienter med kronisk radiushodeluksasjon.

1. Mader k, van der Zwan A, Ham J. Radial head resection and hemiinterposition arthroplasty or corrective osteotomy in Masada type II de-
formity in patients with multiple hereditary exostoses. evaluation of a new operative technique. noF- meeting. Foredrag. 7.-9. May, Helsinki.



Høstmøteboken   •   2014 141

Abstrakt

064
Skulder/albu

ARtROsKOPIsK ROtAtAtORCuFF sutuR  
VeD ALeRIs HeLse

Hovind H, Bjørgul K
Aleris Helse oslo

Innledning: Artroskopisk kirurgi ved sutur av rotatorcuff skader har vært brukt 
ved Aleris Helse siden 2005. Formålet med denne studien var å gjennomføre en 
etterundersøkelse ved hjelp av et validert forskningsverktøy.

materiale og metode: I perioden april 2005 – desember 2012 ble det utført 467 artroskopiske 
rotatorcuff suturer av samme operatør (HH). Rupturene er klassifisert i henhold til SCoIRCCS, og 
tilleggsprosedyrer og tekniske data ble notert i journalen. I 2013 ble alle pasientene tilskrevet med 
forespørsel om å fylle ut woRC. Det ble samtidig foretatt en journalgjennomgang for registrering av 
demografiske og perioperative data.

Resultater: Det ble utført 467 operasjoner på 458 pasienter, hvorav 316 på høyre skulder og 301 på 
menn. Gjennomsnittlig bMI var 26,6 (18-45). Pasientene fordelte seg i ASA klassifikasjonen med 140 i 
gruppe 1, 285 i gruppe 2 og 27 i gruppe 3. Av de opererte pasientene var 24 prosent røykere. Gradene 
av cuffskade var 62 operasjoner i C1, 179 var C2, 151 var C3 og 27 var C4, mens en skade var en total-
ruptur. Det ble utført tilleggsprosedyrer ved 419 av inngrepene. Hyppigst var acromionreseksjon (329) og 
kombinert acromion og claviculareseksjon (74). 368 pasienter besvarte spørreskjemaet, så 99 inngrep 
er tapt for oppfølging. woRC var totalt 83,6, mens underscorene var: fysisk funksjon: 84,3; sport og fritid 
80,4; arbeid 78,6; ADL 87,4 og psykisk funksjon 87,9. Multippel lineær regresjonsanalyse avslørte at 
økende alder signifikant bidro til øket woRC total, mens bruk av tobakk og stor cuffskade (SCoIRCCS) 
bidro negativt. Analyse av data viser ikke noen lærekurveeffekt på woRC.

Diskusjon: Det kan virke som om disse resultatene svarer til det som er funnet i andre studier. Studiens 
styrke er at den omfatter et stort antall inngrep utført av en enkelt kirurg ved én institusjon. Det sikrer 
minimal variasjon i operasjonsteknikk, indikasjonsstilling og periopeartive prosedyrer. Svakheten ved 
studien omfatter framfor alt mangelen på baselineverdier for woRC, samt mangel på data både på grunn 
av loss to follow-up og manglende data i journaler. Dette skyldes at studien ikke er en prospektiv studie, 
men en etterundersøkelse med retrospektiv journalgjennomgang. Ikke desto mindre mener vi at den gir 
et riktig bilde av de resultatene man kan oppnå som kirurg med stort volum.
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1 ÅRs KLINIsK OG RADIOLOGIsK OPPFøLGING  
etteR suBsCAPuLARIsseNesutuR

jenssen KK1, Lundgreen K1, madsen je2, Dimmen s1

1. ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. ortopedisk senter, oslo universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: Subscapularismuskelen er en vesentlig bidragsyter til rotatorcuffens 
funksjon og skulderens stabilitet. Ruptur av subscapularisenen medfører redusert 
funksjon og smerter. Isolerte subscapularissenerupturer rapporteres i litteraturen 
til å utgjøre 4,9 % av rotatorcuffrupturene1. Forekomsten av subscapulariss-
enerupturer assosiert med ruptur av supra- og/eller infraspinatussenen rappor-
teres å være ca. 28 %2,3.

Formål: Hensikten med studien var å kartlegge tilheling og kliniske resultater etter artroskopisk sub-
scapularissenesutur.

materialer og metoder: Artroskopiske rotatorcuffsuturer utført ved avdelingen har blitt prospektivt reg-
istret siden desember 2009. 79 av 630 registrerte rotatorcuffsuturer inkluderte subscapularissenesutur. 
64 pasienter ble etterundersøkt med MR og funksjonsscore etter 1 år. Pasientene ble scoret av uhildet 
fysioterapeut med Constant Murley (CM) score.

Resultater: Pasientene var i gjennomsnitt 61 år, 45 var menn og 43 hadde hatt et skuldertraume 
i sykehistorien. 16 av pasientene hadde en isolert subscapularisseneruptur. 33 rupturer omfattet 
subscapularis- og supraspinatussenen, mens 15 rupturer omfattet subscapularis-, supraspinatus- og 
infraspinatussenen. Preoperativ CM score var 18, 1 år postoperativt var CM score 70. Ved isolert sub-
scapularissenesutur var CM score 54 etter 1 år mot 75 ved 2- og 3-senerupturer. MR etter 1 år viste 9 
ikke-tilhelede subscapularissener. Ytterligere 2 rerupturer relatert til nytt traume var resuturert.

Diskusjon: Subscapularissenesutur resulterte i en betydelig bedret funksjon med en signifikant økning 
av CM score postoperativt. Vi fant en mindre økning i CM score ved isolerte subscapularissenerupturer 
sammenlignet med tilfeller der det var gjort sutur av supraspintussenen og/eller infraspinatussenen sam-
tidig. Dette kan ikke forklares utfra vårt materiale så langt. Inngrepet er forbundet med få komplikasjoner.

Betydning/relevans: Resultatene etter subscapularissenesutur etter 1 år er generelt gode og  
sammenlignbare med litteraturen forøvrig.

Referanser:
1. Lafosse L, brzoska R, Toussaint b, Gobezie R. The outcome and structural integrity of arthroscopic rotator cuff repair with use of the 
double-row suture anchor technique. Surgical technique. J bone Joint Surg Am. 2008 oct.
2. Arai R, Sugaya H, Mochizuki T, nimura A, Moriishi J, Akita k. Subscapularis tendon tear: an anatomic and clinical investigation.  
Arthroscopy. 2008 Sep.
3. bennett wF. Arthroscopic repair of isolated subscapularis tears: A prospective cohort with 2- to 4-year follow-up. Arthroscopy. 2003 Feb.
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ResuLtAteR etteR BeHANDLING AV AKutt  
AC-LuKsAsjON ROCKWOOD tyPe III-V meD ARtROsKOPIsK 
AssIsteRt RePONeRING OG FIKsAsjON meD tIGHtROPe®

Lien OA, Koppang O, Fahs m, Figved W
ortopedisk avdeling, bærum Sykehus

Innledning: Mer enn 170 metoder er beskrevet for operativ behandling av  
AC-leddsluksasjon. De senere år er artroskopiske teknikker utviklet. Vi  
presenterer ett-årsresultater for pasienter operert med artroskopisk assistert  
Tightrope-fiksasjon.

materiale:35 pasienter med akutt AC-luksasjon, hvorav 27 type III og 8 type V. 29 menn, 6 kvinner.  
Alder 47 år (17-68). Tid fra skade til operasjon 9 dager (2-19).

metode: Skulderartroskopi; undersiden av proc.coracoid ble fripreparert og visualisert. Én eller to  
kanaler ble boret gjennom clavicula og proc coracoid. ett (n = 17) eller to (n = 18) Tightropeimplantater 
ble trukket ned gjennom kanalene. Clavicula ble reponert idet trådene ble strammet og knyttet på  
claviculas overside.

Rehabilitering fatle og assisterte bevegelser med begrenset RoM i 4 uker. etterundersøkelse etter  
3, 6 og 12 mnd. med røntgen, kliniske tester og selvrapportering.

Resultater: 9 pasienter (26 %) hadde uendret/tilnærmet anatomisk stilling i AC-leddet. Hos 6 pasienter 
(17 %) sviktet fiksasjonen helt. De resterende hadde varierende grader av re-dislokasjon. Røntgen- 
messig resultat var bedre hos de som fikk to implantater, og hos de som ble operert tidligst etter skade.

Fire pasienter fikk forbigående sårproblem og én fikk postoperativ stivhet i skulderen. Pasientene scoret 
likevel høyt på kliniske tester og selvrapportering.

Diskusjon: Metoden ga ikke tilfredsstillende røntgen-messig resultat, men de kliniske resultatene var 
likevel gode. Viktigste årsak til fiksasjonssvikt antas å være uheldig plassering av borekanaler. Metoden er 
ikke helt enkel, og det kreves noe erfaring med skulderartroskopi.

Betydning: behandling av pasienter med AC-leddsluksasjon type III-V er stadig omdiskutert. Det er 
manglende konsensus for hvem som trenger operativ behandling, og hvilke operative metoder som 
fungerer best.

Artroskopisk Tightropefiksasjon er et brukbart alternativ, men videre studier behøves for å besvare de 
ovenstående spørsmål.

Vi har gjort erfaringer som vi tror kan hjelpe oss å behandle disse pasientene bedre i fremtiden, og som 
andre kanskje også kan dra nytte av.
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steRNOCLAVICuLAR-LeDDs INstABILItet.  
stABILIseRINGsPLAstIKK meD FRItt GRACILIs  
seNetRANsPLANtAt

Ludvigsen tC
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: kronisk instabilitet i sternoclavicularleddet (SC-leddet) ses langt 
sjeldnere enn i AC-leddet. Årsaken er noen ganger laksitet, andre ganger traume 
eller degenerative forandringer. enkelte pasienter opplever betydelige plager med 
smertefulle subluksasjoner hver gang armen eleveres over skulderhøyde. Langt 
de fleste av disse pasientene har en fremre instabilitet. I norge har det vært lite 
utbredt å tilby et kirurgisk behandlingsalternativ.

materiale og metode: klaus bak et al har publisert gode resultater av en plastikk der en benytter et 
fritt gracilis senetransplantat i 8-tallskonfigurasjon med suturanker fiksasjon i sternum og borekanaler 
gjennom mediale clavicula. Hittil er 8 pasienter operert med tilsvarende metode ved vår enhet. opp-
følgingstid er 2-10 måneder

Resultater: 7 pasienter opplever at de har fått et stabilt ledd uten funksjonelle begrensninger. en 
pasient utviklet post-operativ sårinfeksjon. Ved revisjon fant man her at det var uttalt resorpsjon av me-
diale clavicula med en due-egg stor cavitet inn mot de store thoracale kar. kombinert plastikk-kirurgisk/
thoraxkirurgisk kompetanse var nødvendig for å sanere infeksjonen og lukke defekten som så til slutt 
tilhelet etter et langvarig sykeleie.

Diskusjon: SC-leddets nærhet til de store karene i thorax gjør at kirurgi i dette området kan utløse 
komplikasjoner med dramatiske og i verste fall fatale konsekvenser. I flere lærebøker angis at en alltid må 
ha thoraxkirurgisk kompetanse i beredskap ved sc-ledds kirurgi. Vår erfaring med denne metoden tilsier 
at primæroperasjon trygt kan utføres, men den krever varsomhet og fokus på tekniske detaljer. et godt 
funksjonelt resultat kan forventes. Dersom det oppstår komplikasjoner i forløpet og en skal re-operere bør 
thoraxkirurgisk kompetanse være tilgjengelig.

Relevans: Mange pasienter med kronisk SC-ledds instabilitet har betydelige plager. De kan forvente et 
godt funksjonelt resultat etter sene-plastikk med fritt gracilis-transplantat.

Referanse:
bak k, Fogh k: Reconstruction of the chronic anterior unstable sternoclavicular joint using a tendon autograft: medium-term to long-term 
follow-up results. J Shoulder & elbow Surg 2014.
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BetyDNINGeN AV INjeKsjONsHAstIGHet FOR  
smeRte VeD INjeKsjON AV LOKALBeDøVeLse

tangen LF1, Lundbom js1, skarsvåg tI1, Wågø Kj1, Ballo s1, Hjelseng t1, Finsen V1,2

1. Medisinsk fakultet, nTnU. 2. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Injeksjon av lokalbedøvelse er ofte smertefullt. Vi ønsket å undersøke 
hvilken betydning klinisk relevante injeksjonshastigheter har for denne smerten.

metode: I en blindet randomisert studie fikk 36 personer tre injeksjoner hver med 4,5 ml lidokain sub-
kutant på magen. Injeksjonene ble gitt i løpet av 15 sekunder (0,3 ml/sek), 30 sekunder (0,15 ml/sek) 
og 45 sekunder (0,1 ml/sek). I alle tre injeksjonene ble nålen beholdt under huden i 45 sekunder. Deltak-
erne evaluerte smerten de opplevde på en 100 mm visuell analog skala (VAS: 0 = best, 100 = verst) rett 
etter hver injeksjon. etter siste injeksjon var ferdig, ble de spurt hvilken injeksjon som var minst og mest 
smertefull.

Resultater: 8 deltakere foretrakk injeksjonstid på 15 sekunder, 15 foretrakk 30 sekunder mens 10 fore-
trakk 45 sekunder. Gjennomsnittlig VAS skår for 15 sekunder injeksjon var 26 (SD19), for 30 sekunder 
24 (SD 19) og for 45 sekunder også 24 (SD 18). Ingen av disse forskjellene var statistisk signifikante. 
Flere nevnte spontant at de foretrakk 15 sekunder injeksjonen fordi smerten var kortvarig.

Konklusjon: Å variere injeksjonshastigheten mellom 0,3 ml/sek og 0,1 ml/sek har ingen betydning for 
smerten som oppleves ved subkutan injeksjon av 4,5 ml lidokain.
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BetyDNINGeN AV NÅLetyKKeLse FOR smeRte  
VeD INjeKsjON AV LOKALBeDøVeLse

Wågø Kj1, skarsvåg tI1, Lundbom js1, tangen LF1, Ballo s1, Hjelseng t1, Finsen V1,2

1. Medisinsk fakultet, nTnU. 2. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Lokalbedøvelse brukes i mange ulike kliniske sammenhenger, og kan 
være forbundet med smerte. Vi ønsket å undersøke om ulike nåletykkelser kan på-
virke smerten ved injeksjon av lokalbedøvelse, og om dette er av klinisk betydning.

metode: I en enkeltblindet randomisert studie fikk 36 personer 3 injeksjoner hver med 3 ml 1 % 
lidokain subkutant på magen. De 3 ulike nåletykkelsene som ble brukt var 21G, 23G og 27G. etter hver 
injeksjon vurderte deltakerne smerten på en 100 mm visuell analog skala (VAS: 0 = best, 100 = verst).  
Til slutt ble de spurt hvilken injeksjon som var minst og mest smertefull.

Resultat: 21 av deltakerne foretrakk den tynneste nålen (27G), 7 foretrakk den mellomste nålen (23G) 
og 6 foretrakk den tykkeste (21G). Dette var statistisk signifikant (p < 0.05).

Gjennomsnittlig VAS skår for 21G var 19 (SD 13), for 23G 18 (SD 13) og for 27G 16 (SD 14). Ingen av 
disse målingene var statistisk signifikante.

Konklusjon: bruk av 27G nål ved injeksjon av lokalbedøvelse gir mindre smerte sammenlignet med 
23G og 21G. Det har ingen betydning for smerten å bruke 23G sammenlignet med 21G.



Høstmøteboken   •   2014 147

Abstrakt

070
Hånd

GRøNNe HeNDeR. Nytt BeHANDLINGsFORLøP  
FOR DAGKIRuRGI VeD sKADeR I HÅND OG HÅNDLeDD  
VeD st. OLAVs HOsPItAL. PLeXusANestesI uteN  
OVeRVÅKNING AV ANestesIsyKePLeIeR

Lied L1, johansen KF2

1. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital, Trondheim. 2. klinikk for Anestesi og Akuttmedisin, St. olavs Hospital, Trondheim

Innledning: De fleste skader på hånd og håndledd (bortsett fra store bløtdels-
skader og kombinerte skader) blir behandlet dagkirurgisk hos voksne ved St. olavs 
Hospital. Ideelt sett skal disse opereres innen 72 timer (Trafikklys: grønn, derav 
Grønne hender), men i perioder med mange og store skader på akuttstuene, må 
de ofte vente i inntil 14 dager. Ultralydveiledet perifer nerveblokade har vist seg å 
være en trygg og effektiv metode. I prosjektet har vi dannet et nytt behandlings-
forløp for disse pasientene, hvor de får satt plexusanestesi av anestesilege og 
deretter opereres på elektiv stue uten overvåkning av anestesisykepleier. Mål for 
prosjektet var at pasientene skulle opereres innen 5 dager.

materialer og metode: Ved konsultasjon på skadepoliklinikken ble egnede pasienter > 25 år invitert til 
å bli med i prosjektet. Pasientene ble fortløpende satt opp på 2 faste operasjonsdager i uken, og innkalt 
og informert per telefon. De møtte fastende og fikk satt plexusbedøvelsen på forberedelsesrommet. De 
ble deretter liggende på dagkirurgisk overvåkningsrom frem til operasjonen. Peroperativt ble bevissthet 
kontrollert av operasjonssykepleier som gikk til hånde. etter operasjonen ble de overvåket på dagkirur-
gisk overvåkningsrom og kunne reise hjem samme dag. Ventetid fra pasienten ble meldt til operasjon til 
operasjonsdagen ble målt. Virkning av bedøvelsen og ev. behov for sedasjon ble registrert. Pasientene ble 
ringt opp av sykepleier første postoperative dag. Varighet av bedøvelsen ble registrert og de ble bedt om å 
evaluere anestesimetoden på en skala (0-best til 10-verst) 

Resultater: Fra 05.09.13 ble 98 pasienter behandlet i det nye pasientforløpet og gjennomsnittlig 
ventetid var 5 dager. 48 pasienter ble behandlet for radiusfrakturer, 22 for finger- og metacarpfrakturer og 
14 for seneskader. Pasientene hadde lite smerter ved setting av bedøvelse (gjennomsnittlig skår 1,89) og 
de anga lite peroperative smerter (0,43). bedøvelsen virket i gjennomsnitt i 17 timer. 91 av 98 pasienter 
ville valgt samme bedøvelse en gang til, 3 pasienter ville hatt mer beroligende medisin i tillegg, mens 4 
pasienter heller ville hatt narkose.

Diskusjon: Det nye pasientforløpet gjør at de dagkirurgiske pasientene får raskere tilbud om en fast 
operasjonsdag. Anestesilegen har ledig kapasitet til å sette bedøvelsen etter at de første pasientene på 
de andre elektive stuene er ferdigbedøvd. Det er ikke behov for overvåkning av anestesisykepleier. Slik 
utnyttes anestesiressursene bedre. Plexusbedøvelse uten sedasjon fungerer godt hos pasienter > 25 år. 
Det nye forløpet gir raskere behandling og større forutsigbarhet både for pasient og operatør, uten at man 
trenger ytterligere anestesiressurser.
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HAR temPeRAtuR BetyDNING FOR smeRteOPPLeVeLse 
VeD INjeKsjON AV LIDOKAIN?

Lundbom js1, tangen LF1, Wågø Kj1, skarsvåg tI1, Ballo s1, Hjelseng t1, Foss OA1,2, Finsen V2

1. Det medisinske fakultet, nTnU, Trondheim. 2. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital

Bakgrunn: Injeksjon av lokalanestesi blir svært ofte benyttet ved mindre kirurgiske 
inngrep. Mange ulike metoder har vært forsøkt for å redusere den smerten dette 
medfører. noen steder oppbevares lidokain i kjøleskap.

Formål: er det forskjell i smerteopplevelse ved bruk av kjøleskapstemperert, romtemperert og kropps-
temperert lidokain til bruk ved subcutan injeksjon?

materialer og metoder: 36 friske frivillige personer i alderen 18-65 år ble inkludert i en dobbelblindet 
randomisert studie. Hver deltaker fikk tre injeksjoner med 4,5 ml 1 % lidokain subcutant på abdomen; 
en kjøleskapstemperert, en romtemperert og en kroppstemperert. Lidokainen ble varmet til kroppstem-
peratur i en enkel oppvarmer for barnemat. Ved å gi hver deltaker alle de tre alternative intervensjonene 
i randomisert rekkefølge, fungerte den enkelte deltaker som sin egen kontroll. Deltakerne ble bedt om 
å vurdere smerte ved injeksjonsprosedyren på en Visuell analog skala (VAS), definert fra ingen til verst 
tenkelig smerte (0-100). Til slutt ble deltakerne spurt om hvilken injeksjon de opplevde som mest og 
minst smertefull.

Resultater: Gjennomsnittlig VAS-verdi for kroppstemperert lidokain var 19 (SD 11), for romtemperert 
27 (SD 16) og for kjøleskapstemperert injeksjon 24 (SD 15). Smerte ved kroppstemperert lidokain var 
signifikant mindre enn ved romtemperert lidokain (p = 0,004) målt ved VAS. Muntlig angivelse av hvilken 
injeksjon som opplevdes minst smertefull viste det samme; kroppstemperert lidokain ble angitt av signifi-
kant flere som mindrde smertefull enn romtemperert lidokain (p = 0,015) 

Konklusjon: Injeksjon av lidokain oppvarmet til kroppstemperatur medfører mindre smerte enn om den 
er romtemperert.
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BetyDNINGeN AV INjIseRt VOLum FOR smeRte  
VeD FINGeRBLOKKADe

Ballo s1, Hjelseng t1, tangen LF1, Lundbom js1, skarsvåg tI1, Wågø Kj1, Finsen V1,2

1. Medisinsk fakultet, nTnU. 2. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Fingerblokkade er smertefullt. I et forsøk på å finne en metode for  
å redusere denne smerten, undersøkte vi hvordan volum virker inn på smerte  
opplevelsen ved fingerblokkade, og hvordan volum påvirker grad av anestesi.

metode: Vi gjennomførte en randomisert blindet prospektiv studie på 36 friske frivillige. Deltagerne 
fikk en volar subkutan injeksjon i basis av hver ringfinger. Lik mengde anestesimiddel ble brukt i hver 
injeksjon, men i to ulike volum; 1 ml 2 % lidocaine og 2ml 1 % lidocaine. etter hver injeksjon estimerte 
deltagerne smerteintensiteten på en visuell analog skala (VAS; fra 0 til 100). Deretter ble utbredelse av 
anestesi undersøkt ved hjelp av Semmes-weinstein 4.56 monofilament og nålestikk. Til slutt måtte de 
svare på hvilken injeksjon som var mest smertefull.

Resultater: Til sammen ble det utført 72 fingerblokkader. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i 
smerteintensitet eller preferanse mellom de to gruppene. Videre fant vi at 1ml injeksjonen gav dårligere 
anestesi og virket langsommere. Ingen av volumene som ble brukt gav anestesi av dorsale proksimale 
falang.

Konklusjon: 1 ml 2 % og 2 ml 1 % lidocaine gir lik grad av smerte ved injeksjon. Større volum gir  
bedre utbredelse og raskere anestesi. Det virker derfor ikke fornuftig å redusere volumet og øke konsen-
trasjonen når man benytter seg av volar subkutan injeksjonsteknikk ved fingerblokkade.
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PÅVIRKeR BuFRING AV LIDOKAIN smeRteN  
uNDeR INjeKsjON AV LIDOKAIN?

skarsvåg tI1, Wågø Kj1, tangen LF1, Lundbom js1, Hjelseng t1, Ballo s1, Finsen V1,2

1. Medisinsk fakultet, nTnU. 2. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Injeksjon av lokalbedøvelse er ofte smertefullt. Vi ønsket å undersøke 
om bufring av lidokain kunne redusere denne smerten.

metode: Vi gjennomførte en dobbelt-blindet randomisert studie på 32 friske frivillige voksne personer  
for å undersøke hvilken effekt bufring av lidokain har på smerten som oppleves ved injeksjon av lokal-
bedøvelse. Hver deltaker mottok to injeksjoner subkutant på magen med 4,5 ml lidokain 1 %. en av 
injeksjonene inneholdt vanlig lidokain (pH 6,55) mens den andre inneholdt lidokain bufret med natrium-
bikarbonat i forholdet 10:1 (pH 7,30). etter hver injeksjon evaluerte deltakeren smerten han opplevde 
under injeksjonen på en visuell analog skala (VAS). I tillegg ble de etter siste injeksjon spurt hvilken 
injeksjon de syntes var minst smertefull.

Resultater: Gjennomsnittlig VAS skår var 15 (SD 12) for bufret injeksjon, og 20 (SD 12) for ubufret 
injeksjon (p < 0,017). Tyve deltakere svarte at de foretrakk den bufrede løsningen, mens 8 deltakere 
foretrakk den ubufrede løsningen (p < 0,002).

Konklusjon: bufring av lidokain før injeksjon reduserer smerten forbundet med injeksjon  
av lokalbedøvelse.
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15 ÅR meD ORtOPeDI OG HÅNDKIRuRGI PÅ BAHmAs

Hestmo mt
 Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

bahamas omfatter 700 øyer og over 2000 holmer og korallrev som strekker seg 
850 km sørøstover fra østkysten Florida) av USA. 22 av øyene er bebodde og 2/3 
av befolkningen bor på new Providence, mest sentrert i og omkring hovedstaden 
nassau. bahamas var en britisk koloni fra 1718, fikk indre selvstyre i 1964 og ble 
en selvstendig stat i det britiske samveldet (Commonwealth) i 1973. engelsk er det 
offisielle språket.

bahamas har 355 000 innbyggere, 85 % er svarte, og hvite vesentlig av britisk, amerikansk og kanadisk 
bakgrunn utgjør 11 %. 95 % av befolkningen er kristne og kirken står meget sterkt i samfunnet.

Det er både offentlig og privat helsevesen paa bahamas. Alle skal ha og har tilbud om medisink behan-
dling til enhver tid. Helsesystemet er i realiteten sponset av innbyggernes innbetaling av forskjellige skat-
ter og lisenser. Public Hospital Authority mottok $200 mill eller nærmere 12 % av 2013-14 budsjettet.

Helse og behandling preges i stor grad av kroniske sykdommer. 70 % av befolkningen i aldersgrup-
pen 21-60 er overvektige. Det er ikke sjelden man opererer traumepasienter med bMI over 40. kronisk 
sykdom forårsaker 3/4 av alle dødsfall på bahamas. 40 % av disse lider av hjertesykdom eller diabetes. 
nyresvikt og dialyse er økende. 3,5 % av den voksne befolkningen lever med HIV/AIDS. Dette er den 
nest største prevalensen på verdensbasis.

Motorkjøretøyulykker, skuddskader, kniv og økseskader er økende. bahamas har den tredje høyeste 
mordrate i karibien med 34 per 100 000 innbygger. Det var 120 mord i 2013.

Ung nasjon, geografi, populasjon, kronisk sykdom og en bekymrende økende kriminalitet lager en travel 
arbeidsdag for ortopeder og håndkirurger. Det opereres i den offentlige sektoren ca. 1300 ortopediske 
inngrep pr. år. I tillegg utføres ca. 500 håndkirurgiske operasjoner. operasjonene fordeles på 4-5 over-
leger, som hver opererer på vakt og i tillegg har en operasjonsdag i uken. Da starter man klokken 07.15 
og går hjem når dagens operasjonsliste er avsluttet. Da har solen som regel gått ned. Det er en poliklinikk 
pr.uke for hver overlege med ca. 60 konsultasjoner. I tillegg er det en poliklinikk kun for hånd.

I løpet av 15 år fikk vi et gjennomlysningsapparat og et flott mikroskop. Vi fikk en sår- og brannskade-
avdeling, og vi fikk middler til trening av håndterapeuter. Vi fikk egen håndpoliklinikk og en operasjons-
dag for hånd. Det ble startet protesekirurgi, et tilbud for både offentlig og privat sektor hvor protesekost-
naden må dekkes av pasienten. et regime for klumpfot med besøk på barselavdeling ble startet. Vi fikk 
overført en del av av yrkesskadene til privat sektor og således bedret tilbudet til andre i offentlig sektor.

Det har vaert 15 spennende år, mye jobb, utrolig givende og ikke minst flotte erfaringer med en kultur full 
av takknemlighet for hjelp. Til tross for at mange ikke har mye, har de en positiv, befriende entusiasme. 
Glasset er sjelden halvtomt og latteren sitter løst. Skjønt!
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OVeRFLAteBeHANDLING meD KROm-NItRItt  
(CRN) VeD smÅ metALL-metALL ARtIKuLAsjONeR seR ut 
tIL Å ReDuseRe utsLIPP AV sLItAsjePRODuKteR

thorkildsen R, Reigstad O, Røkkum m
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Metall-metall (MoM) artikulasjoner har vært brukt i protesekirurgien 
i flere tiår, men har vært befengt med problemer i større ledd1. Slitasjeprodukter 
hoper seg opp i leddet og gir problemer lokalt, og man har vært bekymret for kon-
sekvensene av forhøyede nivåer av metallprodukter systemisk. I små ledd er MoM 
artikulasjoner plassbesparende, og der blir de fortsatt mye brukt. MoM krom-
kobolt-molybdenum artikulasjoner kan påføres belegg for å minske slitasje. krom-
nitritt (Crn) er postulert å redusere slitasjen ved å øke hardheten til overflaten2. Vi 
har gjennomført slitasjestudier med slike artikulasjoner med og uten Crn belegg.

materialer og metode: en standardisert slitasjetest ble utført ved SP Technical Research Institute 
i borås. en 6 mm kule-skål MoM artikulasjon (Motec, Swemac othopedics) ble montert nederst i en 
mekanisk “jig”, og leddet ble forseglet og fylt med Ringer® væske. Artikulasjonen ble belastet med 5 kg 
ovenfra og utsatt for 512000 sykler i et plan med 45º deviasjon fra nøytralaksen hver vei. Det var 6 artiku-
lasjoner i hvert testoppsett (med og uten Crn belagt artikulasjon, 12 ledd testet totalt). Før og etter testing 
ble komponentene veid (vekttap tilsvarer antatt slitasje av komponentene), og leddvæsken ble analysert 
(filtrering, veiing og spektroskopi av filtratet). eventuell forurensing med blant annet plastprodukter ble 
fjernet.

Resultater: Gjennomsnitts vekttap for de 6 ikke-belagte artikulasjonene var 8,04 mg (S.D 1,75) mot 
0,76 mg (S.D 0,36) for komponentene med Crn belegg. Det største vekttapet var på caput-siden av 
leddet i begge tilfeller. Filtratet fra plastkammeret veide i gjennomsnitt 11,84 mg og 1,17 mg, henholdsvis 
for ikke-belagt og Crn belagt protese.

Diskusjon: Alle artikulasjoner produserer slitasjeprodukter. I ledd med MoM artikulasjon kan det 
forekomme metallose, inflammasjon med opphopning av kjempeceller og bendestruksjon. Crn-belegging 
av krom-kobolt-molybdenum artikulasjoner kan redusere partikkelproduksjonen til om lag en tidel. Den 
reduserte mengden slitasjeprodukter kan ha gunstige konsekvenser for leddet og muligens også for 
protesens overlevelse.

Betydning/relevans: Crn-belegning av MoM artikulasjonen ga i denne studien mindre slitasjeprodukter.

Referanser:
1: Macdonald n, bankes M (2014) Ceramic on ceramic hips prostheses: a review of past and moderen materials.   
Arch orthop Trauma Surg 134:1325-1333.
2: Fisher J et al (2002) Proc Instn Mech engrs Vol 216 Part H: J engineering in Medicine 4: 219-230.
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BesKytteNDe ReFLeKs sOm ResuLtAt AV  
NeuROmusKuLæR KONtROLL?

mobargha N
Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger universitetssykehus

Bakgrunn: neuromuskulær kontroll, eller balanse, kan beskrives som tilpassinger 
som forekommer i respons til en bevegelse for å opprettholde stabiliteten av et 
ledd, og er et resultat av sanseinntrykk fra hud, muskler og ledd, og integreringen 
av denne sensorisk informasjon i sentralnervesystemet1  Målet med denne  
studien er å undersøke det dorsoradiale ligament (DRL) som er den viktigste  
stabiliserende ligament av basal tommelleddet og er rikt innervert med mekano- 
reseptorer og nerveender. Vår hypotese er at det er proprioseptive reflekser  
mellom DRL og musklene som virker på karpometarkarpale-1 (CMC-1) leddet.

materialer og metoder: normale, friske personer (n = 10) uten noen tegn til CMC-1 artrose, CMC-1 
dysfunksjon eller forrige traumer deltok i denne studien. Ved hjelp av ultralyd, ble en fin-trådelektrode 
innført i DRL. elektroder ble plassert på de primære muskler som stabiliserer CMC-1: m. extensor pollicis 
longus (ePL), m. abduktor pollicis longus (APL), m. abduktor pollicis brevis (APb) og m. interosseous 
dorsalis 1 (DoI-1) for å registrere eMG aktivitet i hver muskel etter elektrisk stimulans av DRL. Registre-
ring av eMG-aktivitet ble gjort før, under og etter elektrisk stimuli på DRL. eMG-aktivitet i alle fire muskler 
ble analysert i fire funksjonelle posisjoner. Innsamlede data ble analysert for sammenligning av pre- 
stimulus (t1) og poststimulus (T2) eMG.

Resultater: Foreløpige resultater bekrefter nærværet av proprioseptive refleksmekanismer. endringer i 
poststimulus eMG aktivitet (T1 T2) er til stede.

Konklusjon: Vår undersøkelse demonstrerer tilstedeværelse av en ligamento-muskulær reaksjon, som 
indikerer en mulig beskyttende mekanisme. Våre funn legge til kunnskap om normal fysiologi og CMC1-1 
funksjon og dette kan tjene som et plattform for å forstå patologiske tilstander av CMC-1.

Referanse:
1. Riemann bL and Lephart SM, The Sensorimotor System, Part I: The Physiologic basis of Functional Joint Stability.
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BIOmeKANIsK ANALyse AV FIKsAsjON FOR  
LÅRHALsBRuDD VeD ettBeNs stÅeNDe BeLAstNING:  
BetyDNINGeN AV ImPLANtAtets DesIGN OG  
KONFIGuRAsjON I eN syNtetIsK BeNmODeLL

Brattgjerd je1,2, Niratisairak s1, steen H1,2, strømsøe K1

1. biomekanisk laboratorium, Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i oslo. 2. ortopedisk avdeling,  
oslo universitetssykehus.

Innledning: For fiksasjon av lårhalsbrudd er ingen implantater vist å være bedre 
enn andre ifølge Cochrane. biomekaniske studier har derimot vist bedre egen- 
skaper for ulike konfigurasjoner og implantater. Vi kjenner ikke til studier som har 
vist bedre biomekaniske egenskaper ved endret design av et implantat. Formålet 
var å sammenlikne biomekaniske parametere ved ettbens stående belastning 
for fiksasjon med 2 LIH nagler og Pinloc®; et nytt design med inntil 3 LIH nagler 
fiksert i en låseplate som legges an mot trokantermassivet lateralt. Produsentens 
formål med endret design var å oppnå vinkelstabilitet og muliggjøre uforstyrret  
bruddtilheling.

materiale og metode: 24 syntetiske lårben (4. generasjons store komposittben, Sawbones, Pacific 
Research Laboratories, Vashon, wA, USA) med et tverrgående standardisert kutt gjennom lårhalsen 
med varuskile ble reponert og fiksert med 1 av 3 konfigurasjoner (n = 8/gr: 2 LIH, 3 LIH eller 3 LIH med 
Pinloc 8 mm plate som tillater 8 mm parallellforskyvning av naglene fra platens rotasjonssentrum. Ved 
2 LIH ble naglene innført parallelt baktil og langs calcar. Ved 3 LIH ble naglene plassert fortil, baktil og 
langs calcar i en invers trekant-konfigurasjon (topp distalt). Ved fiksasjon med 3 Pinloc ble naglene i 
tillegg fiksert i platen. Testobjektene ble montert i en testmaskin (MTS, Minibionix 858, Ma, USA) med 
vertikal orientering og 7° adduksjon for å simulere ettbensstand. Testeksemplarene ble belastet statisk 
og deretter syklisk med belastning i samsvar med målinger in vivo i 10 000 sykluser. Fra kraft-deforma-
sjonskurven ble det beregnet stivhet og deformasjon. eksemplarene ble deretter testet i ytterligere 10 000 
sykluser hvor funn av bruddlinjer definerte svikt av fiksasjonen.

Resultater: Fiksasjon med 2 LIH viste større deformasjon og risiko for svikt ved medial fraktur langs calcar 
enn både 3 LIH og 3 Pinloc (p < 0,001). For fiksasjon med 3 Pinloc ble det i tillegg funnet redusert risiko 
for svikt ved lateral fraktur i trokantermassivet omkring naglenes innstikkssted (p < 0,001). Det var ellers 
ingen forskjell i forløp av bruddlinjer.

Diskusjon: endret design og konfigurasjon av implantatet viste bedring i biomekaniske parametere ved 
ett bens belastning. bedringen fra 2 LIH til 3 Pinloc skyldtes innføringen av en tredje nagle i en invers 
trekantformasjon. Applikasjonen av Pinloc viste i tillegg redusert risiko for svikt ved lateral fraktur. Fun-
nene støttes av resultater i finite element-analyser av de samme konfigurasjonene. en videre etterprøving 
av resultatene planlegges for kadaverben. For klinisk relevans er kliniske studier nødvendig.

Konklusjon: Ytterligere studier er nødvendig for å avklare om Pinloc kan gi bedre biomekaniske  
forutsetninger for uforstyrret bruddtilheling ved lårhalsbrudd.
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BIOmeKANIsK ANALyse AV FIKsAsjON FOR  
LÅRHALsBRuDD VeD tRAPPeGANG: BetyDNINGeN AV  
ImPLANtAtets DesIGN OG KONFIGuRAsjON I eN  
syNtetIsK BeNmODeLL

Brattgjerd je1,2, Niratisairak s1, steen H1,2, strømsøe K1

1. biomekanisk laboratorium, Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i oslo. 2. ortopedisk avdeling,  
oslo universitetssykehus.

Innledning: For fiksasjon av lårhalsbrudd er ingen implantater vist å være bedre 
enn andre ifølge Cochrane. biomekaniske studier har derimot vist bedre egen- 
skaper for ulike konfigurasjoner og implantater. Vi kjenner ikke til studier som har 
vist bedre biomekaniske egenskaper ved endret design av et implantat. Formålet 
var å sammenlikne biomekaniske parametere ved trappegang for fiksasjon med  
2 LIH nagler og Pinloc®; et nytt design med inntil 3 LIH nagler fiksert i en låseplate 
som legges an mot trokantermassivet lateralt. Produsentens formål med endret 
design var å oppnå vinkelstabilitet og muliggjøre uforstyrret bruddtilheling.

material og metode: 24 syntetiske lårben (4.generasjons store komposittben, Sawbones, Pacific 
Research Laboratories, Vashon, wA, USA) med et tverrgående standardisert kutt gjennom lårhalsen 
med bakre kile ble reponert og fiksert med 1 av 3 konfigurasjoner (n = 8/gr): 2 LIH, 3 LIH eller 3 LIH 
med Pinloc 8 mm plate som tillater 8 mm parallellforskyvning av naglene fra platens rotasjonssentrum. 
Ved 2 LIH ble naglene innført parallelt baktil og langs calcar. Ved 3 LIH ble naglene plassert fortil, baktil 
og langs calcar i en invers trekant-konfigurasjon (topp distalt). Ved fiksasjon med 3 Pinloc ble naglene i 
tillegg fiksert i platen. Testobjektene ble montert i en testmaskin (MTS, Minibionix 858, Ma, USA) med 
horisontal orientering for å simulere belastning ved trappegang. Testeksemplarene ble belastet statisk og 
deretter syklisk med belastning i samsvar med målinger in vivo inntil svikt. Fra kraft-deformasjonskurven 
ble det deretter beregnet stivhet og maksimal deformasjon. Funn av bruddlinjer definerte svikt  
av fiksasjonen.

Resultater: Fiksasjon med 2 LIH viste lavere stivhet, større deformasjon og kortere tid til svikt enn både 
3 LIH og 3 Pinloc (p < 0,001). Alle analyserte parametere viste tendens til bedre biomekaniske param-
etere ved fiksasjon med 3 Pinloc enn 3 LIH, men dette ble ikke funnet statistisk signifikant. Det var ingen 
forskjell i forløp av bruddlinjer ved svikt for de ulike konfigurasjonene.

Diskusjon: endret design og konfigurasjon av implantatet viste bedring i alle analyserte parametere ved 
trappegang. bedringen i biomekaniske egenskaper fra 2 LIH til 3 Pinloc skyldtes innføringen av en tredje 
nagle i en invers trekantformasjon. Applikasjonen av en lateral låseplate viste kun tendens til ytterligere 
bedring i samtlige parametere. Funnene støttes av resultater i finite element-analyser av de samme 
konfigurasjonene. en videre etterprøving av resultatene planlegges for kadaverben. For klinisk relevans er 
kliniske studier nødvendig.

Konklusjon: Ytterligere studier er nødvendig for å avklare om Pinloc kan gi bedre biomekaniske  
forutsetninger for uforstyrret bruddtilheling ved lårhalsbrudd.
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tORsjONsANALyseR AV FIKsAsjON FOR  
LÅRHALsBRuDD: BetyDNINGeN AV ImPLANtAtets DesIGN 
OG KONFIGuRAsjON I eN syNtetIsK BeNmODeLL

Brattgjerd je1,2, Niratisairak s1, steen H1,2, strømsøe K1

1. biomekanisk laboratorium, Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i oslo. 2. ortopedisk avdeling,  
oslo universitetssykehus.

Innledning: For fiksasjon av lårhalsbrudd er ingen implantater vist å være bedre 
enn andre ifølge Cochrane. biomekaniske studier har derimot vist bedre egen- 
skaper for ulike konfigurasjoner og implantater. Vi kjenner ikke til studier som har 
vist bedre biomekaniske egenskaper ved endret design av et implantat. Formålet 
var å sammenlikne biomekaniske parametere ved torsjon gjennom lårhalsen for 
fiksasjon med 2 LIH nagler og Pinloc®; et nytt design med inntil 3 LIH nagler fik-
sert i en låseplate som legges an mot trokantermassivet lateralt. Produsentens formål 
med endret design var å oppnå vinkelstabilitet og muliggjøre uforstyrret bruddtilheling.

material og metode: 42 modeller av proksimale femur ble bygget av syntetiske benblokker (4. gener-
asjons komposittben, Sawbones, Pacific Research Laboratories, Vashon, wA, USA) på 50 x 50 mm med 
4 mm tykt epoxy forsterket med glassfiber og 15 mm solid polyuretanskum som simulerte henholdsvis 
kortikalt og spongiøst benvev, hvor én blokk representerte lårbenshodet og den andre trokantermassivet. 
Lårhalsen ble simulert av to hule metallsylindre på til sammen 70 mm, adskilt av et kulelager som repre-
senterte en standardisert tverrgående osteotomi eller fraktur. bruddene ble reponert og fiksert med 1 av 7 
nagle/plate konfigurasjoner (n = 6/gruppe); A: 2 parallelle LIH nagler, b: 3 LIH nagler i en trekantkonfigu-
rasjon, C: A + Pinloc 6 mm, D: A + Pinloc 6 mm m/peg, e: b + Pinloc 6 mm, F: b + Pinloc 8 mm, G: b + 
Pinloc 10 mm. Test-eksemplarene ble montert i en testmaskin med computer kontrollert elektrisk motor 
for å simulere rotasjon langs lårhalsen. belastningen ble applisert i retning med uret inntil svikt av fiksas-
jonen (10 grader torsjon definerte endepunkt = svikt) eller maksimalt 20 nm på bakgrunn av målinger in 
vivo. Fra moment-deformasjonskurven ble torsjonsstivhet og torsjon ved svikt registrert.

Resultater: Alle konfigurasjoner med Pinloc viste høyere torsjonsstivhet og torsjonsmoment ved svikt 
enn fiksasjon uten plate (p < 0,001). De største låseplatene (8 + 10 mm) viste høyest torsjonsstivhet 
og torsjonsmoment ved svikt (p = 0,003). Fiksasjon med 3 LIH nagler viste ingen statistisk signifikant 
forskjell i torsjonsstivhet fra 2 LIH (p = 1,000), men statistisk signifikant økt torsjonsmoment ved svikt 
(p = 0,007).

Diskusjon: endret design og konfigurasjon av implantatet viste bedring i biomekaniske parametere  
ved torsjon gjennom lårhalsen. Pinloc økte torsjonsstivheten og torsjonsmomentet ved svikt. Ingen konfigu- 
rasjoner viste lavere biomekaniske parametere enn 2 LIH. Relevansen av bedring i analyserte biomeka 
niske parametere for bruddtilheling ved lårhalsbrudd i vår eksperimentelle modell er imidlertid ikke 
validert med etterprøving av resultater i kliniske studier.

Konklusjon: Ytterligere studier er nødvendig for å avklare om Pinloc kan gi bedre biomekaniske  
forutsetninger for uforstyrret bruddtilheling ved lårhalsbrudd.
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INFLAmmAtORIsK ResPONs etteR DIsLOseRt  
LÅRHALsBRuDD BeHANDLet meD semeNteRt  
HemIPROtese

utvåg se1,2, Lyngstadaas sP2,3, Reseland je2,3, stavem K1, Reikerås O2,4

 1. Akershus universitetssykehus. 2. Universitetet i oslo. 3. odont Fak, Universitetet i oslo. 4. Universitetet i oslo/oslo universitetssykehus

Innledning: Dislosert lårhalsbrudd er en alvorlig skade forbundet med redusert 
aktivitetsnivå, hoftesmerter og redusert livskvalitet – og relativ høy mortalitet. 
Pasientene er ofte eldre og behandles ofte med sementert hemiprotese. Traume 
på ben og bløtdeler og kirurgisk intervensjon initierer en inflammatorisk respons 
og redusert inflammatorisk respons kan øke risikoen for utvikling av komplikasjon-
er som DVT, infeksjon og sepsis. Lårhalsbrudd med dislokasjon er en klart definert 
benet skade og graden av bløtdelsskade er moderat – og kirurgisk implantasjon av 
sementert hemiprotese er et standardisert kirurgisk inngrep.

Målsettingen med studien var å kvantitere den inflammatoriske respons etter dislosert lårhalbrudd be-
handlet med implantasjon av sementert hemiprotese.

materiale og metode: I tillegg til konvensjonelle blodprøver ble det tatt prøve fra antecubitale vene (1) 
ved innleggelse, (2) ved start av operasjon, (3) ved avsluttet operasjon, (4) 24 timer etter operasjon og (5) 
48 timer etter operasjon. Prøvene ble straks kjølt ned, sentrifugert og plasma frosset ned til -80 grader. 
Analyse av cytokiner ble utført vha Luminex teknikk ved odontologisk Fakultet ved Uio.

Resultater: Resultater fra 8 pasienter presenteres. Gjennomsnittalder 83.75. FCF høyre/venstre side: 
3/5. konsentrasjon av 4 cytokiner (1) ved innleggelse, (2) operasjonsstart, (3) operasjonsslutt, (4) 24 
timer etter operasjon, (5) 48 timer etter operasjon oppgitt som mean i pg/ ml og standardeviasjon

IL 1 β: (1) 8.03 (20.37), (2) 5.53 (13.34), (3) 6.81 (18.25), (4) 5.80 (14.40), (5) 5.75 (12.45).

TnFa: (1) 22.76 (5.82), (2) 28.25 (27.35) (3) 27.82 (18.25), (4) 28.25 (10.78), (5) 27.02 (10.22).

IL 6: (1) 71.12 (73.58), (2) 63.38 (60.21) (3) 103.15 (75.84), (4) 181.04 (105.53), (5) 96.46 (68.08).

IL 10: (1) 49.05 (51.87), (2) 38.08 (29.40) (3) 83.89 (64.39), (4) 28.25 (10.78), (5) 27.02 (10.22).

Diskusjon: Den inflammatoriske respons etter dislosert lårhalsbrudd og implantatasjon av sementert 
hemiprotese synes å nå en topp omkring 24 timer etter operasjon målt som stigning i IL 6. De proinflam-
matoriske cytokiner IL 1 β og TnFa synes å variere i liten grad, mens antiinflammatorisk IL 10 synes å nå 
en topp ved operasjonslutt.

Klinisk relevans: Mulig relevans av cytokinrespons ved dislosert lårhalbrudd i forhold til klinisk forløp 
vil bli diskutert.
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INFLAmmAtORIsK ResPONs etteR  
PeRtROCHANtæR FemuR FRACtuR (PtFF)  
BeHANDLet meD HCs GLIDesKRue

utvåg se1,2, Lyngstadaas sP3, Reseland je3, stavem K1, Reikerås O2,4

1. Akershus universitetssykehus. 2. Universitetet i oslo. 3. odont Fak, Universitetet i oslo. 4. oslo universitetssykehus

Innledning: Pertrochantær femur fractur (PTFF) er en alvorlig skade forbundet 
med redusert aktivitetsnivå, hoftesmerter og redusert livskvalitet- og relativ høy 
mortalitet. Pasientene er ofte eldre og behandles med glideskrue med ekstern 
plate med skruefiksasjon til femur eller margnagle med glideskrue. Traume på ben 
og bløtdeler og kirurgisk intervensjon initierer en inflammatorisk respons og redu-
sert inflammatorisk respons kan øke risikoen for utvikling av komplikasjoner som 
DVT, infeksjon og sepsis. PTFF med dislokasjon er en klart definert benet skade 
og graden av bløtdelsskade er moderat- og kirurgisk intervensjon med reposisjon 
og fiksasjon med HCS glideskrue med plate er et standardisert kirurgisk inngrep.

Målsettingen med studien var å kvantitere den inflammatoriske respons etter PTFF behandlet med  
reposisjon og fiksasjon med HCS glideskrue.

materiale og metode: I tillegg til konvensjonelle blodprøver ble det tatt prøve fra antecubitale vene (1) 
ved innleggelse, (2) ved start av operasjon, (3) ved avsluttet operasjon, (4) 24 timer etter operasjon og (5) 
48 timer etter operasjon. Prøvene ble straks kjølt ned, sentrifugert og plasma frosset ned til -80 grader. 
Analyse av cytokiner ble utført vha Luminex teknikk ved odontologisk Fakultet ved Uio.

Resultater: Resultater fra 8 pasienter presenteres. Gjennomsnittalder 71.37. PTFF høyre/venstre side: 
2/6. konsentrasjon av 4 cytokiner (1) ved innleggelse, (2) operasjonsstart, (3) operasjonsslutt, (4) 24 
timer etter operasjon, (5) 48 timer etter operasjon oppgitt som mean i pg/ ml og standardeviasjon

IL 1 β: (1) 0.39 (0.94), (2) 0.47 (0.93), (3) 0.29 (0.55), (4) 5.24 (14.52), (5) 0.53 (0.87).

TnFa: (1) 9.87 (3.69), (2) 10.14 (1.92) (3) 12.27 (4.27), (4) 11.38 (3.72), (5) 12.72 (3.00).

IL 6: (1) 21.98 (10.04), (2) 31.67 (19.16) (3) 49.29 (19.78), (4) 116.43 (86.10), (5) 43.87 (11.91).

IL 10: (1) 15.27 (24.61), (2) 25.58 (27.08) (3) 39.68 (41.65), (4) 11.38 (3.72), (5) 13.54 (5.97).

Diskusjon: Den inflammatoriske respons etter PTFF og fiksasjon med HCS glideskrue med plate synes 
å nå en topp omkring 24 timer etter operasjon målt som stigning i IL 6. De proinflammatoriske cytoki-
ner IL 1 β og TnFa synes å variere i liten grad, mens antiinflammatorisk IL 10 synes å nå en topp ved 
operasjonslutt.

Klinisk relevans: Mulig relevans av cytokinrespons ved PTFF i forhold til klinisk forløp vil bli diskutert.
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DIALOGeN meLLOm meDLemmeR I Det  
Høyt PResteReNDe tRAumeteAmet VeD  
OsLO uNIVeRsItetssyKeHus

Kaastad ts
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: Team settes sammen for å løse komplekse oppgaver, og det er et mål 
at de fungerer effektivt. Det er kjent at effektiviteten i lederteam økes av dialog1, 
og målet med denne studien var å undersøke hva som kjennetegner dialogen i 
et høyt presterende team av mer sammensatt karakter, traumeteamet ved oslo 
universitetssykehus, Ullevål2.

materialer og metoder: For å kartlegge dialogen i traumeteamet, fikk man tilgang til en spørre-
undersøkelse som dels var under validering. et skjema med ni utsagn om dialog skulle besvares på 
7-punkts Likert-skala og ble sendt elektronisk til 454 personer som deltok i traumemiljøet på Ullevål. 
kun de som aktivt deltok i traumeteamet på vakt skulle svare, og deltakerne ble bedt om å angi hvilken 
funksjon de da hadde i traumeteamet. Det kom 131 svar med stor forskjell i deltakerantall fra de tolv 
yrkesgruppene. Fem grupper med ti eller flere respondenter ble valgt ut for næranalyse av resultatene.  
Av disse ble tre grupper; kirurgiske teamledere, anestesisykepleiere og radiografer, identifisert for  
utvelgelse av to intervjudeltakere fra hver.

Resultater: Den samlede gruppen skåret høyt med stor grad av enighet på positive utsagn og liten  
grad av enighet på negative, men på utsagnet om å utforske hverandres synspunkter ved kontroversielle 
og uforståelige syn, nådde ikke skåren gjennomsnittlig opp til enig-nivå. Det var klare forskjeller mellom 
yrkesgruppene, med besluttende legegrupper som klart mest positive til dialogen i teamet og anestesi-
sykepleiere som de klart minst positive. Intervjuene bekreftet polariseringene vi fant i spørreundersøkelsen,  
og flere kommenterte hensiktsmessigheten i forskjellene.

Diskusjon: Dialogen kjennetegnes ved å være gjennomgående god, men med variasjoner knyttet til 
hvilken funksjon og rolle medlemmene har i teamet. Det synes som om teamets medlemmer har et 
bevisst forhold til at ikke alle til enhver tid og i like stor grad skal delta i dialogen, og et spenningsforhold 
mellom kryssende hensyn i forskjellige faser, kan tenkes å bidra til en levende dialog.

Betydning/relevans: nyttig kunnskap for å bidra til mest mulig effektivt, høyt prestasjonsnivå  
i traumeteamet.

Referanser:
1. bang H, Midelfart Tn. Dialog og effektivitet i ledergrupper. Tidsskrift for norsk psykologforening. 2010;47:4-15.
2. Groven S, eken T, Skaga n, Roise o, naess P, Gaarder C. Long-lasting performance improvement after formalization of a dedicated 
trauma service. Journal of Trauma. 2011;70 (3):569-74.
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mORBus PAGet  
– ORtOPeDIsKe AsPeKteR

sælebakke KO, Rossi P
Sykehuset Telemark

Bakgrunn: Årsaken til Pagets sykdom (osteiitis Deformans) er uviss, den rangeres som 
en nonneoplastisk tilstand som simulerer bentumor. Viral affeksjon av skjelettet 
er en sannsynlig årsak. Sykdommen affiserer statistisk sett 3 % av befolkningen 
over 50 år, 10 % av befolkningen over 80 år. Litt mer sjelden blant skandinaver, 
litt mer hyppig i f.eks. england. Tilstanden karakteriseres ved osteoklastisk resorp-
sjon av beinvev avløst av osteoblastisk regenerasjon av primitivt beinvev med et 
mer ”fluffy” utseende. De ossøse forandringene kan medføre krumming av lange 
rørknokler med risiko for spontan tverrfraktur på strekksiden av knoklen. når dette 
forekommer på femur medfører det et brudd med samme konfigurasjon som man 
ser på pasienter som behandles med bisfosfonater.

Mb Paget er en differentialdiagnose til malign beintumor. Ca. 1 % av pasienter med Paget får malign 
transformasjon, det er beskrevet assosiasjon til osteogent sarcom, chondrosarcom, malignt histiocytom, 
fibrosarcom og kjempecelletumor. Hyppigst affiserte knokkel er pelvis, femur, humerus og kraniet. Ved 
affeksjon av kraniet kan pasientene klage over hodepine eller de kan få entrapment av nerver som pas-
serer små foramina, hvilket kan resultere i f.eks. tinnitus eller dØvhet. Det er beskrevet hjertesvikt som 
følge av økt cardiac output grunnet stort blodvolumen til affisert skjelett.

Formål: Øke kjennskapen til sykdommen i kollegiet, for derved å kunne tilby bedre diagnostikk og mer 
målrettet behandling/veiledning av pasientene.

materialer og metoder: kasuistisk observasjon av en enkelt pasient. Systematisk gjennomgang av 
medisinske artikler og klassiske lærebøker. Diagnosen stilles sjeldent av våre radiologer (tolkes som 
”aldersforandringer”) eller patologer (fordi vi ikke sender biopsi). Skjelettrøntgen, skjelettscintigrafi, evt 
CT brukes til å stille diagnose. elevert serum alkalisk fosfatase og hydroxyprolin i urinen kan indikere 
lidelsen. behandlingsmuligheter: nSAID, evt kombineret med calcitonin og bisfosfonater.

Retorisk spørsmål: Dersom en pasient med Mb Paget trenger f.eks. en hofteprotese, er det da valgfritt 
for operatøren å sette sementert eller usementert protese, eller bør forhold ved sykdommen gjøre at man 
skal velge en spesiell type protese?

Diskusjon: Symptomer og forløp ved Morbus Paget visualiseres med fotografier og billeddokomentasjon 
fra egil Skallagrimsson til d.d. etiologi og behandling diskuteres.
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PeRIACetABuLAR OsteOtOmI VeD HOFteDysPLAsI.  
FuNKsjONeLLe ResuLtAteR et-teR 7,4 (2-15) ÅR

Isaksen KF, Iversen Ks, Roscher eK, madsen je, Nordsletten L, eitzen I
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Hofteleddsdysplasi kan oppdages i tidlig barndom eller presentere 
seg med symptomer først i tenårene eller voksen alder. Ubehandlet gir dysplasi 
ofte smerter og funksjonstap, og er en hyppig årsak til artrose hos yngre voksne.

Ved oslo universitetssykehus (oUS) Ullevål har det siden 1999 vært gjen-nomført periacetabulare 
osteotomier (PAo) hos denne pasientgruppen, i håp om å utsette ytterligere degenerasjon av hofteledd. 
I denne studien ønsket vi å presentere de funksjonelle resultatene hos PAo pasientene etter 7,4 år etter 
operasjon (2-15 år) 

materiale og metode: Pasienter som hadde gjennomgått PAo i perioden 1999 til 2011, ble identifisert 
ved hjelp av oUS Ullevål sitt pasientregister. Totalt 59 pasienter (69 hofter) ble funnet og invitert til en 
oppfølgingsundersøkelse ved poliklinikken, hvor man undersøkte bevegelighet og funksjon. Harris Hip 
Score (HHS) ble registrert (skala 0-100, hvor 100 tilsvarer normal funksjon). HHS score ble gradert som 
< 70 dårlig, 70-80 moderat, 80-90 bra, 90-100 utmerket). Vi inkluderte også selvrapportert status via 
The western ontario McMaster University ostoarthritis Index (woMAC, skala 0-100, visuell, hvor 0 er 
best og 100 dårligst) og livskvalitetsscoren 15D (skala 15-75, hvor 15 er best og 75 dårligst). Radiolo-
giske målinger ble utført på pre- og post-operative røntgenbilder, samt på oppfølgingstidspunktet.

Resultater: 44 pasienter (53 hofter) ble etterundersøkt etter i gjennomsnitt 7,4 (2-15) år. 8 pasienter 
og 9 hofter hadde fått innsatt protese og er ikke tatt med i dataene vi presenterer. Pasientene var i gjen-
nomsnitt 29 år (14 - 42) ved operasjonstidspunktet og 36 (20 - 49) år ved siste oppfølging. kjønnsfor-
delingen var 40 kvinner (48 hofter) og 4 menn (5 hofter). Pasientene hadde ved oppfølgingstidspunkt 
gjennomsnittlig total woMAC-score (ikke justert for kjønn) på: smerte 18,1 (0-80,4), stivhet 15,5 
(0-94,5), funksjon 11,3 (0-77,8). HHS var totalt i gjennomsnitt 87 (54-100), dette fordelte seg med 
60,5 % ut-merket funksjon, 16,3 % bra funksjon, 4,7 % moderat funksjon og 18,6 % dårlig funksjon. 
HHS smerte var i gjennomsnitt 33,9 (10-44). Gjennomsnittlig 15D-score (ikke justert for kjønn) var på 
20,1 (15-39) 

Diskusjon: Periacetabular osteotomi utført for hoftedysplasi gir totalt sett et godt klinisk resultat flere år 
etter kirurgi hos 76,8 % pasientene jf. HHS. Årsakene til at noen pasienter allikevel opplever dårligere 
resultater er imidlertid uklare, og risikofaktorer for redusert funksjon og progredierende artrose vil bli 
undersøkt videre i dette prosjektet.

Betydning/relevans: Studien har klinisk relevans for rådgivning av unge voksne med hoftedysplasi.  
Videre kartlegging av risikofaktorer for persisterende symptomer og progredierende artrose vil kunne 
hjelpe oss til en bedret pasientseleksjon til kirurgisk behandling med PAo. 
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tRANsPOsIsjON AV musCuLus GLuteus  
mAXImus-LAPP tIL tROCHANteR mAjOR VeD GLuteAL 
sVIKt etteR PROteseKIRuRGI I HOFteLeDD

Heier t, Høvik ø
Lovisenberg Diakonale Sykehus, oslo

Innledning: Gluteal svikt er en kjent komplikasjon til protesekirurgi i hofteledd, 
og ses særlig når det har vært benyttet direkte lateral tilgang. Årsakssammmen-
hengen er imidlertid multifaktoriell, og kan henge sammen med mekanisk svikt 
i rekonstruksjonen av glutealmuskulaturen, nerveskade, endrete biomekaniske 
forhold mv. Vi har siden 2011 benyttet en lapp av musculus gluteus maximus for 
å bedre funksjonen til abduktorene i hofteleddet, og ønsket å se i hvilken grad 
pasientene hadde nytte av denne prosedyren

materiale og metode: Vi har fra 15. mars 2011 gjort 54 transposisjoner av muskulus gluteus maximus 
fram til 1. april 2014. Hos de første 15 pasientene ble en bakre lapp av muskelen benyttet, i de påfølg-
ende en framre lapp (whiteside). 13 har vært i kombinasjon med andre prosedyrer som revisjon av pro-
tesekomponenter eller revisjon fra hemiprotese til totalprotese, mens 41 har vært operert med transpo-
sisjon alene. en pasient har vært operert 2 ganger på samme side på grunn av svikt av rekonstruksjonen. 
Pasientene ble undersøkt av fysioterapeut preoperativt, og skåret med Harris Hip Score. Trendelenburgs 
test ble utført og registrert i pasientjournalen. Postoperativ oppfølging med polikliniske kontroller hos 
fysioterapeut ble satt opp etter 3, 6, 12 og 24 måneder. Pasientene vil bli kontaktet og spurt om grad av 
fornøydhet med inngrepet, om de ville gått gjennom det på nytt om de kjente resultatet og om de følte 
seg sterkere i den opererte hoften.

Vi har gjennomgått resultatene til og med 12-måneders-kontrollen for de pasientene der det kun er utført 
transposisjon, og preoerativ skore foreligger. Mangelfull registrering gjør at vi har tall for 26 pasienter med 
6 måneder kontroll og 16 som har data etter ett år. kun 11 har registrering etter tre måneder.

Resultater: 26 har vært kontrollert 6 måneder, men 16 har også vært til 12-måneders oppfølging.

 Preoperativt 3 måneder 6 måneder 12 måneder

HHS totalskår 48,5 (29-76)  61,8 (33-79)  63,5 (44-94)  68,0 (43-97)

HHS smerte (0-44)  20,3 36,3 27,8 29,9

HHS halting (0-11)  3,5 4,7 5,2 5,8

HHS ganghjelpemidler (0-11)  3,0 1,3 3,9 5,0

HHS gangdistanse (0-11)  5,9 7,0 7,1 7,8

Konklusjon: Inntrykket er at pasientene har nytte av operasjonen, men de oppnår ikke et resultat 
en kan forvente ved en ukomplisert primærproteseoperasjon. Vi vil fortsette å tilby dette inngrepet til 
pasienter med gluteal svikt, og ser også fram til å få to-årsresultater inn i materialet.
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VARIGHet AV tROmBOsePROFyLAKse VeD  
PRImæRe tOtALPROteseR I HOFteLeDDet

engesæter LB, Gjertsen je, Dybvik e
nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus, bergen

Innledning: Det er stor usikkerhet om hvor lenge en bør gi medikamentell trom-
boseprofylakse etter totalproteseoperasjoner i hofteleddet. Ved hjelp av data i 
Hofteproteseregisteret har analysert bruken av tromboseprofylakse hos pasienter 
som har fått innsatt totalprotese på grunn av idiopatisk coxartrose. Vi har under-
søkt risiko for død og for reoperasjon de først 6 månedene postoperativt.

materialer og metoder: Hofteproteseregisteret inneholder informasjon om pasienten, om primær-
operasjonen og eventuell reoperasjon samt om medikamentell tromboseprofylakse. Risiko for reoperasjon 
og død ble beregnet med Cox regresjons analyser med justering for alder, ASA-klasse, kjønn, operasjons-
varighet, pre- eller postoperativ start av tromboseprofylaksen og år for kirurgi. Tidspunkt for eventuell død 
ble innhentet fra Statistisk sentralbyrå.

Resultater: I perioden 2005-2013 ble 49.920 operasjoner for idiopatisk coxartrose rapportert til 
Hofteproteseregisteret. Gjennomsnittsalderen for disse pasientene var 70 år. 66 % var kvinner. Trom-
boseprofylakse ble gitt i 98 % av operasjonene. Lavmolekylært heparin dominerte; dalteparin (Fragmin) i 
57 % og enoksaparin (klexane) i 39 % av operasjonene. Median varighet av tromboseprofylaksen var 21 
dager. Varighet av profylaksen hadde ingen effekt på risiko for postoperativ død. Men i forhold til de som 
fikk profylaksen med varighet over 1 og opp til 2 uker, ble det funnet redusert risiko for reoperasjon ved 
profylakse varighet opp til 1 uke (RR = 0,69) og økt risiko ved profylakse over 5 uker (RR = 2,23) 

Konklusjon: Data i Hofteproteseregisteret viser ingen sikker effekt av tromboseprofylaksens varighet 
på risiko for postoperativ død, men redusert risiko for reoperasjon ved profylakse opptil 1 uke og økt ved 
profylakse mer enn 5 uker.
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PseuDOtumORes, COCR-INNHOLD I BLOD OG FuNKsjON 
VeD metALL-mOt-metALL HOFtePROteseR

øslebye A1, Anvar m2, Hellund jC2, Kalfoss t3, Piehler AP3, Röhrl sm1

1. ortopedisk avdeling, CIRRo, oslo universitetssykehus. 2. Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, oslo universitetssykehus.  
3. Fürst Medisinske Laboratorium, oslo

Innledning: Det har blitt økende bekymring rundt både leddnære og systemiske 
komplikasjoner til metall-mot-metall hofteproteser (MoM). Internasjonale og  
nasjonale anbefalninger retter seg mot å avdekke forhøyede kobolt- og krom- 
verdier (CoCr) i blod og lokale bløtvevsreaksjoner (pseudotumores). Vi har ved 
oUS, Ullevål fulgt opp pasienter med MoM protese iht. retningslinjer.

materiale og metode: Totalt 39 pasienter, 30 menn og 9 kvinner med til sammen 44 proteser, 3 menn 
med bilaterale proteser og 2 kvinner. Alle ble operert mellom 2005 og 2011. Median alder ved operasjon 
var 49 år (min. 20, max. 68). Protesetyper: 38 birmingham Hip Resurfacing; 3 birmingham med Corail 
stamme; 2 Durom; 1 ASR. koppinklinasjon p.o. var 45.7 grader (36,0-63,9). Fra 2012 gjennomførte vi 
kliniske kontroller med Harris Hip Score (HHS), HooS og UCLA Activity Score. CoCr-verdien ble målt i 
helblod. Det er tatt konvensjonell røntgen og MARS-MRI. 33 pasienter kom til første kontroll etter median 
50 mnd. (min. 24, max. 107), 30 til andre kontroll 66 mnd. (37-94) og til d.d. har 6 pasienter kommet til 
tredje kontroll 75 mnd. (58-80) etter operasjon.

Resultater: HHS var i gj.snitt; 1.ktr: 95 (SD 7,1), 2.ktr: 97 (SD 4,3). Resterende verdier er gitt i median 
med min./max.verdi i parentes. UCLA 1.ktr: 9 (3-10), 2.ktr: 9 (5-10). Subgruppene i HooS; 1.ktr: 
smerter 100 (44-100), symptomer 90 (45-100), ADL 97 (53-100), sport 91 (19-100) og livskvalitet 81 
(19-100), 2.ktr: smerter 94 (50-100), symptomer 90 (35-100), ADL 99 (50-100), sport 94 (31-100) 
og livskvalitet 88 (25-100). CoCr ved 1.ktr menn: krom 1,4ug/L (0,4-6,4) og kobolt 1,4 (0,7-8,7), 1.ktr 
kvinner: krom 2 (1,2-73,6) og kobolt 2,4 (1,0-200,1). 2.ktr menn: krom 1,4ug/L (0,5-10,2) og kobolt 1,5 
(0,7-16,3), 2.ktr kvinner: krom 3.5 (0.9-55.2) og kobolt 4,3 (1,3-181,0). Vi fant forhøyede CoCr-verdier 
(> 7ug/L) hos 4 pasienter (2 kvinner). Pseudotumor ble funnet hos 4 pasienter (3 kvinner), en kvinne 
hadde forhøyet CoCr. 5 pasienter (3 kvinner) er revidert til en standard protese, kun en (kvinne) med 
forhøyet CoCr og pseudotumor.

Diskusjon: over 10 % av pasientene er etter 9 år revidert. nivået av CoCr, forekomst av pseudotumores 
og antall revisjoner er høyest hos kvinner, i samsvar med øvrig litteratur, der årsaken diskuteres. Majori-
teten av pasientene har god funksjon. Videre forekommer en del pseudotumores klinisk asymptomatisk. 
Pasienter med god funksjon, men enten forhøyet CoCr eller pseudotumor er ofte lite motivert for revisjon 
og dette kan være en behandlingsstrategisk utfordring for legen.

Betydning: Fravær av symptomer hos mange med forhøyede CoCr-verdier og pseudotumores under-
streker viktigheten av regelmessige kontroller av disse protesene. 
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ReVIsjONsPROteseR I HOFte- OG KNeLeDD  
BeHANDLet etteR ”FAst-tRACK” mODeLLeN.  
ResuLtAteR FRA KVALItetsReGIsteR  
VeD st. OLAVs HOsPItAL

Husby Os, egeberg t, østbyhaug PO, Wik ts, Foss OA
ortopedisk forskningssenter og Proteseseksjonen, St. olavs Hospital

materiale: 269 pasienter fikk revidert hofte- eller kneprotese i tidsrommet  
14.04.12 – 12.08. 14. Pasientene fulgte et standardisert behandlingsforløp. 
komplikasjoner, smerteskår, HHS, HooS, kooS, kSS samt pasienttilfreds- 
data presenteres.

Resultater:
 PRE 3 MND 12 MND

Antall 269 215 112

eQ5D 0,35 0,60 0,67

HHS 53,0 66,9 73,6

HooS 46,0 32,3 27,5

kSS skår 41,8 55,5 57,8

kSS funksjon 40,6 44,6 60,4

kooS 50,1 40,7 34,3

Hofte: av 177 hofteoperasjoner er 6 reoperert for dyp infeksjon, 7 pga. luksasjon, 2 pga. protesenær 
fraktur.

kne: av 92 kneoperasjoner er 3 reoperert pga dyp infeksjon, 2 pga. økt innadrotasjon av tibiaplatået, 2 
pga. nedsatt bevegelighet.

Smerteskår (0-10) 1 år: Hofte: hvile1,6, mobilisering 2,8. kne: hvile 1,9, mobilisering 3,3.

73 % av hofte- og 83 % av knepasientene ville latt seg operere igjen. 70 % av hofte- og 75 % av kne- 
pasientene anga å være bedre i det opererte leddet enn preoperativt.

Diskusjon: ”Fast-track” revisjonskirurgi i hofte- og kneledd er forbundet med noe høyere komplika-
sjonsforekomst og reduserte funksjonsskår enn ved primærprotesekirurgi. et standardisert behandlings-
forløp synes ikke å redusere kvaliteten på behandlingen idet graden av fornøyde pasienter er god  
etter 1 år.
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HøGARe RIsIKO FOR ReVIsjON AV usemeNteRte  
OG OmVeNDt HyBRIDe HOFtePROteseR sAmANLIKNA 
meD semeNteRte HOFtePROteseR FOR KVINNeR  
eLDRe eNN 75 ÅR

Børsheim s, Dale H, Hallan G, Furnes O, Havelin L, Fenstad Am
nasjonalt register for leddproteser, ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Innleiing: eldre kvinner har ofte osteoporose. Me har sett på risikoen for revisjon av 
hofteproteser hjå kvinner eldre enn 75 år i perioden 2005-2011. Me har vurdert 
om det var ulik risiko for revisjon eller død for sementerte, usementerte og omvendt 
hybride totale hofteproteser, rapportert til nasjonalt register for leddproteser (nRL).

metode: Alle primære sementerte, usementerte og omvendt hybride hofteproteser hjå kvinner eldre enn 
75 år rapportert til nRL 2005-2011 blei inkludert. Me utførte Cox analyser med justering for alder og ASA 
klasse. Alle pasientane blei følgt i 2 år, med død og ulike årsaker til revisjon som endepunkt.

Resultat: 10 379 primære totale hofteproteser oppfylte inklusjonskriteriene. Usementerte (RR 1,8 
(95 % kI 1,2-2,7) ) og omvendt hybride (RR 1,8 (1,3-2,6) ) hofteproteser hadde høgere total revisjon-
srisiko enn sementerte proteser. Samanlikna med sementerte proteser hadde omvendt hybride proteser 
høgare risiko for revisjon pga djup infeksjon (RR 2,1 (1,3-3,4) ) og periprostetisk fraktur (RR 8,8 (2,0-
40) ), mens usementerte proteser hadde høgare risiko for periprostetisk fraktur (RR 13,8 (3,3-58) ).  
Me fann ikkje statistisk signifikante forskjellar mellom dei tre fiksasjonstypane med hensyn til død etter  
3 dagar, 30 dagar eller 2 år postoperativt.

Diskusjon: Ved kort til middels lang oppfølging, har usementerte og omvendt hybride hofteproteser 
dårlegare resultat enn sementerte hofteproteser hjå kvinner eldre enn 75 år. Årsaken kan vera dårlegare 
beinkvalitet hjå eldre kvinner. Det var tilsvarande risiko for død for alle fiksasjonstypane både umiddelbart 
postoperativt, og etter to år. Sementerte proteser bør vera standard for pasientgruppa.
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KAN BeINPÅVeKst FORutsI ReteNsjONsKRAFteN  
tIL eN FemuRstAmme? eN VeKtBæReNDe ImPLANtAt 
mODeLL HOs GeIt

Harboe K1,2, ellingsen CL3, sudmann e2, Gjerdet NR4, søreide K2,5, Indrekvam K2,6

1. ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. 2. klinisk Institutt 1, Universitetet i bergen. 3. Avdeling for patologi, Stavanger 
universitetssjukehus. 4. Institutt for klinisk odontologi, biomaterialer, Universitetet i bergen. 5. Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger  
universitetssjukehus. 6. kysthospitalet i Hagevik, ortopedisk klinikk, Helse bergen.

Bakgrunn: Revisjonskirurgi øker i vestlige land, og dette har ført til økende 
fokus på muligheten for å forutsigbart kunne fjerne protesestammen. Vi har 
tidligere studert en eksperimentell femurstamme implantert hos geit som hadde 
god innfestning, og som fikk 15 % reduksjon i retensjonsskraft etter boring av 
langsgående renner på hver side av stammen som var spesialdesignet til fjernings-
formål. Vi ønsket å evaluere beinpåveksten histologisk, og korrelere dette mot 
utdragningskraften.

material og metoder: Vi analyserte femora fra 22 geiter etter stammen var dradd ut. Geitene hadde 
vært observert i 6 måneder, med normal belastning. beinet ble dekalsinert med eDTA til de var klare 
for videre fremføring. På tverrsnitt tatt i to ulike nivå ble beinpåvekst, tegn til fremmedlegemereaksjon 
og andre faktorer (f.eks. infeksjon) evaluert. beinpåveksten ble scoret med et semikvantiativt system i 
4 kvadranter av to undersøkere. kappa ble beregnet for scoren. korrelasjon mot utdragningskraft ble 
beregnet.

Resultater: Det var bare boring av langsgående renner som var en signifikant faktor for retensjonsk-
raften (p = 0.02). Score for beinpåvekst scoren hadde en ”rimelig” undersøker-overenstemmelse når 
man delte inn i god og dårlig påvekst (κ = 0.4, 95 % kI 0.00-0.88). Det var god beinvekst hos 50 % av 
geitene. korrelasjonen mellom retensjonskraft og score var -0.17, p = 0.94. Tegn til fremmedlegeme-
reaksjon, som kan skyldes overflatebelegget, ble sett hos 5 av 22 geiter.

Konklusjon: basert våre funn i denne eksperimentelle geitemodellen ser det ut til at det er boringen av 
rennene som har størst effekt for retensjonskraften sett i forhold til beinpåvekst utenfor rennene.
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utARBeIDeLse AV NORsK VeRsjON AV  
“FORGOtteN jOINt sCORe”

moen VP1, Badawy m1,5, Indrekvam K1,5, Wormgoor m2, mæland s3,4

1. kysthospitalet i Hagevik, ortopedisk klinikk, Helse bergen HF. 2. klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, kysthospitalet i Stavern, 
Sykehuset i Vestfold HF. 3. Høgskolen i bergen. 4. Uni Research Helse. 5. klinisk institutt 1, Universitetet i bergen

Innledning: Forgotten Joint Score 12 (FJS-12) er et nytt PRoM-verktøy (Patient 
Reported outcome Measure) for evaluering av det postoperative resultatet etter 
hofte- og kneprotesekirurgi bestående av 12 spørsmål. Det ble utviklet av behrend 
et al i 2011 for å skille bedre mellom de som scorer høyt på tradisjonelle PRoMs 
tester, som f.eks. oxford knee Score (okS) og knee Society Score (kSS). FJS-12 
tester hvor oppmerksom man er på det kunstige leddet. Formålet med dette pros-
jektet var å utarbeide en norsk versjon av spørreskjemaet.

metode: Anbefalte retningslinjer for oversettelse og kulturell tilpasning av FJS-12 ble fulgt (beaton et 
al. 2000). oversetterne var profesjonelle, og alle helsearbeiderne var kjent med fagfeltet og målgruppen 
for skjemaet. kontakt med originalforfatteren ble opprettholdt gjennom hele oversettelsesprosessen. et 
tverrsnittsdesign ble benyttet for å undersøke predefinerte hypoteser som omhandlet konseptet (behan-
dlingseffekt ved hofte- og kneprotesekirurgi). Den norske versjon ble prøvd ut på en pasientgruppe ved 
kysthospitalet i Hagevik, n = 41.

Resultat: I denne studien ble det gjort en testing av den norske versjonen av FJS-12 på tilsammen 41 
pasienter med påfølgende samtale om skjemaet. Skjema har gjennomgått justeringer for å være forståelig 
for norske hofte- og kneprotesekirurgi pasienter. Valideringsarbeid av norsk versjon av FJS-12 er i gang, 
og det er sendt ut 386 skjemaer til hofte- og kneprotesekirurgi pasienter.

Diskusjon: en utfordring ved oversettelsesprosessen er ikke å oversette FJS-12 i seg selv, men det å 
kulturelt klare å tilpasse meningen lik den engelske originale versjonen. oversettelse og kulturtilpasning 
av FJS-12 fra engelsk til norsk var en tidkrevende og omstendelig prosess.

Betydning/relevans: På bakgrunn av at prosessen ble utført etter metoden som beskrevet for over-
settelse av beaton et al, (2000), og at det er en stor likhet mellom den engelske og norske FJS-12, anses 
det som stor sannsynlighet for at det er oppnådd en god oversettelse av den norske versjonen av FJS-12. 
FJS-12 kan være et godt supplement for å diskriminere mellom pasienter som skårer høyt på eksisterende 
PRoMs etter protesekirurgi.
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eRFARINGeR FRA OPPstARteN AV NORsK  
FOt- & ANKeLReGIsteR

Nilsen FA, molund m, Hvaal KH

Seksjon for fot- og ankelkirurgi, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: nasjonale kvalitetsregistre er brukt innenfor en rekke medisinske 
spesialiteter for å forbedre medisinsk behandling innenfor Skandinavia. blandt 
norske ortopeder er nasjonalt Register for Leddproteser (nRL) det mest kjente. 
nRL har oppnådd en tilnærmet 100 % compliance-rate for rapportering, som har 
holdt seg høy gjennom de over 20 år som registeret har vært i drift.

basert på erfaringer fra nRL startet vi våren 2014 med arbeidet for å opprette et nasjonalt register for fot- 
og ankelkirurgi, med den hensikt å forbedre behandlingen av alminnelige fotlidelser, danne grunnlag for 
kohorte-studier og brukes til identifisering av prognostiske faktorer relatert til gode og dårlige outcomes.

materiale og metode: Registeret ble designet for å samle informasjon prospektivt fra alle inngrep 
utført på indikasjonen hallux valgus og underekstremitets-amputasjoner. Dette omfatter både primær- 
og revisjonskirurgi. Deltagelse i registeret er frivillig og pasienten underskriver et skjema for informert 
samtykke preoperativt. Man ønsker å gjennomføre rutineoppfølgning av pasientene med spørreskjema 
postoperativt.

Resultater: 6 måneder etter at vi startet arbeidet med registeret har vi oppnådd konsesjon fra Datatil-
synet for innsamling av nasjonale data. Vi har vært igjennom en pilot-fase, med registreringer fra utvalgte 
sykehus. Dekningsgraden fra pilot-prosjektet, samt tidlige erfaringer vil bli lagt frem.

Diskusjon: Vi har mottatt få tilbakemeldinger i pilot-fasen av prosjektet. Dette kan skyldes tidspunktet 
for innføring, samt utfordringer med innhenting av samtykke. en annen mulig forklaring er “skjema-
tretthet” på bakgrunn av norske kirurgers stadig økende dokumentasjonskrav. Vi vil fortsette arbeidet 
med å oppnå en så høy dekningsgrad som mulig.

Betydning/relevans: Registeret vil gi kunnskap om resultater og komplikasjoner hos pasienter operert 
for vanlige fotlidelser. Dataene fra registeret kan tenkes å danne grunnlag for anbefalinger mhp. valg av 
prosedyrer og legge grunnlag for større kohorte studier.
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”RAsKeRe tILBAKe” – eRFARINGeR VeD  
AKeRsHus uNIVeRsItetssyKeHus HF

Nsubuga m, jenshus H, søndegaard G, tuft s, Kopperstad L
Akershus universitetssykehus HF

Innledning: etter omstrukturering av helse tjenesten gjennom oslo prosessen fikk 
Akershus universitetssykehus en betydelig utfordring med økende ventelister for 
behandling innen de fleste spesialiteter. I september 2012 begynte ortopedisk 
avdeling ved AHUS med ordningen ”Raskere tilbake” (RTb). Hensikten var å 
forkorte ventelistene for både poliklinisk utredning og dagkirurgisk behandling i 
feltene: fot- og ankelkirurgi, knekirurgi, hånd- og albuekirurgi. Her deler vi våre 
erfaringer med ordningen ”Raskere tilbake” i perioden september 2012 til  
august 2014.

metoder: Det er samlet erfaringer fra ledelsen og de forskjellige ledd og seksjonene involvert i plan-
legging og strukturering av ordningen. Vi har gjennomgått DIPS databasen i aktuelle perioden og vi har 
samlet tilbakemeldinger fra både personalet og tilfeldig utvalgte pasienter.

Resultater: oppretting av ordningen RTb førte til 931 ekstra dagkirurgiske inngrep i nevnte periode:

602 prosedyrer i fot-, ankel- og leggkirurgi 
149 knekirurgiske inngrep 
180 inngrep i overekstremitetskirurgi.

behandlingen i fot- og ankelkirurgi var understøttet av en ordning for kompetanseoverføring mellom oslo 
universitetssykehus og AHUS.

Diskusjon og Relevans: ”Raskere tilbake” ordningen ved AHUS har vært et viktig verktøy for å re-
dusere ventelistene innen ortopedi og særlig innen fot/ ankelkirurgi på AHUS. ordningen har i tillegg vært 
sentral i kompetanseoverføring og nettverksutvikling i oslo- og Akershusområdet innen fot/ankelkirurgi 
med stor suksess. Det er viktig og ønskelig at slike samarbeidsordninger fortsetter fremover.
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HALLuX VARus etteR OPeRAtIV BeHANDLING FOR  
HALLuX VALGus. eN PReseNtAsjON AV tO PAsIeNteR 
BeHANDLet OPeRAtIVt meD tO FORsKjeLLIGe metODeR

Husebye ee, stødle A, Hvaal
Seksjon for fot- og ankelkirurgi, oslo universitetssykehus

Innledning: Iatrogen hallux varus er en relativ sjelden komplikasjon etter operativ 
behandling for hallux valgus og er vanligvis et resultat av bløtdels overkorreksjon  
i relasjon til første metatarsofallangeal (MTP) -ledd. Det er beskrevet forskjellige  
operative prosedyrer for behandling av fleksibel hallux varus deformitet. Disse 
inkluderer prosedyrer som har til hensikt å bevare bevegelsen i stortåens grunn-
ledd som senetransposisjon, tenodeser, ligamentplastikk, Mini-Tight-Rope,  
osteotomier, samt artrodese i MTP-leddet som medfører tap av bevegelse.

material og metode: Vi beskriver her operativ behandling hos to pasienter som ble operert med 1) 
splitt ekstensor hallucis longus transposisjon og 2) Tight-Rope for korreksjon av varus feilstilling med 
hensikt å bevare leddbevegeligheten og korrigere varusfeilstillingen.

Resultater: opprinnelig varusdefomitet på 26 grader preoperativt hos pasient operert med splitt eHL 
transposisjon ble kontrollert 8 uker etter kirurgi og fremviste da antydet residiv. 9 mnd. etter kirurgi var 
det betydelig residiv, dog ikke i samme omfang som utgangsdeformiteten. Hos pasient operert med Tight-
Rope var utgangsdeformiteten 21 grader, denne ble korrigert til 4 graders valgus målt ved kontroll etter 8 
uker. Pasienten var fornøyd ved 8 ukers kontroll. Tross pen umiddelbar postoperativ stilling i MTP-leddet 
hadde begge pasientene igjen økende feilstilling ved tidlig kontroll. Ingen av de nevne prosedyrene hadde 
tilstrekkelig effekt for varig korreksjon av varusfeilstillingen.

Betydning/relevans: Pasienter med iatrogen hallux varus kan behandles med bløtdelsprosedyrer for 
korreksjon av feilstillingen, men bør informeres vedrørende realistisk forventninger til inngrepet. Artrodese 
i 1 MTP-ledd bør vurderes for et stabilt og forutsigbart resultat.

Referanser:
1. Gerbert J, Traynor C, blue k, kim k. Use of the Mini TightRope for Correction of Hallux Varus Deformity. The Journal of Foot and Ankle 
Surgery. 2011
2. Davies M, blundell CM. The Treatment of Iatrogenic Hallux Varus. Foot Ankle Clin n Am. 2014.
Aiyer A, Juliano P. Tendon Transfer for Hallux Varus. Techniques in Foot and Ankle Surgery. 2013
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LANGtIDseFFeKt etteR BRuK AV HøyHeLte  
sKO HOs KVINNeR – eN KONtROLLeRt COHORt stuDIe

Borchgrevink Ge1, Viset At2, schei B3, Witsø e1, Foss OA1

1. klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer. St. olavs Hospital, Trondheim. 2. klinikk for billeddiagnostikk, St. olavs Hospital, 
Trondheim. 3. Institutt for Samfunnmedisin nTnU/ kvinneklinikken St. olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Fotsmerter forekommer oftere hos kvinner enn hos menn og flere kvin-
ner enn menn gjennomgår operasjoner pga fot problemer. bruk av høyhelte sko 
er en antatt årsak, men studier som underbygger en slik sammenheng er mangel-
fulle. Hensikten med vår studie var å sammenlikne fotproblemer mellom kvinner 
som hadde brukt høyhelte sko på jobb med kvinner som ikke hadde gjort det.

Pasienter og metode: kvinner ble rekruttert fra forretninger og arbeidsplasser ved bruk av et enkelt 
skjema. 205 kvinner i alderen 40-66 år ble undersøkt og data ble samlet gjennom Self-reported foot and 
ankle score (SeFAS) spørreskjema, og American- orthopaedic Foot Ankle Society (AoFAS) kliniske gra-
deringssystem for ankel, midt-fot, hallux og små-tær. Røntgen av ankel og fot ble og tatt. Trettiåtte kvinner 
ble ekskludert på grunn av sykdommer som disponerer for fot-problemer. 167 ble inkludert der 80 hadde 
brukt høyhælte sko på jobb i fem år eller mer og 87 ikke hadde det.

Preliminære funn: kvinnene som brukte høyhælte sko på jobb hadde signifikant mer smerte og 
kallositeter sammenliknet med kontroll gruppen: Forskjell i smerte for småtær var (p = 0,027) og for 
midtfoten, (p = 0,012). For callositeter var forskjellene: under hallux (p = 0.006) og under: småtær 
(p = 0.016). Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene med hensyn til fot/ankelfunksjon,  
hallux valgus, hammertær eller hallux rigidus. Detaljer omkring resultatene vil bli gitt på høstmøtet.

Fortolkning: Disse funnene gir ikke holdepunkt for å si at fotfunksjonen blir dårligere eller at fotens 
skjelettstruktur blir deformert ved å bruke høyhælte sko, men slik bruk gav mer smerte og kallositeter. 
Hos ellers friske personer, vil smerte og kallositeter kunne være brysomt men for personer med perifer 
nevropati kan kallositeter utgjøre en fare fordi de kan føre til sår og infeksjoner.



Høstmøteboken   •   2014 173

Abstrakt

096
Fot/ankel

LeDDBeVAReNDe KIRuRGI VeD eRVeRVet PLAttFOt  
– KVALItetsOPPFøLGING AV 15 PAsIeNteR

ekås G, Hvaal K
UUS

Innledning: ervervet plattfot er kollaps av fotens mediale lengdebue, ofte på 
bakgrunn av svikt i tendon tibialis posterior. Talus sublukserer medialt og plantart. 
Forfoten abduseres og bakfoten valgiseres.1 Pasienter med fleksibel fot, stadium 
II2, som ikke responderer på konservativ behandling, kan tilbys leddbevarende 
kirurgi for å gjennopprette akser og reversere de anatomiske forandringene.1

materialer/metoder: Pasienter operert på UUS/oUS for ervervet plattfot med variserende calcaneu-
sosteotomi og tilleggsprosedyrer er inkludert gjennom diagnose-og prosedyresøk samt gjennomgang av 
operasjonslistene fra 2000-2014. Det er gjort gjennomgang av pasientjournal og telefonintervju. etter-
kontroll med klinisk undersøkelse, røntgen og vurdering ved AoFAS er avtalt.

Resultater: 15 pasienter i alderen 33-76 år; 11 kvinner og 4 menn ble inkludert. Gjennomsnittstid fra 
operasjon er 53 mnd. Alle har fått utført calcaneusosteotomi, 12 fikk gjort FDL senestransposisjon til 
tibialis posterior. 5 har i tillegg fått utført TMT1 artrodese. kun en har fått forlengelse av laterale søyle. 
osteotomi og dorsal kile på cuneiforme 1 og 2 er utført hos 2 pasienter, mens 8 har fått rekonstruert 
springligamentet.

Postoperativt utviklet en pasient overfladisk sårinfeksjon, mens en fikk nekrose av gipsbehandling.  
Suralis utfall beskrives hos 3 pasienter og ikke-fungerende graft hos 3. en pasient er overkorrigert til 
hulfot. Calcaneusskruer er fjernet hos 7 pasienter. 2 er reoperert med artrodeser; i talonavicularledd og  
i talonavicular- og subtalarledd. 14 rapporterer smerter i oppfølgingsperioden.

På direkte spørsmål over telefon sier 9 av pasientene at de ikke er fornøyd med inngrepet, 5 er fornøyd.  
7 pasienter ville ha blitt operert hvis de kunne ha gått tilbake i tid, 7 ville ikke.

en pasient har ikke vært tilgjengelig per telefon. De øvrige 14 jeg har snakket med, kommer til etter-
undersøkelse i september med unntak av en som bor på Vestlandet. Resultater vil bli utdypet ytterligere 
under presentasjonen, og data fra etterundersøkelse vil bli presentert.

Diskusjon: Det er den fleksible foten, stadium II, som er tilgjengelig for leddbevarende kirurgi. Ved 
fiksert feilstilling, stadie III, vil de fleste gjøre trippelartrodese.1 Tøyer man strikken i håp om å bevare ledd 
og dets funksjon? operasjonsmetodene er mange, operatøren må søke støtte i litteraturen. Pasientene 
må vite hva kirurgi innebærer og sitte igjen med realistiske forventninger. Relevansen til selvrapporterin-
gen av fornøydhet er usikker da den er knyttet til subjektiv forventning.

Betydning: Leddbevarende kirurgi ved ervervet plattfot har gitt betydelig komplikasjoner og langvarige 
plager for noen av pasientene. enkelte har imidlertid hatt stor glede av inngrepet. Vi må rette fokus mot 
god preoperativ vurdering og planlegging samt pasientdialog for å vite om kirurgi er veien å gå og om  
leddbevaring er hensiktsmessig. Valg av operasjonsmetode tilpasses den enkelte pasients feilstilling og 
må være i tråd med gjeldende vitenskap.

Referanser:
1. Surgery of the foot and ankle. Coughlin 8.edition 2007 Vol 2: 1007-1082
2. Johnson kA, Strom De. Tibialis posterior tendon dysfunction. Clin orthop Relat Res 1989; (239): 196-206.
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tRANsPOsIsjON AV FLeKsOR HALLuCIs LONGus VeD 
KRONIsK ACHILLesseNeRuPtuR 2004-2014

Alhaug OK1, Berdal G2, Husebye ee2, Hvaal K2

1. Akershus universitetssykehus. 2. oslo universitetssykehus, Ullevål.

Innledning: kroniske achillessenerupturer, dvs skader med mer enn 4-6 ukers 
forsinkelse til diagnose, rerupturer og rupturer med omfattende degenerasjon eller 
substanstap kan behandles med fascieplastikker eller senetransposisjon.Det er 
rapportert bedring i smerte og funksjon etter Fleksor Hallucis Longus (FHL) trans-
posisjon, og relativt høy AFoAS ankel-/bakfotscore. Det er imidlertid også registrert 
ca. 20-30 % kraftreduksjon. når det gjelder gangfunksjonen og andre funksjons-
mål samt yrkesaktivitet foreligger lite forskningsdata. I denne studien presenteres 
behandlingsresultatene ved transposisjon av FHL for tendinose eller kronisk  
ruptur, inkusive hvilken funksjon disse pasientene har oppnådd etter inngrepet.

materialer og metoder: Vi har invitert 34 pasienter behandlet ved oslo universitetssykehus, Ullevål 
med FHL-senetransposisjon i tidsrommet januar 2004 til januar 2014. Preoperativt hadde disse sterkt 
nedsatt gangfunksjon. etterundersøkelsen har innbefattet styrketesting med testbatteri fra Muscle Lab, 
6-minutters gangtest, komplikasjonsregistrering og score (VISA-A, AoFAS og SF-36) 

Resultater: 17 pasienter møtte til etterundersøkelse, 5 kvinner og 12 menn. Gjennomsnittsalder ved 
operasjon var 53 år. 8 hadde blitt operert for achillesproblematikk tidligere. Gjennomsnittlig tid etter 
operasjonen var 50 måneder. Gjennomsnittlig score var for AoFAS 87og for VISA-A 79. Gjennomsnittlig 
gangdistanse på 6 minutter var 617 meter. Det var en betydelig komplikasjonsforekomst, 11 av de 17 
pasientene har fått en eller flere komplikasjoner,de fleste bagatellmessige. Styrketester antyder ca. 30 % 
krafttap, og ca. 50 % reduksjon av amplituden. Styrkemålingsresultatene blir fremlagt. Ingen klager over 
ustøhet i daglig gange pga krafttap i stortå.

Diskusjon: Funksjonsscore og testene indikerer at metoden bedrer fraspark og gangfunksjon hos et 
flertall av de opererte. et viktig funn var en høy komplikasjonsforekomst, spesielt infeksjonsforekomst på 
30 %. Studien begrenses av at kun 50 % møtte til etterundersøkelse.

Relevans: Metoden omtalt over er i bruk i sentra som behandler kroniske achillessenetilstander.  
en forståelse av forventet funksjonsresultat og komplikasjonsrisiko er viktig ved preoperativ vurdering  
og rådgivning.
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INFIseRt AKILLessKADe meD mAssIV  
BLøtDeLsDeFeKt. ReKONstRuKtIV KIRuRGI eLLeR  
eKsPeKtANse? eN KAsuIstIKK

Kjellsen AB
klinikk for ortopedi og traumatologi, Haukeland Universitet Sjukehus

Debatten omkring behandling av akutte akillessenerupturer pågår fortsatt. Større 
forskningsprosjekter er i gangsatt, også i norge. Fra debatten mellom kirurgisk 
eller konservativ behandling, differensieres forskningen nå mer til hva slags type 
konservativ behandling, hvilken type kirurgi og hvilket postoperativt regime som er 
best. Vi presenterer her en kasuistikk som muligens understøtter flere forsknings-
gruppers mistanker om at tidlig funksjonell etterbehandling er rett, uavhengig om 
kirurgi er valgt eller ikke.

Vårt kasus er en ung pasient med en akutt, åpen skade i akillessenen. Initialt behandlet ved legevakt 
med sutur av hud. To uker etter hudlukning tilkom sivning i såret. behandlende instans forordnet MR 
som viste en primært klinisk ikke erkjent akillesseneruptur, og det blei startet empirirsk med erymax 
peroral behandling pga sivning.

Innleggelse i sykehus følger tre uker etter skaden pga manglende infeksjonskontroll. Pg sårinfeksjon 
gjøres utvidet revisjon i sår og i rupturert akillessene. Deretter 4 uker etter initial skade gjøres forsøk 
på sutur av seneruptur med primær lukning av hud. Det berettes om betydelig retraksjon i proximale 
senestump og svært liten distal stump på ca. 12 mm. Ingen form for plastikk eller rekonstruksjon utføres, 
men det legges hjelpesnitt i senen både medialt og lateralt mot proximalt. I forløpet tilkommer alvorlig 
infeksjon og allerede etter tre dager starter en lang rekke av revisjoner. Denne strekker seg over 5 uker 
før man endelig får kontroll over nekrotisert akillessene og sanert infeksjonen. Ved endelig lukning av 
bløtdelsdefekt manglet over 6 cm av senens substans og vi fant det da høyrisikabelt å forsøke noen form 
for rekonstruksjon. Manglende hud og behov for større lappeplastikk forelå dersom manglende senesub-
stans skulle erstattes. Valgt behandlingsstrategi blei derfor å få hud til å tilhele med restriksjon for RoM 
i en periode, deretter intensiv opptrening av bevegelighet for å gjenvinne plassforhold i området og for 
seinere å eventuelt kunne utføre rekonstruksjon av sene avhengig av funksjon og krav.

To uker etter sårlukning blei RoM-trening og walkerortose igangsatt. 2 måneder etter dette har pasienten 
tilnærmet full RoM. etter 2 måneder med intens trening virket området fibrotisk og fast, og man mistenkte 
at arrvev simulerte senesubstans. Pasienten selv mente han fikk bedre og bedre fraspark for hver dag 
og han valgte selv å slutte med walker ortose før vår anbefaling. Ved kontroll 6 måneder etter sårlukning 
kommer pasienten gående uten halting. Han har full RoM og full kraft. Senen er palpabel intakt, helt lik 
som friske motsatte side. Thompsons test er selvsagt negativ. Pasienten mener han nå hopper høyere og 
løper fortere enn han gjorde før skaden. MR viser tilnærmet normalisert sene. kasuistikken presenteres 
med referanser, bilder og videoer.



176 Høstmøteboken  •   2014

Abstrakt

099
Fot/ankel

KOmPLIKAsjONeR etteR FjeRNING AV  
syNDesmOsesKRue. eN RetROsPeKtIV stuDIe

Andersen m1, madsen je2, Frihagen F2, Figved W1

1. ortopedisk avdeling, bærum sykehus VVHF. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Syndesmoseskrue har lenge vært den foretrukne fiksasjonsmetoden 
ved syndesmoseskader. Antall skruer som blir brukt ved fiksasjonen, antall 
kortikale tak og om skruen (e) skal fjernes eller ikke, er fortsatt omdiskutert. Ved 
vårt sykehus har det rutinemessig vært brukt 1 stk 4,5 mm skrue som fjernes ca. 
12 uker postoperativt. Schepers og medarbeidere rapporterte så mye som 22 % 
komplikasjoner etter rutine-skruefjerning i et materiale på 76 pasienter1, hvorav 
sårinfeksjon var hyppigst (9 %). Vi gjorde en retrospektiv komplikasjonsregistrering 
hos pasienter som fikk fjernet syndesmoseskrue ved bærum sykehus i perioden 
2007-2012.

materiale og metode: Alle pasienter som fikk fjernet syndesmoseskrue ved sykehuset i perioden 
2007-2012 ble inkludert. komplikasjoner som ble registrert var sårinfeksjon etter skruefjerningen, skrue-
brekkasje, syndesmosesprik etter skruefjerning og andre hendelser som medførte legekontakt. Pasient-
ene ble identifisert ved prosedyresøk i DIPS og det ble deretter gjort en journalgjennomgang. Ingen 
pasienter fikk antibiotikaprofylakse før skruefjerningen og alle fikk inngrepet utført i lokalanestesi.

Resultater: 162 pasienter ble inkludert i studien. Gjennomsnittsalder var 49 år ( ± 18) og det var flest 
menn (53 %). Gjennomsnitt tid fra operasjon til skruefjerning var 78 dager ( ± 15). komplikasjoner ble 
funnet hos 17 pasienter (10 %) og av disse var flest menn (76 %), mean alder 52 år ( ± 19). Sårinfeksjon 
ble funnet hos 8, hvorav 3 krevde sykehusinnleggelse og 2 ble reoperert. Skrueløsning ble funnet hos 3 
og skruebrekkasje hos 3. Syndesmosesprik etter skruefjerning ble funnet hos 1 som senere ble reoperert 
og har utviklet artrose. DVT ble funnet hos 1, og 1 pasient anga hypersensitivitet i incisjonsområdet. Hos 
1 pasient tilkom frakturering av tibia i nivå med syndesmoseskruen med påfølgende varusfeilstilling og 
artroseutvikling. 1 pasient er registrert med 2 komplikasjoner (DVT og havari av syndesmose) 

Diskusjon: Svakheten ved vår studie er at dette er en retrospektiv studie uten kontrollgruppe. Alle 
pasientene som fikk infeksjon var operert ved dagkirurgisk avdeling med steril oppdekning. Syndesmose-
skruefjerninger er å regne som en tidlig reoperasjon og en økt infeksjonsrisiko kan forventes, men til 
tross for dette gis ikke antibiotikaprofylakse rutinemessig. Vi har ved vårt sykehus ingen rutinemessige 
kontroller etter syndesmoseskruefjerningen, og syndesmosehavari er diagnostisert når pasienten har tatt 
kontakt pga vedvarende plager. Vi kan således ikke utelukke at vi har oversett noen pasienter med svikt 
av syndesmosen etter skruefjerningen.

Betydning: Det var i vårt materiale totalt 10 % komplikasjoner etter fjerning av syndesmoseskrue, 
hvorav infeksjon utgjorde hovedandelen (5 %). Vi mener derfor at antibiotikaprofylakse bør vurderes ved 
dette inngrepet.

Referanse:
1. Shepers et al. Complications after Syndesmotic Screw Removal. Foot and Ankle Int. 2011 32:1040-1044.
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BetyDNING AV tILHeLet/INtAKt FIBuLA  
VeD stIVHetsmÅLINGeR AV CALLutAseR PÅ LeGG.  
et KADAVeRstuDIum

Kierkels tDj1, steen H2, jacobsen V3, Niratisairak s2,4, Horn j5, Ito K1

1. orthopeadic biomechanics, Department of biomedical engineering, eindhoven University of Technology, eindhoven, The netherlands.  
2. biomekanisk laboratorium, oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling, Rikshospitalet. 3. norges Idretthøgskole. 4. Universitetet 
i oslo, Institutt for klinisk medisin. 5. Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi, oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling, 
Rikshospitalet

Innledning: Måling av stivhet i tilhelende callutaser under belastning brukes som 
supplerende informasjon til røntgen hos pasienter operert med ekstern fiksasjon 
og distraksjons-osteogenese. Ved den såkalte ”load-share” (LS) metoden måles 
hvor mye (i prosent) av en ytre kraftpåvirkning (for eksempel ved vektbæring) som 
bæres av apparatet.

Mot slutten av konsolideringsperioden, når LS verdien er 10 % eller mindre, vil normalt det nydannede 
benvevet i forlengelses-sonen være stivt og sterkt nok til at det eksterne apparatet kan fjernes. Forutset-
ningen er at røntgen bekrefter tilfredsstillende geometriske forhold med jevn fordeling av mineralisert ben 
i regeneratet. På leggen vil imidlertid forlengelses-osteotomien på fibula noen ganger tilhele før tibia er 
tilhelet, hvilket vil kunne influere på den målte LS verdien. Man risikerer da å overvurdere stivheten i tibia 
som klinisk er av avgjørende betydning for å bestemme om tilhelingen er god nok til at apparatet kan 
fjernes. Denne studien ble derfor gjennomført for å undersøke betydningen av tilhelet/intakt fibula ved 
stivhetsmålinger av forlengelses-osteotomier på legg.

materiale og metode: 5 underekstremiteter inklusive bekken oppbevart i alkohol fra 3 donerte  
kadavere (kvinner; 72-98 år) ble anvendt. Samtlige legger ble identisk påmontert en standardisert 
ekstern fiksatør bestående av 2 Taylor Spatial Frame (TSF) ringer (φ 155 mm) med 2 halvpinner φ 5 
mm) og 2 kirschner pinner (φ 1,7 mm) i hver ring, inklusive transfiksasjon av tibia og fibula i hver ring. 
Ringene ble separert 170 mm med 3 rette stag montert i 120° avstand og utrustet med seriekoblede 
kraft-transducere i hvert stag. Den kliniske belastningssituasjon ble forsøkt gjenskapt ved å holde forsøks-
objektet i oppreist stilling. kraft i stagene ble monitorert med programmet LabView® og ytre kraftpåvirk-
ning fra vektbæring ble samtidig målt med force plate og vektoranalyse (Qualisys®). LS ble målt i 3 ulike 
situasjoner: 1) Intakt tibia og fibula med 4 mm distraksjon (som ved tilhelet callutase) 2) osteotomert 
tibia og intakt fibula med 5 mm og 10 mm forlengelse (som ved prematurt tilhelet fibula) 3) osteotomert 
tibia og fibula med 5 mm og 10 mm forlengelse (som ved callutase postoperativt tidlig i distraksjonsfasen).

Resultater: Median LS verdi med intakte knokler var 0,8 (-0,8 – 1,2) %. LS økte til 29 (11-55) % med 
osteotomert tibia og intakt fibula (p = 0,001) og økte ytterligere til 37 (18-57) % med begge knokler 
osteotomert (p = 0,03 sammenlignet med bare tibia osteotomert uavhengig av forlengelse, men ikke 
signifikant ved separate forlengelser: p = 0,06/5 mm og p = 0,31/10 mm)

Diskusjon: ex vivo kadavertesting nedsunket i alkohol er ingen optimal modell til erstatning for in vivo 
testing i klinikken, men det beste vi har. Våre resultater med lave LS verdier under 50 % når begge knok-
ler er ostetomerte, viser at det døde vevet i bløtdelsmantelen er stivere enn apparatet og in vivo.  
I klinikken har også begge knokler alltid en viss grad av tilheling samtidig.

Betydning: Tilhelet fibula reduserte LS verdien med cirka 10 % som var grensesignifikant.
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PReOPeRAtIV LIGGetID FOR HOFteBRuDD  
OPeReRt VeD OsLO uNIVeRsItetssyKeHus

svenøy s, Brattgjerd je, Westberg m, madsen je, Nordsletten L, Frihagen F

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Bakgrunn: Vi har tidligere fremlagt data som viser høy ventetid på behandling av 
hoftebrudd i avdelingen og at dette gir økt forekomst av medisinske komplikasjoner. 
ekstra operasjonsteam på dagtid kan gi redusert ventetid, og dette kan være kost-
nadseffektivt.

Formål: Sammenligning av resultatene for hoftebrudd behandlet ved avdelingen etter innføring av ekstra 
operasjonsteam opptil 3 dager i uken fra oktober 2013 til april 2014 med resultatene fra 2012.

materiale og metode: 381 hoftebrudd hos pasienter eldre enn 65 år ble identifisert ved avdelingens 
bruddregister og kontrollert mot operasjonsprogrammet. Data fra pasient administrativt system for alle 
journaler ble gjennomlest. 245 pasienter ble operert før innføring av ekstra operasjonsteam, og 137 
pasienter ble operert etter.

Resultater: Andelen pasienter som ventet 48 timer eller mer grunnet manglende operasjonskapasitet 
ble redusert fra 57/245 (23 %) til 10/137 (7 %) etter innføring av ekstra operasjonsteam (p = 0.001). 
Gjennomsnittlig ventetid ble redusert fra 36 timer til 28 timer (p < 0.001). Liggetid på sykehuset viste 
reduksjon fra 7,7 til 5,2 liggedøgn (p < 0.001). Det ble ikke funnet redusert forekomst av komplikasjoner, 
verken kirurgiske, medisinske eller for mortalitet (p = 0.215). Redusert liggetid på 2,5 døgn for 250 hofte-
bruddspasienter svarer til et redusert belegg på 1,7 senger på årsbasis. Med en døgnpris på minimum 
3700 kroner ble den potensielle besparelsen beregnet til minimum 2 300 000 nkR.

Diskusjon: etter innføring av ekstra operasjonsteam er preoperativ liggetid og total liggetid redusert. 
Våre funn understøtter at innføring av ekstra operasjonsteam reduserer unødvendig preoperativt liggetid 
og gir en potensiell innsparing med redusert liggetid. Vi kan heller ikke utelukke at generell oppmerk-
somhet rundt ventetid i avdeling har hatt en effekt. Tidligere publikasjoner har vist at lang ventetid er 
forbundet med økt forekomst av alvorlige komplikasjoner og økt dødelighet. Vi kjenner imidlertid ikke til at 
en intervensjon for å redusere ventetiden har vist redusert liggetid, færre komplikasjoner eller lavere mor-
talitet. Sannsynligvis krever det en større studie for å kunne vise en eventuell effekt på klinisk relevante 
forhold.

Konklusjon: Resultatene etter innføring av ekstra operasjonsteam viser redusert vente- og liggetid og er 
med på å forme grunnlaget for oppstart av studie med ”Fast-track-surgery” på hoftebrudd.
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stRuKtuReRt jOuRNAL VeD PROKsImALe  
FemuRFRAKtuReR I syKeHuset INNLANDet

Oskal sB, Wangen H
Sykehuset Innlandet elverum

Bakgrunn: Proksimal femurfraktur er en av de vanligste årsakene til  
ø-hjelpsinnleggelse ved en ortopedisk avdeling.

Da 30-dagers overlevelse etter hoftebrudd ble etablert som en kvalitetsindikator fra Helsedirektoratet/
kunnskapssenteret, ble behovet for bedre kvalitetskontroll og mer systematisk registrering av disse 
pasientene klarere.

Fra 1. desember 2013 har pasienter med proksimal femurfraktur innlagt på Sykehuset Innlandet 
(elverum, Gjøvik, Lillehammer) blitt journalført ved hjelp av strukturert journal. Data blir lagret i en 
kvalitetssikringsdatabase (emetra©). Dette gir oss en kontinuerlig oppdatert database og gode og  
oversiktlige journalnotater.

Vi finner at dette systemet gjør arbeidet med kvalitetssikring og oppfølging av pasientgruppen enklere. 
Systemet er også er tidsbesparende i den kliniske hverdag. Metoden vil kunne overføres til andre  
pasientgrupper.

På høstmøtet vil den strukturerte journalen presenteres.
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FRA stRuKtuReRt jOuRNAL tIL KVALItets- 
sIKRINGsDAtABAse – FOReLøPIGe DAtA OG ANALyse- 
muLIGHeteR FOR HOFteBRuDDPAsIeNteR

Forr t1, Clemens D2, Wangen H3, Lønne G1

ortopedisk forskningsgruppe, Sykehuset Innlandet HF (1. Lillehammer. 2. Gjøvik. 3. elverum)

Innledning: Innføringen av strukturert journal for hoftebruddpasienter ved 
Sykehuset Innlandet gir muligheter for kontinuerlig datainnsamling til bruk i 
kvalitetssikring. Vi vil vise preliminære data etter åtte måneders bruk og skissere 
fremtidige analysemuligheter.

materiale og metode: Data fra Sykehuset Innlandets 3 største ortopediske enheter fra 01.01.2014 er 
analysert. Vi ser på demografiske data, sammenlikner antall prosedyrer pr. sykehus, samt operasjonstid, 
blødningsmengde og laveste Hb pr. prosedyretype. Vi bruker krysstabell og one-way AnoVA for å sam-
menlikne antall og gjennomsnitt av 3 eller flere grupper.

Resultater: 401 pasienter er registrert til nå, 70,8 % kvinner. Som operasjonsmetode på per- og sub-
trokantære brudd brukes glideskrue med plate ved ett av sykehusene, mens de to andre i hovedsak 
bruker gamma-nagle. Det var registrert mest blødning peroperativt på glideskrue med plate, med et 
gjennomsnitt (SD) på 269 (229) mot lavest Richard Hip Pins, 44 (34). operasjonstid og gjennomsnittlig 
laveste Hb under oppholdet var lik for gamma-naglen og glideskruen.

Diskusjon: Strukturert journal er et effektivt verktøy for datainnsamling, og gir mulighet for kontinu-
erlig overvåkning og dokumentasjon. Høy dekningsgrad viser at dette er et verktøy som er lett å bruke 
i en klinisk hverdag. Det ligger også til rette for overføring av elektroniske data til hoftebruddregisteret. 
Postoperative kontrollrutiner er per i dag ikke etablert, men kan gi verdifull informasjon. Utfordringer 
ved innføringen av strukturert journal er flere: det kreves teknisk tilrettelegging og det forutsetter stadig 
opplæring av nye brukere. Pasientgruppen er utfordrende med tanke på etterkontroller og utfylling av 
skåringskjemaer.

Relevans: Vi blir av myndighetene målt på kvaliteten på behandlingen av denne pasientgruppen. 
Strukturert journal er et godt verktøy for kontroll over egne data. Direkte sammenlikning av tall fra ulike 
behandlingssteder gir unike muligheter til å optimalisere behandlingen. Strukturert journal kan brukes på 
mange pasientgrupper, fremtidige journalsystemer bør tilrettelegges for dette. 
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VALIDeRING AV ReGIstReRte HOFteBRuDD  
I HOFteBRuDDReGIsteRet, NORsK PAsIeNtReGIsteR,  
OG I uLIKe DAtAKILDeR VeD HAuKeLAND  
uNIVeRsItetssyKeHus

Arnason Ot, matre K, engesæter LB, Fevang jm
ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus (HUS), nasjonalt Hoftebruddregister.

Innledning: Alle hoftebrudd operert i norge skal rapporteres til Hoftebrudd- 
registeret. Det er viktig å kjenne dekningsgraden og kvaliteten på dataene i Hofte-
bruddregisteret. Tidligere har man validert dekningsgraden mot data fra norsk 
Pasientregister (nPR). Det er imidlertid usikkert om nPR dataene er helt korrekte. 
Vi ønsket derfor å finne korrekt antall primæroperasjoner for hoftebrudd på HUS i 
2012 for å validere journalsystemet (DIPS), planleggingssystemet for operasjoner 
(orbit 4), pasientadministrative data levert av Seksjon for styringsdata, data fra 
Hoftebruddregisteret og nPR data.

materialer og metoder: Det korrekte antallet primæroperasjoner ved HUS (gullstandard) ble funnet 
ved hjelp av DIPS, orbit 4, røntgensystemet (Pacsweb), pasientadministrative data levert av Seksjon for 
styringsdata, data fra Hoftebruddregisteret og nPR data. Vi brukte diagnoser (ICD-10) koblet til kirurgisk 
DRG (diagnose relaterte grupper) som søkekriterier i DIPS og i det pasientadministrative datasystemet. I 
orbit søkte vi etter diagnoser og prosedyrekoder (nCSP) i 2 separate søk. operasjonsbeskrivelse, epikrise 
og røntgenbilde ble gjennomgått hos alle pasientene. Tallene fra de forskjellige datakildene (DIPS, orbit 
4, nPR, uttrekk fra det pasientadministrative datasystemet, Pacsweb og Hoftebruddregisteret) ble så 
validert mot gullstandarden. Registrering av diagnoser og prosedyrekoder ble også validert.

Resultater: Det korrekte antallet primæroperasjoner ved HUS i 2012 var 319. Av disse ble 295 rap-
portert til Hoftebruddregisteret (92,5 %). Det var 4 overrapporteringer i Hoftebruddregisteret. Søk i orbit 
etter prosedyrekoder identifiserte 338 operasjoner, derav 1 underrapportering og 20 overrapporteringer. 
Søk etter diagnoser påviste 330 hoftebrudd, derav 7 underrapporteringer og 18 overrapporteringer. Søk i 
DIPS ga 315 hoftebrudd, derav 23 underrapporteringer og 19 overrapporteringer. Uttrekk fra det pasient-
administrative datasystemet ga 268 hoftebrudd, 14 overrapporteringer og 65 underrapporteringer. nPR 
rapporterte 311 operasjoner, men detaljene om disse dataene er ikke blitt utlevert ennå.

Diskusjon: Resultatene viste stor diskrepans mellom Hoftebruddregisteret, nPR og de ulike datakildene 
på HUS. For å finne riktig antall primæroperasjoner for hoftebrudd i norge bør en lignende validering 
av dataene utføres på alle sykehus. Det vil imidlertid være svært tidkrevende. en forenklet og raskere 
metode er derfor utviklet og skal valideres.

Betydning/relevans: Funnene er viktige for videre validering og kvalitetssikring av Hoftebrudd-
registeret. nRP dataene er ikke korrekte og bør derfor ikke brukes som gullstandard ved validering av 
dekninsgraden til Hoftebruddregisteret. også bruk av andre datakilder er isolert sett beheftet med stor 
usikkerhet.
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et RetROsPeKtIVt KVALItAtIVt stuDIe:  
ANALyseN AV FORsKjeLLIGe FAKtOReR sOm PÅVIRKeR 
utFALLet AV OPeRAsjONeR meD DHs/CHs AV tyPe  
INteR- eLLeR suBtROKONtæRe HOFteBRuDD

thomas Am, månsson L
Vestre Viken HF, Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus

Innledning: I norge pådrar omkring 10,000 eldre seg et hoftebrudd hvert år. Av 
disse er 40 % enten pertrokantær eller subtrokantære hoftebrudd. Mer enn 70 % 
av alle hoftebrudd som oppstår hos pasienter eldre enn 50 år, er intertrokantære. 
Av disse pasientene, opplever 20-30 % noen form for komplikasjoner og 17 % av 
disse pasientene dør p.g.a disse komplikasjonene.

metoder og materialer: Dette var et retrospektivt kvalitativt studie av 141 røntgenbilder av pasienter 
tatt etter primære operasjoner p.g.a sub eller intertrokantære hoftebrudd, som ble utført i tidsrommet 
2000-2013 ved Vestre Viken HF, Drammen. Målet var å analysere antall pasienter som ble re-operert 
etter primære operasjoner med DHS/CHS (Dynamic Hip Screw/Copression Hip Screw). Faktorer som  
valgus/varus posisjonering, anatomisk/ikke anatomisk posisjonering og type av brudd ble tatt i betrakt-
ning. en vinkel på 135 grader ble godtatt som kontrollvinkel, vinkler på 130 grader som varus mens  
vinkler på 140 grader ble tolket som valgus i studiet. Hensikten med studiet var å evaluere forhold  
mellom ovennevnte faktorer som fører til re-operasjoner etter primære operasjoner. Data ble analysert  
via Fisher´s exact test.

Resultat/utfall: 56 bilder var med valgus posisjonering, 41 med varus posisjonering og resterende 44 
som kontrollstudie posisjonering. 10 av 56 pasienter ble re-operert som ga en 17,8 % sannsynlighet for 
re-operasjon ved pasienter med valgus posisjonering, 7 av 41 pasienter ble re-operert som ga en 17 % 
sannsynlighet for re-operasjon ved pasienter med varus posisjonering, 4 av 44 pasienter ble re-operert i 
kontrollstudie som ga en 9.09 % sannsynlighet for re-operasjon av kontrollstudie pasienter. Av totalt 97 
pasienter med varus/ valgus posisjonering ble 17 re-operert mens av kontroll studien ble det 4 pasienter 
re-operert. (p-0.261). Av de 21 pasienter re-operert, 13 hadde en non anatomisk posisjonering (61 %)  
og resterende 8 pasienter hadde anatomiske reposisjonering (38 %) 

Konklusjon/diskusjon: I følge resultater finner man en sammenheng mellom faktorer som varus/ 
valgus, vinkling, posisjonering som påvirker sannsynligheten for re-operasjoner. Det er en trend for økt 
risiko for reoperasjon, så er vel en god sjanse med statistisk signifikans ved større studiestørrelse.
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INteRtROKANtæRe FemuRFRAKtuReR;  
INsIDeNs, BeHANDLING OG ReOPeRAsjONsRAte

Formanek e1, Gjertsen je2,3, meling t1

1. ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. 2. ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 3. klinisk institutt 1, 
Universitetet i bergen

Innledning: Intertrokantære femurfrakturer er frakturer med senter i trokanterom-
rådet og en frakturlinje som går ut lateralt, distalt for spissen av trokanter major. 
Forutsetningen for kompresjon over frakturen, ved glidning over sperreskruen, er 
ikke til stede ved disse frakturene. Disse frakturene er dermed svært utsatte for 
stukning og medialisering av femurskaftet. På Høstmøtet 2009 ble klassifikasjon 
og prognose av intertrokantære frakturer gjennomgått i forbindelse med introduk-
sjon av disse frakturene som egen subgruppe i nasjonalt Hoftebruddregisteret 
(nHbR) året før. Vi ønsker ved denne studien å sammenligne data i nHbR og 
SUS sitt eget bruddregister (bR-SUS) og dermed kartlegge insidensen, behan-
dlingsvalg og hyppigheten av komplikasjoner etter intertrokantære frakturer lokalt 
og nasjonalt.

materialer og metoder: Retrospektiv analyse av tall fra nHbR (i perioden 01.01.2009 – 31.12.2013, 
oppfølgingstid tom 31.12.2013) og bR-SUS (i perioden: 01.07.2006 - 30.06.2013, oppfølgingstid tom 
30.06.2014). Data fra primæroperasjoner og reoperasjoner ble vurdert for å kartlegge insidens, behand-
lingsvalg og reoperasjonsrate.

Resultater: I de overnevnte perioder ble det registert 274 intertrokantære frakturer i bR-SUS og 815 i 
nHbR. De intertrokantære frakturene utgjorde i nHbR 1.9 % av alle hoftefrakturer mot 8.5 % i bR-SUS. 
Lokalt ble 98 % av de intertrokantære frakturene operert med glideskrue, 87 % av disse med støtteplate. 
nasjonalt ble 67 % av de intertrokantære frakturene operert med glideskrue, 84 % av disse med støtte-
plate. Ved SUS ble 14 % (95 % CI: 9.8-18) av frakturene reopererte. nasjonalt ble 7.0 % (95 % CI: 
5.3-8.9) av frakturene reopererte. både ved SUS og nasjonalt er det signifikant høyere reoperasjonsrater 
enn for pertrochantære to-fragment og fler-fragment frakturer.

Diskusjon: Vi registrerte en stor forskjell i insidens for intertrokantære frakturer ved SUS og nasjonalt. 
Fraktursammensetningen i bR-SUS ligner på den sammensetningen man fant i Intertan studien (Matre 
et al. 2013). Det er liten grunn til å tro at en slik reell forskjell i insidens foreligger. Feilklassifisering av 
intertrokantære frakturer er sannsynlig årsak til forskjellen. komplikasjonsraten ved de intertrokantære 
frakturene er betydelig høyere enn for pertrokantære frakturer. Grunnet manglende sikkerhet i klassifi-
sering er tallene, spesielt i nHbR, vanskelig å tolke. Data fra bR-SUS viser at glideskrue med og uten 
støtteplate gir høy komplikasjonsrate ved slike frakturer. Antallet nagler satt inn ved SUS er for lite til å 
beregne om nagle gir mindre komplikasjoner.

Betydning/relevans: Identifisering og klassifisering av de intertrokantære frakturene er viktig da en må 
ta må ta hensyn til den manglende naturlige laterale støtten i valget av behandling. Data fra nHbR har 
tidligere indikert at de intertrokantære frakturene bør behandles med margnagle (Matre et al. 2013) 
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PAsIeNtRAPPORteRt HeLseutFALL  
etteR HOFteBRuDD

Gjertsen je1,2, Baste V1, Furnes O1,2, Fevang jm1, engesæter LB1,2

1. nasjonalt hoftebruddregister, ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. 2. klinisk institutt 1, Universitetet i bergen

Innledning: Funksjonelle resultater og pasientrapportert utfallsmål (PRoM) utgjør 
viktige endepunkt når kvaliteten på kirurgisk behandling skal måles. et hoftebrudd 
kan ha stor betydning for pasientenes livskvalitet. Mange studier bruker eQ-5D 
som verktøy for å kartlegge pasientenes livskvalitet, men den senere tiden har flere 
studier rapportert om begrensninger ved bruk av eQ-5D index score. en alternativ 
måte å bruke eQ-5D data på er å rapportere pasientenes deskriptive helseprofil.

materialer og metoder: Pasienter operert for hoftebrudd og rapportert til nasjonalt Hoftebruddregister 
i perioden 2005-2012 ble inkludert i studien. Demente pasienter og pasienter med patologiske brudd ble 
ekskludert. PRoM data (eQ-5D og smerte-VAS) ble rapportert fra pasientene etter 4 mnd (n = 14 206), 
12 mnd (n = 11 206) og etter 36 mnd (6 418). I tillegg ble preoperativ eQ-5D rapportert 4 mnd postop-
erativt. Responsraten ved de ulike tidspunktene var respektivt 58 %, 66 % og 58 %. Ved hvert tidspunkt 
ble den deskriptive helseprofilen fra eQ-5D samt smerte-VAS analysert.

Resultater: Hoftebruddet hadde stor innvirkning på pasientenes livskvalitet. Preoperativt rapporterte 
38 % problemer med gange, 40 % problemer med å utføre daglige gjøremål og 39 % smerte eller  
ubehag. etter 3 år hadde størstedelen av pasientene gangproblemer (62 %), problemer med å utføre 
daglige gjøremål (60 %) samt smerte eller ubehag (60 %). Tilsvarende andeler blant pasienter som ikke 
rapporterte noen problemer preoperativt var 49 %, 46 % og 53 %. Pasienter operert for lårhalsbrudd 
(sammenlignet med andre bruddtyper) og de yngste pasientene (< 70 år sammenlignet med andre alders-
grupper) rapporterte minst problemer både preoperativt og ved alle oppfølgingstidspunkt. 3 år post- 
operativt rapporterte nesten en fjerdedel av pasientene fortsatt smerter fra den opererte hoften.

Diskusjon: Dersom pasientenes eQ-5D helseprofil benyttes i stedet for eQ-5D index score kan man få en 
bedre oversikt over årsakene til at pasientenes livskvalitet er redusert.

Betydning/relevans: Hoftebruddpasienter representerer en skrøpelig pasientgruppe. en stor del  
rapporterer redusert livskvalitet preoperativt. Hoftebruddet reduserer pasientenes livskvalitet ytterligere, 
og denne reduksjonen vedvarer også 3 år etter bruddet.
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PReOPeRAtIV BAKRe tILt PReDIKeRte FIKsAsjONssVIKt 
HOs 322 PAsIeNteR meD GARDeN I OG II LÅRHALsBRuDD

Dolatowski FC1,2, Adampour m2,3, Frihagen F4, stavem K1,2, utvåg se1,2, Hoelsbrekken se5

1. Akershus universitetssykehus. 2. Universitetet i oslo. 3. oslo kommunale legevakt. 4. oslo universitetssykehus.  
5. Sykehuset Innlandet kongsvinger

Innledning: betydningen av preoperativ bakre tilt ved skruefiksasjon av ”Garden 
I og II” – lårhalsbrudd hos eldre er omdiskutert, og to skandinaviske studier har 
presentert motstridende resultater (Palm et al 2009, Lapidus et al 2013). Vi har 
derfor fulgt en kohort på 322 pasienter med median oppfølgingstid på 2.6 år  
 (0 – 8 år), for å se på om forskjeller i metodevalg har kunnet forklare noe av  
uoverensstemmelsene.

materialer og metoder: To observatører målte bakre tilt i henhold til metoden utviklet av Palm et al., 
og vinkelmålene ble kategorisert i to og tre kategorier for å tillate sammenlikning med studiene til Palm 
et al. og Lapidus et al. I tillegg forenklet vi vurderingen av bakre tilt, ved å innføre en morfologisk klas-
sifikasjon hvor bruddene ble delt inn i brudd med liten feilstilling og brudd med feilstilling. både logistisk 
og cox-regresjon ble brukt for å studere sammenhengen mellom bakre tilt og behandlingssvikt. Det ble 
justert for alder, kjønn, ASA-score, kognitiv funksjon og forsinkelse til operasjon på mer enn 48 timer.

Resultater: behandlingen sviktet hos 44 (14 %) av pasientene, hvorav 31 av tilfellene skyldtes fiksa-
sjonssvikt og 13 avaskulær nekrose. bakre tilt ≥ 20° predikerte risiko for fiksasjonssvikt etter ett års 
oppfølging med en justert odds-ratio (95 % kI) på 2.7 (1.1 – 6.6), p = 0.03. Ved bruk av cox-regresjon 
hvor pasientene ble fulgt inntil studiestopp eller død, var assosiasjonen grensesignifikant med en justert 
hasard ratio (95 % kI) på 2.3 (1.0 – 5.3), p = 0.06. når vi gjentok cox-regresjon med behandlingssvikt 
inndelt i fiksasjonssvikt og avaskulær nekrose, fant vi at preoperativ bakre tilt ≥ 20° predikerte fiksa-
sjonssvikt med justert HR på 3.4 (1.3 – 9.1), p = 0.01, men ikke avaskulær nekrose: HR 0.5 (0.1- 4.4), 
p = 0.55. Ved bruk av den forenklede klassifikasjonen hadde brudd med feilstilling en signifikant økt 
risiko for behandlingssvikt, uavhengig av oppfølgingstid og statistisk metode.

Diskusjon: Ulike metodevalg kan bare delvis forklare de motstridende resultatene i litteraturen, og 
våre funn indikerer at det foreligger en sammenheng mellom bakre tilt og risiko for behandlingssvikt en 
forenklet morfologisk klassifikasjon var imidlertid like pålitelig, men enklere å utføre sammenlignet med 
metoden utviklet av Palm et al. Således støtter våre funn en praksis hvor eldre pasienter med Garden I og 
II-frakturer behandles med hemiprotese, hvis det foreligger en stor grad av bakre tilt.

Betydning/relevans: Den prognostiske betydningen av preoperativ bakre tilt hos eldre pasienter med 
Garden I og II lårhalsbrudd, bør studeres videre; både i registerstudier som inkluderer større pasient-
materialer og i prospektive studier.
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BeHANDLING OG FuNKsjONeLLe ResuLtAteR  
HOs PAsIeNteR uNDeR 55 ÅR meD DIsLOKeRte  
LÅRHALsBRuDD; eN stuDIe FRA NAsjONALt  
HOFteBRuDDReGIsteRet 2005-2012

Bartels s1, Gjertsen je2, Frihagen F3, utvåg se4

1. ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus/Uib). 3. ortopedisk avdeling, 
oslo universitetssykehus. 4. ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus/Uio

Introduksjon: Lårhalsbrudd med feilstilling hos unge pasienter under 55 år er en 
alvorlig tilstand. Pga. alder og funksjonsnivå representerer disse pasientene både 
behandlingsmessig og ikke minst helseøkonomisk en stor og krevende utfordring. 
Målsettingen med denne studien var å kartlegge behandling, funksjonelt resultat 
og komplikasjoner ved dislokerte lårhalsbrudd hos pasienter under 55 år behand-
let i perioden januar 2005 - desember 2012 i norge.

materiale og metode: Alle operasjoner og reoperasjoner for hoftebrudd skal meldes til nasjonalt 
Hoftebruddregister eller nasjonalt Register for leddproteser. Sammenholdt med norsk pasientregister 
ligger dekningsgraden for primæroperasjoner i hoftebruddregisteret på omtrent 90 %. Registeret sender 
ut spørreskjema med eQ - 5D 4, 12 og 36 mnd postoperativ. Studien registerer kirurgisk behandling av 
pasientgruppen med sammenligning mellom osteosyntese, hemiprotese, og totalprotese med tanke på 
dødelighet, reoperasjoner og funksjon. en revisjon ble definert som større reoperasjon som inkluderte 
skifte av eller fjerning av implantater.

Resultater: 3.535 dislokerte hoftebrudd hos pasienter under 70 år ble registrert ved hoftebrudd-
registeret i perioden januar 2005 - desember 2012. Av disse var 690 pasienter under 55 år. 83 pasienter 
ble ekskludert pga. andre typer operasjoner eller inkomplette data. Av gjenværende 607 pasienter ble 
452 (74.5 %) behandlet med reposisjon og skruefiksasjon (IF), 79 (13.0 %) med hemiprotese (HA) 
og 76 (12.4 %) med totalprotese (THA). De fleste pasientene hadde lav komorbiditet, 467 (77 %) var 
ASA 1 + 2 pasienter. Menn utgjorde den største gruppen, 326 (53.7 %). De vanligste implantater var; 
IF (skruer): olmed 260 (57.5 %), Richards CHP 157 (34.7 %), LIH 20 (4.4 %); HA: exeter (V 40) 21 
(26.6 %), Corail 17 (21.5 %), Charnley 16 (20.3 %); THA: Corail 27 (35.5 %), exeter 15 (19.7 %), 
Filler 6 (7.9 %). Det ble utført 91 revisjoner (20 %) etter IF, 5 revisjoner (6.3 %) etter HA og 2 revisjoner 
(2.6 %) etter THA. RR for revisjon med THA som referanse var 2.8 (95 %CI 0.54-14.6), p = 0.220 for 
HA og 9.9 (95 %CI 2.4-41), p = 0.001 for IF. Dersom også reoperasjoner med skruefjerning ble inkludert 
i analysene (n = 21) var RR for reoperasjon etter IF 11.3 (95 %CI 2.8-46), p < 0.001. Vi fant ingen 
signifikante forskjeller i livskvaliteten (eQ-5D) etter 4 eller 12 mnd oppfølging. Pasienter operert med 
THA hadde signifikant mindre smerter og var mest fornøyd etter 4 mnd, men etter 12 mnd var det ingen 
signifikante forskjeller mellom gruppene.

Diskusjon: Totalprotese gir best resultater ved behandling av dislokerte lårhalsbrudd. Så mye som 
1 av 4 pasienter i skruegruppen ble reoperert. Forskjellene i andel reopererte påvirket i mindre grad 
pasientenes livskvalitet etter 1 år. Dette skyldes muligens at de fleste pasienter med plager var reoperert 
med THA.
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eFFeKt AV GeNtAmICIN-ImPReGNeRte  
COLLAGeN-mAtteR sOm INFeKsjONsPROFyLAKse  
VeD HOFtePROteseKIRuRGI:  
eN RANDOmIseRt KONtROLLeRt stuDIe

Westberg m1, Frihagen F1, Brun O-C1,2, Figved W3, Grøgaard B1, Valland H4,
Wangen H5, snorrason F1

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. ortopedisk avdeling Drammen Sykehus, Vestre Viken HF.  
3. ortopedisk avdeling bærum Sykehus, Vestre Viken HF. 4. Diakonhjemmet Sykehus. 5. elverum Sykehus, Innlandet HF

Innledning: Postoperativ sårinfeksjon er en fryktet komplikasjon etter hofteprotese, 
spesielt hos pasienter med lårhalsbrudd hvor infeksjon er forbundet med betydelig 
forøket morbiditet, mortalitet og ressursbruk. Gentamicin-impregnerte absorber-
bare collagen-matter er mye brukt for å forebygge sårinfeksjon, men det er uklart 
hvor effektivt dette er i protesesammenheng. Målet med denne studien var å 
evaluere effekten av peroperativ innleggelse av gentamicin-impregnerte collagen-
matter i hofteleddet, i tillegg til intravenøs antibiotika, som profylakse mot postop-
erativ sårinfeksjon hos pasienter med lårhalsbrudd operert med hemiprotese.

materiale og metoder: Vi har gjort en dobbelt blind randomisert kontrollert studie ved fem sykehus 
i norge i perioden februar 2011 til juli 2013. Pasienter med lårhalsbrudd planlagt for hemiprotese ble 
randomisert til enten å få lagt inn to gentamicin-impregnerte collagen-matter intraartikulært ved avslutting 
av operasjonen (gentamicin-gruppen) eller ingen intervensjon (kontroll-gruppen) i tillegg til standard 
intravenøs antibiotikaprofylakse. Det primære endepunktet var sårinfeksjon innen 30 dager etter kirurgi. 
Statistiske analyser er basert på intention-to-treat.

Resultater: 739 pasienter ble randomisert, hvorav 684 pasienter kunne inkluderes for videre analyse. 
Det var ingen signifikant forskjell i forekomst av sårinfeksjon i gentamicin-gruppen (16 av 329 [4,9 %] ) 
og i kontroll-gruppen (19 av 355 [5,4 %], relativ risk 0,91; 95 % CI 0,48-1,79; p = 0,77). Det var ingen 
signifikant forskjell mellom gentamicin-gruppen og kontroll-gruppen i forekomst av overfladisk sårinfek-
sjon (2/329 [0,6 %] versus 3/355 [0,8 %]; p = 1.00) og dyp sårinfeksjon (14/329 [4,3 %] versus 16/355 
[4,5 %]; p = 0,87). Det var ingen siginifikante forskjeller i type bakterier isolert.

Diskusjon: Dette er den første randomiserte kontrollerte studien som evaluerer gentamicin-impregnerte 
collagen-matter som infeksjonsprofylakse i protesekirurgi. Flere store studier har evaluert gentamicin-
matter som profylakse innenfor thorax- og colorectalkirurgi, men med motstridende funn. Årsaker til dette 
kan være forskjeller i mikrobiologisk flora og pasient komorbiditet, forskjellig bruk av gentamicin-matter 
samt den multifaktorielle bakgrunnen for utvikling av sårinfeksjon.

Betydning: Tillegg av lokal antibiotikaprofylakse i form av gentamicin-impregnerte collagen-matter redu-
serte ikke infeksjonsfrekvensen i denne randomisert kontrollerte studien på eldre pasienter operert med 
hemiprotese for hoftebrudd. Studien støtter ikke rutinemessig profylaktisk bruk av gentamicin-matter  
ved hemiprotesekirugi.
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AtROFIsK PseuDARtROse I HumeRussKAFtet  
OG D-VItAmINmANGeL – eN KAsuIstIKK

Hjorthaug G, Frihagen F
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Bakgrunn: Forstyrret tilheling skjer med 5-10 % av alle brudd. en rekke faktorer 
har betydning for utvikling av forsinket eller manglende bruddtilheling. Pasientens 
komorbiditet, bruddets lokalisasjon og bløtdelsskade påvirker tilhelingstiden. osteo- 
syntesesvikt og/eller instabilitet er en vanlig årsak; spesielt ved hypertrof pseud- 
artrose. Ved atrofiske pseudartroser er manglende kallus og avrundede bruddkant-
er typiske funn, men det er ikke alltid åpenbart hva som er underliggende årsak.

Lavgradig infeksjon må utelukkes. nSAIDs, røyking og dårlig ernæring er godt kjente negative faktorer. 
Det er også viktig å utelukke endokrinologiske forstyrrelser. kalsium, parathyroideahormon og D-vitamin 
er spesielt viktig for benmetabolismen. I et amerikansk materiale med 683 pasienter med nonunion1 
hadde 37 uforklarlig nonunion til tross for adekvat bruddbehandling. De 37 pasientene ble henvist til en-
dokrinolog, og 31 (84 %) hadde ett eller flere metabolske eller endokrinologiske avvik. D-vitaminmangel 
var vanligste funn.

Formål: Vi ønsker å vise med en kasuistikk at atrofisk pseudartrose kan tilhele uten kirurgi dersom 
metabolske avvik korrigeres.

Kasuistikk: Vår pasient var en norsk røykende 29 år gammel mann med astma og bMI 35,5. Han ble 
multitraumatisert etter en fallulykke der han pådro seg ribbensbrudd, nyreskade og en b2-bekkenskade 
som ble behandlet konservativt. I tillegg hadde han en lukket midtdiafysær tverrfraktur i humerus (Ao-
12-A3) som av mobiliseringshensyn ble operert med plateosteosyntese. Ved kontroll etter 11 måneder 
hadde han smerter ved bruk av armen og åpen avrundet bruddspalte, og vi ga råd om røykereduksjon 
og ekspektans. Ved kontroll etter 13 måneder hadde han økende ubehag, og røntgen viste fortsatt 
atrofisk pseudartrose. Ved innleggelse for reoperasjon etter 14 måneder var det kommet svar på plasma 
25-oH-Vit. D som var 17,7 nmol/L (Ref: 37-131 nmol/L); en uttalt D-vitaminmangel. Vi valgte da å gi en 
oppladningsdose D-vitamin dråper i dose på 200 000 Ie i tillegg til oppstart med kalsium/D-vitamin  
1000 mg/800 Ie 1 tablett x 1 og utsette kirurgien. To måneder etter oppstart med D-vitamin hadde han 
avtagende smerter og begynnende tilheling på røntgen. etter fem måneder (19 måneder postoperativt) 
hadde han tilnærmet ingen smerter og komplett tilheling. 25-oH-Vit. D var da steget til 76 nmol/L.

Diskusjon/betydning: Ved utredning av pseudartroser hører det med metabolsk og endokrinologisk 
vurdering dersom annen åpenbar årsak ikke finnes. eldre pasienter, pasienter med overvekt og/eller 
usunt kosthold, pasienter med lite soleksponering og pasienter med visse kroniske sykdommer har økt 
risiko for D-vitaminmangel. D-vitaminmangel er imidlertid relativt vanlig i befolkningen generelt, og hos 
pasienter med pseudartrose spesielt. Vår kasuistikk er et eksempel på at medikamentell behandling kan 
være førstevalg fremfor kirurgi ved utvalgte pseudartroser.

1. brinker MR, o’Connor DP, Monla YT, et al. 2007. Metabolic and endocrine abnormalities in patients with nonunions.  
J orthop Trauma 21:557-570.
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LumBOsACRALe NeRVeROtsAVuLsjONeR;  
eN KAsuIstIKK

Nijenhuis G
ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark

Innledning: Traumatiske lumbosacrale nerverotsavulsjoner er en veldig sjelden 
tilstand. Vi presenterer en kasuistikk med et blandet bilde av sentrale og perifere 
nevrologiske utfall. en invaldiserende skade hos en ung pasient.

Kasuistikk: 17 år gammel frisk gutt kjørte moped i cirka 80 km/t og ble kastet 20-30 meter bortover 
etter han frontkolliderte med en motgående bil.

etter primær undersøkelse ble det konkludert med to stabile fracturer i cervical- og thoracalcolumna. 
Ingen sikre nevrologiske utfall ble relaterert til disse fracturene. Han hadde kontusjonssskader i begge 
nyrene, samt en antebrachium- og en distal femurfractur på venstre side. CT caput var negativ. MR av 
thoracolumbosacralcolumna tatt samme dag ble beskrevet uten sikker patalogi.

Ved ny undersøkelse dagen etter hadde han ingen kraft for fleksjon og ekstensjon i hofte- og kneledd og 
redusert kraft for dorsal fleksjon i ankelen på venstre side. Han hadde sensibilitetstap tilsvarende L3, L4 
og L5 dermatomet, en utslukket akillessenerefleks og en oppadvendt plantarrefleks. Altså et blandet bilde 
av perifere og sentrale nevrologiske utfall, uten at det ble konkludert med en diagnose.

en ny MR dagen etter viste intradurale blødninger fra Th12 ned mot S2 nivå, duraskade på venstre side i 
L3 nivå. et hematom epiduralt på venstre side i L3 og L4 nivå med en masseeffekt mot durasekk. I tillegg 
et intraspinalt hematom intraforaminalt i L3/L4 nivå og videre nedad langs mediale bakre deler av m. 
psoas i L4 og L5 nivå. Affeksjon av venstre L3 nerverot intraforaminalt og L4 nerverot epiduralt.

Dermed samsvar mellom klinikk og MR-funn. Han ble behandlet med sengeleie i tre dager grunnet 
duraskaden. Avulsjonskaden ble behandlet konservativt.

Diskusjon/betydning: Traumatiske lumbosacrale nerverot avulsjoner er svært sjeldne skader og diag-
nostikken ofte forsinket da dette vanligvis er multitraumatiserte pasienter. Skaden er vanskelig å se på en 
vanlig MR før pseudomeningoceler har utviklet seg.
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PHysICAL ImPAIRmeNts IN HIP RANGe AND  
stReNGtH ARe GReAteR IN tHOse WItH CHONDROPAtHy 
AND IN FemALes FOLLOWING HIP ARtHROsCOPy

Kemp jL1,2, schache AG3, makdissi m4, sims K5, Pritchard mG6, Crossley Km7

1. Australian Centre for Research into Injury in Sport and its Prevention (ACRISP), Federation University Australia, ballarat, Victoria, 
Australia. 2. orthopaedic Research Department, oslo University Hospital, oslo, norway. 3. Melbourne School of engineering, University of 
Melbourne, Melbourne, Australia. 4. Melbourne School of Physiotherapy, University of Melbourne, Melbourne, Australia. 5. Cricket Australia. 
6. Hip Arthroscopy Australia. 7 School of Health and Rehabilitation Sciences, University of Queensland, brisbane, Australia

Introduction: Hip arthroscopy is commonly performed for patients with hip pain 
and associated intra-articular hip pathology. while rehabilitation programs are 
commonly prescribed, no studies have examined the relationship between the 
presence of pathology, gender and physical impairments in a hip arthroscopy 
population. The aim of this study was to determine whether differences in physical 
impairments (hip joint range and hip muscle strength) exist between men and 
women, and in people with and without chondropathy post hip arthroscopy com-
pared to a group of age matched controls.

methods: This cross sectional study was performed in a physiotherapy practice in Australia. 
Participants were one hundred patients (49 female; age = 35 ± 10yr; height = 1.75 ± 0.10m; 
weight = 79 ± 12 kg) 12-24 months post hip arthroscopy; and 60 controls (41 female; age = 36 ± 9.6 yr; 
height = 1.71 ± 0.94 m; weight = 68 ± 12 kg). Patients were grouped into those with (CHA) and those 
without (oHA) chondropathy. outcomes measured included hip range (measured using inclinometer) 
and strength (normalised peak torque measured with handheld-dynamometer) 

Results: between group differences existed for hip flexion (p = 0.043) and internal rotation (IR) 
(p = 0.001) range; and for adduction (AD) (p = 0.002); extension (eX) (p = 0.001); flexion (FL) 
(p = 0.001); IR (p = 0.002) strength. between gender differences existed for external rotation (eR) 
range (p < 0.001); and abduction (Ab) (p = 0.001), AD (p = 0.004), eR (p < 0.001) strength. Post hoc 
analysis revealed CHA had lower range of hip IR (p = 0.001); and lower AD (p = 0.001), eX (p = 0.001), 
FL (p < 0.001) and IR (p < 0.001) strength compared to controls and 0HA. 0HA only exhibited lower AD 
(p = 0.008) strength compared to controls. An interaction between group and gender was seen in hip 
abduction strength (p = 0.025).

Conclusions: Physical impairments exist in people who are 12-24 months post hip arthroscopy 
compared to controls. People with chondropathy and women have greater impairments. This study may 
enable therapists to provide rehabilitation programs that are targeted to address specific deficits, thus 
potentially enhancing post-operative outcomes in this population.
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HIP ARtHROsCOPy IN tHe settING OF HIP  
OsteOARtHRItIs: systemAtIC ReVIeW OF OutCOmes 
AND PROGRessION tO HIP ARtHROPLAsty

Kemp jL1,2, macDonald D3, Collins N4, Hatton A3, Crossley Km3

1. Australian Centre for Research into Injury in Sport and its Prevention (ACRISP), Federation University Australia, ballarat, Victoria, 
Australia. 2. orthopaedic Research Department, oslo University Hospital, oslo, norway. 3. School of Health and Rehabilitation Sciences, 
University of Queensland, brisbane, Australia. 4. Melbourne School of engineering, University of Melbourne, Melbourne, Australia

Purpose: Hip arthroscopy is commonly performed for the diagnosis and treatment 
of hip pain in young to middle-aged people. whilst outcomes generally appear 
favourable, outcomes for those with pre-operative intra-articular hip joint chondral 
pathology or radiographic hip joint osteoarthritis (oA) are uncertain. It is unclear 
whether certain factors such as age or co-existing pathology influence outcomes 
or progression to total hip arthroplasty (THA) in this patient group. The aims of 
this systematic review were to: (1) determine pain and function outcomes after 
hip arthroscopy in people with hip oA; (2) compare outcome after hip arthroscopy 
between people with and without hip oA; and (3) report the likelihood of progres-
sion to THA in patients with hip oA following hip arthroscopy.

methods: This review was conducted in accordance with the PRISMA Statement. Studies were eligible 
for inclusion if they utilised participants aged 17 years or over who were scheduled for, or had undergone 
hip arthroscopy as a primary intervention for hip oA (defined as chondropathy at the time of surgery, or 
radiographic hip oA on pre-operative scans). Studies were excluded if they: i) performed open surgeries 
as the primary intervention; ii) did not address hip oA as part of the study results; or iii) did not specify 
the surgical procedure performed for hip oA. Standardized mean differences (SMDs) were calculated 
where possible or study conclusions are presented.

Results: Twenty-two studies were included in the final analyses. Methodological quality scores and 
follow-up times of the 22 included studies varied widely. Moderate to large SMDs were reported both 
for people with and without hip oA; however, the positive effects of the intervention were more mod-
est for people with hip oA. These ranged from 0.82 (95 % confidence intervals 0.75 to 0.90) to 2.26 
(1.08 to 3.45) for no oA; to 0.44 (0.35 to 0.52) to 0.92 (0.28 to 1.55) for oA. Factors influencing poorer 
outcomes included age ≥ 40 years; joint space < 2.0 mm. Greater severity of hip oA and older age each 
predicted more rapid progression to THA.

Conclusions: Patients with hip oA report positive outcomes from hip arthroscopy, although observed 
positive effects may be inflated due to methodological limitations of the included studies. Patients with 
hip oA had inferior results compared to those who did not. Chondropathy severity and patient age were 
associated with a higher risk and more rapid progression to THA. High-quality comparative studies are 
required to confirm the effects of hip arthroscopy on symptoms and structural change in people  
with hip oA.
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BRusKKIRuRGI I KNe I NORGe 2008-11

engen CN1, Årøen A1,2, engebretsen L1,3

1. Senter for Idrettsskadeforskning, nIH. 2. ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 3. ortopedisk avdeling,  
oslo universitetssykehus

Innledning: Fokale bruskskader i kne er en velkjent klinisk tilstand. Det påvises 
i 4-6 % av alle artroskoperte knær og i 25 % av knær som blir korsbåndoperert. 
konsekvensen av bruskskader i kne kan være kroniske smerter, redusert kne-
funksjon og dårlig livskvalitet. Det finnes ulike kirurgiske teknikker hvor målet 
er å regenerere frisk leddbrusk og gjenopprette knefunksjonen, men man har 
per i dag ingen metode hvor man oppnår jevn hyalin leddbrusk. Det finnes flere 
randomiserte, kliniske studier innen emnet, men de er ikke systematisk organisert, 
og resultatene er sprikende. Med et register får man opplysninger om insidens av 
bruskkirugi i norge, samt langtidsresultater, komplikasjoner og revisjonsfrekvens. 
Før et slikt register etableres ønsker vi å finne omfanget av kirurgiske inngrep på 
denne pasientgruppen. Vi vil kartlegge hvor mange og hvilke sykehus som tilbyr 
slike inngrep for blant annet å vurdere om et slikt register bør være nasjonalt.

metode: Vi bestilte data på aktuelle diagnosekoder i kombinasjon med kirurgiske prosedyrekoder 
fra norsk Pasientregister for å identifisere alle med fokale bruskskader, diagnostisert ved knekirurgisk 
inngrep. Vi inkluderte barn, ungdom og voksne i arbeidsfør alder, 4-67 år. Vi presenterer tverrsnittsdata 
for fire år.

Resultat: Gjennom årene 2008-11 ble det rapportert 47 078 tilfeller med aktuelle inklusjonskriterier, 
hvor vi ved å ekskludere de som ut fra ICD 10- og nCSP-kode ikke var fokale bruskskader i kne satt igjen 
med 10 830 aktuelle kasus. Insidensen for bruskkirurgi i norge er 56 per 100 000 innbyggere med høy-
est insidens i aldersgruppen 50-67 år (138/100 000). Vi fant en betydelig variasjon mellom de fire ulike 
helseregionene med dobbelt så høy insidens i Helse nord sammenlignet med Helse Sør-Øst. Insidensen 
varierte også mellom de ulike fylkene (7,5-210/100 000). Totalt 56 ulike sykehus/institusjoner utførte 
disse inngrepene årlig, og 15 utførte færre enn ti. Debridement var det vanligste inngrepet, spesielt ved 
private institusjoner. Helse nord skilte seg imidlertid ut med mosaikkplastikk som vanligste inngrep.

Diskusjon: Denne studien viser at bruskkirurgi har en insidens tilsvarende den for korsbåndinngrep 
og har et årlig volum på over 2 500 inngrep. Insidensen er høyest for aldersgruppen 50-67 år, men den 
er også høy innen 20-50 år. Det er store geografiske variasjoner mellom både regioner og fylker, hvilket 
har betydning for omfanget av sykehus man bør inkludere i et register. Denne studien viser at et klinisk 
bruskregister for kne kan være nyttig både for organisering av helsetjenester og for det kliniske utfallet for 
pasientgruppen.



Høstmøteboken   •   2014 193

Abstrakt

116
Artroskopi

ACI VeRsus mIKROFRAKtuR I BeHANDLING  
AV FOKALe LeDDBRusKsKADeR I KNe LANGtIDs- 
OPPFøLGING I NORsK muLtIseNteR RCt

Knutsen G1, Drogset jO3, engebretsen L2, Grøntvedt t4, Ludvigsen tC2, Løken s2, 
solheim e5, strand t5 og johansen O1

1. Unn Tromsø. 2. oslo universitetssykehus. 3. St. olav Trondheim. 4. Teres Rosenborg. 5. Haraldsplass Diakonale sykehus bergen

Innledning: De siste 20 årene har nye kirurgiske metoder i økede grad blitt tatt i 
bruk for å behandle fokale bruskskader i ledd, men ingen metode har vitenskape-
lig så langt vist seg å være signifikant bedre enn andre. Den norske multisenter-
studien hvor operasjonene ble gjennomført i perioden januar 1999 til februar 
2000 har bidratt til viktig kunnskap på dette feltet. Så langt har studien resultert i 
en doktorgrad og to publikasjoner i JbJS Am. Hensikten med aktuelle studie er å 
undersøke om det nå etter ca. 15 år er klinisk relevante forskjeller mellom mikro-
fraktur og bruskcelletransplantasjon (ACI).

metode: Det ble inkludert 80 pasienter med symptomatiske fokale brusskader i knær som var stabile 
uten artrose i perioden. Vi brukte skjema med ICRS, Lysholm, SF-36 og Tegner skår for å samle data. 
I tillegg ble stående røntgenbilder brukt med tanke på artrose. Ved siste undersøkelse ble Synaflexer 
ramme brukt for standardisering av røntgenbilder ”Failures” ble definert som pasienter som hadde s 
ymptomatisk ikke tilhelet defekt som krevde ny bruskkirurgi (inkludert osteotomi eller protese).

Resultater: Ved 5 års oppfølging var begge metodene likeverdige mht til kliniske resultater. nå etter 
snart 15 års oppfølging var det flere kneproteser i ACI gruppen enn mikrofraktur gruppen. Det var også 
noen flere i ACI gruppen som ble klassifisert som ”failures”. Mikrofraktur gruppen kom signifikant bedre 
ut mht til Tegner skår. Lysholm, VAS, SF-36PCS, SF-36MCS skår viste ingen signifikante forskjeller  
mellom gruppene. Radiologisk fant vi at 57 % i ACI gruppen og 48 % i mikrofraktur gruppen hadde tegn 
til artrose (kellgren - Lawrence grad 2 eller mer), men ingen signifikante forskjeller mellom gruppene.

Diskusjon og konklusjon: Langtidsoppfølgingen i vår studie gir fremdeles ingen store forskjeller i 
klinisk og radiologisk resultat mellom bruskcelletransplantasjon (ACI) og mikrofraktur i behandling av 
fokale leddbrusskader i knær. Mikrofraktur gruppen kom signifikant best ut mht Tegner skår ved siste 
oppfølgning. Forekomst av radiologisk artrose etter 15 år er betydelig og gir grunn for bekymring. Mikro-
fraktur, som en enklere og betydelig billigere behandling, vil oftest være førstevalget i kirurgisk behandling 
av disse skadene, men et konservativt opplegg med trening bør vurderes før kirurgi.
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tIDIGA ResuLtAt eFteR FOKAL yteRsättNING  
meD ett INDIVIDANPAssAt metALLImPLANtAt.  
FALLBesKRIVNING

Ryd L1, Högström m2, Laursen jO3, Verdonk P4

1. karolinska Inst. Stockholm och episurf Medical. 2. Umeå University, Umeå Sverige. 3. Sönderborg, Danmark. 4. Antwerpen, belgien,

Goda tidiga resultat efter post-operative utläkning och rehabilitering är en förutsättning 
för goda långtidsresultat. Vi rapporterar här de tidiga kliniska resultaten efter 
ytersättning med ett individanpassat implantat hos patienter med fokal broskskada.

Fall 1: 30 år gammal snickare. ACL-rekonstruerad 2010, mikrofrakturering enl. Steadman 2012. ICRS 
grad 4 lesion 4 cm2 i mediala femurkondylen. Sjukanmäld i 8 månader innan Fokal Ytersättning med  
ett individanpassat implantat (episurf Medical). Preoperativ VAS 61 i vila och 82 vid aktivitet. Genomsnitt-
lig kooS = 31. efter operation snabb rehabilitering och efter 6 månader i fullt arbete. Har ingen smärta 
(VAS = 0) och genomsnittlig kooS = 97.

Fall 2: 58-årig kvinna med 2 års anamnes på smärta medial i höger knä. Artroskopi 1 år senare visade 
meniskskada och oskadat brosk. Fortsatta besvär föranledde MRI och en osteonekros (SPonk) diagno-
stiserades. Hade preoperativt VAS = 22 och genomsnittlig kooS = 61. opererades med ett individan-
passat implantat (episurf Medical). Tyre månader postoperativt upplever hon smärtfrihet (VAS = 3) och 
kooS = 71. Patienten är mycket nöjd.

Fall 3: 36-årig sjuksköterska med mångåriga besvär från höger knä. Preoperativt genomgått flera 
artroskopier samt mikrofrakturering enl. Steadman. Svåra preoperativa smärtor VAS = 78. Sjukanmäld. 
Genomsnittlig kooS = 24. 6 månader efter operation är hon mycket nöjd. Har börjat arbeta. VAS nu = 42 
och genomsnittlig kooS är 48.

Diskussion. Fokala brosklesioner diagnostiseras oftast via artroskopi. Ytersättning med metallimplantat  
kan vara ett alternativ i åldersintervallet 30-65 år i fall där tidigare biologiska behandlingsmetoder 
misslyckats. Implantat sätts in ocementerat och långtidsfixation sker genom beninväxt mot en dubbel-
coating, HA ovanpå titanium (1). Vi rapporterar här 3 fall med en framgångsrik ersättning av små fokala 
broskskador i mediala femurkondylen med ett individbaserat metallimplantat. Implantaten sätts in med 
hjälp av likaledes individanpassade riktinstrument för att säkerställa en precis positionering just under 
omkringliggande broskyta (2) 

Relevans: Uppföljningen är mycket kort, men resultaten visar att rehabiliteringen går snabbt och redan 
efter 3 månader kan patienterna använda sina knäleder fullt ut och utan begränsningar.

Referenser:
1. Martinez-Carranza n ei al. Fixation of a double-coated titanium-hydroxiapatite focal knee resurfacing implant: A 12-month study in sheep. 
osteoarthritis Cartilage. 2014 Jun;22 (6):836-44.
2. nicolas Martinez-Carranza et al. Focal knee Resurfacing. effects of surgical precision on opposing cartilage. A pilot study on 12 sheep. 
osteoarthritis Cartilage. 2013 May;21 (5):739-45
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BeHANDLING AV DyP OsteOCHONDRAL sKADe  
I KNe meD ”CustOm mADe FemORAL CONDyLe”  
ResuRFACING PROtese, eN KAsuIstIKK

engen je, Polacek m, Histøl G
ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken

Innledning: Lokaliserte chondrale og osteochondrale skader er alvorlige tilstander 
som disponerer for smerte og nedsatt funksjon. Disse skadene kan føre til ut-
vikling av artrose i affiserte ledd. I de siste årene har det vært en sterk utvikling av 
forskjellige biologiske reparasjonsteknikker, som mikrofraktur og andre prosedyrer 
som bruker periost, kollagen membraner, ”scaffolds” eller gel til å dekke bruskde-
fekter. Selv om reparasjonsvevet stort sett er fibrobrusk, så viser kliniske resultater 
en bedring hos opp til 80 % av pasientene. Allikevel synker suksessraten noe ved 
gjentatte reparasjonsprosedyrer [1]  Samtidig antyder resultater at reparasjons-
potensialet til hyalinbrusk faller betydelig med økende alder [2]  I den følgende 
kasuistikken vil vi presentere en pasient med dyp osteochondral skade i den 
mediale femurkondylen i ve. kne, som ble operert med en ny type pasientspesifikk 
resurfacing protese.

materialer og metoder: Pasienten er en 47 år gammel mann som fikk påvist osteochondritis Dissecans 
i mediale femurkondyl hø. kne som tenåring. Han ble operert i tenårene med oppboring av defekten og 
implantasjon av en beinplugg. På 90-tallet ble han reoperert med en valgiserende tibiaosteotomi. kneet 
fungerte bra i mange år, inntil 2013 da han fikk økende plager i form av smerter, sviktfølelse og hydrops. 
MR viste dyp, fokal osteochondral lesjon med diameter ca. 2 cm. Det ble anbefalt behandling med 
”Femoral Condyle resurfacing” protese. Protesen ble produsert basert på pasientens kneanatomi ut i fra 
MR-undersøkelsen. Deretter ble protesen implantert via en medial artrotomi. Postoperativt fikk pasienten 
opptrening hos fysioterapeut og skulle delvis avlaste i 6 uker.

Resultater: Pasienten er fornøyd med inngrepet og kneet fungerer bra i hverdagen. VAS har falt fra syv 
preoperativt til tre, og kooS har gått opp fra 37,5 til 80,4 ved 3. måneders kontroll.

Betydning/Relevans: Denne kasuistikken viser at implantasjon av ”custom made” resurfacing protese 
i femurkondylen kan være en god behandling for pasienter med fokale chondrale/osteochondrale skader, 
som ikke blir bra etter biologisk bruskreparasjon og skader som ikke egner seg til biologisk prosedyre på 
grunn av alder, eller andre kompliserende faktorer.

Referanser:
1. nawaz SZ, bentley G, briggs Tw, et al. Autologous chondrocyte implantation in the knee: mid-term to long-term results. The Journal of 
bone and joint surgery American volume 2014;96 (10):824-30.
2. buckwalter JA. Articular cartilage: injuries and potential for healing. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy 1998;28 
(4):192-202.
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meNIsKsutuR – VALG AV teKNIKK, FuNKsjONeLt  
ResuLtAt OG ReOPeRAsjONsRAte

Ianssen t
Sykehuset Telemark, Skien

Innledning: Ved Sykehuset Telemark gjennomføres årlig om lag 400 menisk- 
operasjoner, hvorav ca. 15 % sutureres. Vi bruker i all hovedsak to forskjellige 
metoder – inside-out teknikk og all-inside teknikk. Valg av metode avhenger av 
rupturtype, operatørens preferanse og lokalisering av rupturen. Vi ønsket å under-
søke resultatet etter menisksutur ved vår avdeling, som kvalitetskontroll.

materiale og metode: 50 pasienter operert 2011-2014 med menisksutur ved vår avdeling, uten sam-
tidig korsbåndrekonstruksjon, ble kontaktet pr.tlf. for registrering av Lysholm-skår, eventuell reoperasjon 
og nRS smerte. Journalene ble gjennomgått og skadetype, operasjonsteknikk og ev. tilleggsskader ble 
registrert. Pasienter med samtidig korsbåndskade, operasjonskrevende bruskskade eller større ligament-
skade ble ekskludert. Likeledes pasienter man ikke kunne nå pr. telefon.

Resultater: De 50 første pasientene i alfabetisk rekkefølge som tilfredsstilte inklusjonskriteriene ble 
inkludert. Det var en overrepresentasjon av menn i materialet, hhv 37 menn og 13 kvinner. Pasientene 
var i aldersgruppen 11-62 år, median alder 35 år. 56 % av pasientene ble operert med inside-out teknikk 
og 44 % med all-inside teknikk. 82 % av rupturene var av bøttehank- eller longitudinell type. Gjennom-
snittlig Lysholm-skår i hele gruppen var 85 (good). Fordelt på operasjonsteknikk var Lysholm-skår hhv 
89 (good) og 81 (fair) ved inside-out og all-inside teknikk. Reoperasjonsraten i all-inside gruppen var 
på 33 %. 1 pasient ble reoperert i inside-out gruppen. også pasienter i all-inside gruppen som ikke ble 
reoperert, skåret betydelig dårligere på Lysholm-skår sammenlignet med inside-out gruppen, hhv 78 og 
88. kvinner skåret signifikant dårligere på Lysholm skår sammenlignet med menn, hhv 81 og 87 uansett 
operasjonsmetode.

Diskusjon: Materialet er begrenset og behandlingsvalg er ikke randomisert, noe som ikke tillater sikre 
konklusjoner. Imidlertid har vi et klart inntrykk av at pasienter operert hos oss med inside-out teknikk ge-
nerelt oppnår gode funksjonelle resultater, med lav risiko for reoperasjon. Mange av pasientene som ble 
reoperert anga et nytt traume som årsak. Det er imidlertid påfallende at reoperasjonsraten i vårt materiale 
er såpass markert forskjellig i de to gruppene, noe som kan indikere at inside-out teknikken generelt gir 
en mer solid reparasjon.

Konklusjon: Undersøkelsen viser et generelt godt klinisk resultat etter menisksutur, da spesielt med 
inside-out teknikk. Vår foretrukne metode vil også etter undersøkelsen være denne teknikken, spesielt 
ved mer kompliserte meniskrupturer, da pasienter behandlet med all-inside teknikk hos oss har et  
dårligere klinisk resultat og høyere reoperasjonsrate.
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NettBAseRt OPPFøLGING etteR meNIsKReseKsjON

solberg G, Nerhus tK, Kise Nj, Heir s
Martina Hansens Hospital

Innledning: Ved mange inngrep, som artroskopisk meniskreseksjon, planlegges 
ofte ikke etterkontroll. For bedre å kunne kvalitetssikre og evaluere resultatene av 
behandlingen sykehuset gir, har vi derfor innført et elektronisk verktøy for registre-
ring av spørreundersøkelser pre- og postoperativt. Preoperativ status registreres på 
nettbrett på sykehuset og etterkontroll skjer per e-post via en lenke som leder til 
et online spørreskjema. Svarene kan senere lenkes til data fra pasientjournalen. Vi 
har prospektivt registrert alle pasienter som kommer til dagkirurgiske kneinngrep 
og presenterer her resultater ved 3-måneders nettbasert etterundersøkelse etter 
artroskopisk meniskreseksjon.

materiale og metode: Alle pasienter operert dagkirurgisk med artroskopisk meniskreseksjon i perioden 
01.01.14 -04.07.14, som behersket norsk og samtykket skriftlig til deltakelse, ble inkludert i studien. 
Preoperativ status på nettbrett inkluderte kooS, UCLA activity scale, spørsmål om side og om det er 
utført operasjon i samme kne tidligere. 3-måneders postoperativ scoring inkluderte blant annet kooS, 
spørsmål om komplikasjoner, fornøydhetsvurdering og resultatvurdering. Fra DIPS ble opplysninger om 
operasjonskode, alder og kjønn hentet ut.

Resultater: I løpet av inklusjonsperioden gjennomgikk 169 pasienter artroskopisk meniskreseksjon. 
etthundreogtjuetre pasienter (73 %) fylte ut preoperativ undersøkelse og er inkludert i studien, 59 kvin-
ner og 64 menn, median alder 53,2 år (18,4-75,5). Preliminær svarprosent ved 3 mnd. kontroll er 73 %. 
Preoperativ vs. 3 mnd. postoperativ kooS er: kooS smerte 57 vs. 77 poeng, kooS symptom 63 vs. 76, 
kooS ADL 66 vs. 84, kooS sport&rekreasjon 30 vs. 54, kooS livskvalitet 32 vs. 58. Åttifire prosent anga 
at de var blitt mye eller litt bedre av inngrepet, 8 % uendret og 8 % litt eller mye verre. Syttifem prosent 
vurderte resultatet som utmerket/veldig godt/godt, 12 % som akseptabelt og 12 % som dårlig. Ingen 
pasienter rapporterte å ha fått blodpropp eller infeksjon etter inngrepet.

Diskusjon: Innføring av nettbasert etterundersøkelse via e-post har vært mulig å gjennomføre med 
en akseptabel svarprosent. Pasienter operert med artroskopisk meniskreseksjon opplever etter 3 mnd. 
signifikant bedring i alle subscore av kooS, men har fortsatt dårligere knefunksjon enn normalbefolknin-
gen. Vi ønsker derfor å etterkontrollere pasientene etter ett år. Det kan vise om det tilkommer ytterligere 
forbedring, og subgruppeanalyser kan også bli aktuelt.

Betydning/relevans: Innføring av kvalitetsregistre ved hvert enkelt sykehus er viktig for fortløpende å 
kunne evaluere egne resultater etter behandling. Pasientgruppen undersøkt her egner seg godt for nett-
basert etterkontroll og slike undersøkelser vil bidra til å øke vår kunnskap om selvrapporterte resultater 
etter meniskreseksjon også på lang sikt.
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3 ÅRs PROsPeKtIV OPPFøLGING AV PAsIeNteR etteR 
meNIsKtRANsPLANtAsjON

strauss mj1, johansen s2, Løken s1

1. oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. Lovinsenberg Diakonale Sykehus.

Innledning: Menisk transplantasjon har de senere år blitt økende aktuelt som 
behandling for pasienter med belastningsrelaterte smerter og/eller hevelse etter 
total- eller partiell menisksektomi.

materialer og metoder: I perioden fra 2006-2013 ble det ved oslo universitetssykehus utført 41 
menisktransplantasjoner av samme kirurg. Øvre aldersgrense i materialet var 45 år, median alder 28 år 
(16-43). kjønnsfordeling var 26 (63 %) kvinner og 15 (37 %) menn.

Det ble benyttet ferskfrosne allograft med benstøtte på alle transplansjoner; 23 mediale- og 16 laterale. 
Uttalt artrose har vært en relativ kontraindikasjon.

Pasientene fylte ut Lysholm, Cincinnati og Tegner score preoperativt. De samme scoringsskjemaene ble 
fylt ut 3 og 6 måneder postoperativt og deretter etter 1, 2, 3, 5, og 7 år. Vi presenterer data til og med  
3 års kontroll (n = 17), da vi så langt har vi få pasienter fulgt opp utover 3 år.

Resultater:
 Lysholm Cincinnati Tegner

Pre operativt 53 (27-85)  49 (24-80)  3,1 (1-6)

1 år (n = 31)  75 (30-99)  69 (24-92)  3,4 (1-6)

2 år (n = 24)  79 (30-99)  75 (34-100)  3,8 (2-7)

3 år (n = 17)  83 (50-100)  78 (44-100)  4,5 (3-9)

Konklusjon: Menisktransplantasjon synes å være et godt behandlingsalternativ hos selekterte pasienter. 
Dette er de pasientene som har fått utført større partiell menisk reseksjon eller total menisksektomi og 
deretter utviklet belastningsrelatert smerte.
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6 OG 12 ÅRs ResuLtAt etteR INstRumeNteRt  
POsteROLAteRAL FusjON I NeDRe LumBALCOLumNA

Robak OR, Hellum C
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Instrumentert posterolateral fusjon er en av flere teknikker for å oppnå 
benet tilheling mellom to eller flere virvler. Vanligste indikasjoner for fusjonskirurgi 
er ryggsmerter med og uten utstrålende smerter som følge av instabilitet, deformitet, 
degenerativ skivelidelse, eller kombinasjon av disse. Det finnes begrensede data 
for langtids resultat. Data fra 6 og 12 års oppfølgning presenteres.

materiale og metode: 45 pasienter operert på Aker sykehus 1998-2005, med første gangs instrumentert 
posterolateral fusjon i nedre lumbalcolumna, møtte til oppfølgning ved poliklinikken i 2007. Indikasjon for 
kirurgi var spondylolyse/olistese, degenerativ skivelidelse, spinal stenose, postlaminektomisyndrom samt 
hemisakralisasjon L5 (en pas) 

oswestry Disability Index (oDI: 0-100), numerisk smerteskala (0-10) for ryggsmerter og bensmerter, 
generell helsesituasjon fra eQ-5D (0-100), samt grad av fornøydhet med behandlingsresultatet (utmerket, 
godt, nogenlunde, dårlig). Registreringen ble gjentatt i 2013, etter gjennomsnittlig 12 års oppfølgningstid. 
5 pasienter var døde etter 2007. Av de 40 resterende har 34 pasienter besvart spørreskjema.

Resultat: kun en pasient, opprinnelig fusjonert L5-S1, var reoperert i observasjonsperioden, med  
forlengelse av fusjonen til L4.

For gruppen som helhet er det en tendens til bedring fra 6 til 12 år, men forskjellen er ikke statistisk 
signifikant for noen av de registrerte parametre. Følgende verdier er registrert:

oDI: 6 år 27 poeng (range: 0-70), 12 år 23 poeng (range: 0-56). Reduksjon i oDI poeng var størst hos 
de pasienter som hadde høyest score i utgangspunktet. 

numerisk skala for ryggsmerter: 6 år 4,44 (range: 0-10), 12 år 3,81 (range: 0-8). 

numerisk skala for bensmerter: 6 år 3,26 (range: 0-10), 12 år 2,87 (range: 0-8). 

Fornøydhet med resultat av behandligen: 6 år 73 % utmerket eller godt, 12 år 70 % utmerket eller godt.

Generell helsetilstand: 6 år 67 av 100, 12 år 68 av 100.

Diskusjon: Tallene viser en tendens til bedre score for oDI, ryggsmerter og bensmerter fra 6 til 12 år, 
men vi har ikke funnet noen statistisk signifikant endring. Generell helsetilstand rapporteres uendret, på 
tross av at pasientene har blitt 6 år eldre. kun en pasient er reoperert i perioden, et lavt antall sammen-
liknet med andre studier.

Resultatene kan tyde på at pasientgruppen i hovedsak beholder resultatet fra 6 til 12 år etter operas-
jonen, men med tendens til bedret oDI score hos pasienter med høyest verdi ved 6 år.

Resultatet er i overensstemmelse med data fra norsk ryggregister, samt Froholdt og medarbeidere som 
fant signifikant bedring fra 4 til 9 år etter posterolateral fusjon.
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DeGeNeRAtIV LumBAL sKOLIOse, eRFARINGeR  
meD KIRuRGIsK BeHANDLING

Rossvoll I, Bräuer t, Knobloch R
ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital

Innledning: Degenerativ lumbal skoliose (”de novo skoliose”) oppstår i voksen 
alder på bakgrunn av degenerative forandringer i mellomvirvelskiver og ryggvirvler, 
eventuelt forsterket av osteoporotisk deformasjon. Symptomene er ryggsmerter, 
spinal stenose og evt tap av sagittal balanse. Analyse av sagittal parametre anses 
som en viktig del av utredningen og tap av sagittal balansen innvirker i stor grad 
på symptomene.

Pasienter og metode: 21 pasienter med degenerativ lumbal skoliose operert med fiksasjon og fusjon 
som omfattet fusjon av minst 4 virvler i lumbalkolumna i perioden jan 2007 til mars 2014 ble identifisert 
ved gjennomgang av operasjonsregister og pasientadministrativt system. Journaler og røntgenbilder ble 
gjennomgått. Pasienter operert med perkutan / mininvasiv teknikk ble ekskludert.

Det var 14 kvinner og 7 menn. Alder ved operasjon var mean 64 (50-77) år. Symptomene som førte til 
operasjon var ryggsmerter hos 10, rygg og bensmerter hos 11. 13 av pasientene hadde gjennomgått 
minst en operasjon i det aktuelle området tidligere. observasjonstid fra operasjon var mean 39 (5-93) 
mnd, fra operasjon til siste journalnotat 20 (3-58) mnd.

Resultater: Antall instrumenterte segmenter var mean 5,8 (4-9). TLIF ble utført i ett eller flere nivå hos 
9 pasienter, Pedikkel subtraksjonsosteotomi hos 1 pasient. Dekompresjon ble utført hos 11 pasienter.

Preoperativ skoliosevinkel (21 pasienter, Cobbs metode) var 29 (15-55) grader. Preoperativ Pelvic  
incidence var 54 (38-90) grader, Lumbal lordose var 29 (3-55) grader, Sagittal vertikal akse var 65  
(0-176) mm, Pelvic tilt var 23 (2-46) grader.

Postoperativ skoliosevinkel (21 pasienter) var 16 (3-30) grader. Postoperativ Lumbal lordose var 34  
(21-51) grader, Sagittal vertikal akse var 65 (4-183) mm, Pelvic tilt var 24 (14-44) grader. bare  
skoliosevinkel var signifikant endret (p < 0,001).

Tidlige komplikasjoner: 2 durarift, 1 postoperativt 1 hjertesvikt (vellykket behandlet), 1 tidlig infeksjon 
(vellykket behandlet).

4 pasienter er reoperert, 1 omplassering av 1 skrue (4 dager), 1 tidlig infeksjon (16 dager), 1 synovial-
cyste (11 mnd), 1 meningitt/fjernet implantat (13 mnd).

en enkel vurdering av situasjonen for 18 pasienter med minst 1 års oppfølging var at situasjonen var 
dårlig for 5, akseptabel for 3 og god for 10.

Diskusjon: behandling av pasienter med symptomgivende degenerativ lumbal skoliose er en økende 
utfordring i ryggkirurgien. Ved uttalte symptomer er kirurgisk behandling aktuelt hos selekterte pasienter. 
kirurgien er omfattende, men ser ut til å kunne utføres med akseptable komplikasjonsrisiko. Skoliose-
vinkelen ble tilfredsstillende korrigert. korreksjon av sagittale parametre er en betydelig utfordring.
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eVALueRING AV WILtse tILGANG BAseRt PÅ tALL FRA 
NAsjONALt KVALItetsReGIsteR FOR RyGGKIRuRGI

Karlsen m1, Aksnes eK2, solberg t1, Hellum C1

1. ortopedisk avdeling oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. nevrokirurgisk avdeling Unn- Tromsø

Bakgrunn: Ved wiltse tilgang benyttes bilaterale insisjoner omlag 4,5 cm lateralt 
for midtlinjen mellom multifidus og longissimus muskulatur. Man kommer da 
direkte ned på processus Transversalis og fasettleddet. Dette er i teorien mindre 
traumatisk og skulle medføre mindre blødning og mindre postoperativ smerte. 
Studier som sammenligner lateral (wiltse) og midtre tilganger er få og de fleste av 
eldre dato.

Formål: Vi inkluderte pasienter operert med hendholdsvis Posterolateral Fiksasjon (PLF), Posterolateral 
Interbody Fiksasjon (PLIF) og Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) og deler gruppen inn i 
midtlinje vs. lateral tilgang. Vi ser så på potensielle predikatorer som knivtid, liggedøgn, blødning,durarift, 
ryggsmerte, numerisk Rating Scale (nRS), bensmerte (nRS) og oswestry Disability Index (oDI.

materiale og metode: Data er innhentet fra nkR i perioden 2007 – 2013 og involverer 2153 pasienter. 
Vi har valgt en subgruppe på inntil 2 opererte nivåer der 74 % er operert med midtlinjetilgang og 26 % 
med wiltse tilgang. Den statistiske analysen er gjennomført med, T-test, Pearson Chi-Square Test og  
Fishers exact Test.

Resultater: Totalt antall peroperative komplikasjoner ved midtlinjetilgang 6,8 % (61) mot 3,1 % 
(10) for wiltse tilgang, p = 0,017. Durarifter 5,5 % (50) for midtre vs. 2,5 % (8) for wiltze, p = 0,029. 
nerveskader midtre 0,2 % (2) vs. 0 % (0) for wiltse, p = 0,400. Gjennomsnitt total knivtid midtlinje 184 
min vs. wiltse 149min, p = < 0,001. Liggedøgn midtlinje 6,8 vs. 5.4 wiltse, p < 0,001. Ser vi på trans-
fusjonskrevende blødning peroperativt for midtlinje 0,3 % (3) vs. 0.0 % (0) wiltse, p = 0,572. Pasienter 
rapporterte etter 3 mnd: enhver komplikasjon wiltse 11,6 % (37) vs. midtlinje 15,1 %, p = 0,127. enhver 
sårinfeksjon wiltse 4,4 % (14) vs. midtlinje 4,2 % (38). nRS ryggsmerte, nRS bensmerte og oDI for 
begge grupper er tilnærmet lik etter 12 mnd. Det var noe flere pasienter med degenerativ scoliose og 
sentral stenose, men færre reoperasjoner hos pasienter operert med midtre tilgang. Selv med korreksjon 
for disse forholdene var forskjellene statistisk signifikante.

Diskusjon: Pasienter operert med wiltse tilgang hadde kortere operasjonstid, færre liggedøgn og færre 
durarifter. Pasientseleksjon ved valg av operasjonsmetode kan påvirke resultatet. Det planlegges derfor 
en Propensity Score Matching av dataene som vil jevne ut forskjeller i utvelgelse av pasienter mellom 
metodene.

Betydning/relevans: wiltse tilgang synes å være en mer skånsom tilgang sammenlignet med 
midtlinjetilgang. Ut i fra våre data kan den også føre til reduserte kostnader for sykehusene med kortere 
operasjonstid og færre liggedøgn.
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KOmPLIKAsjONeR VeD tLIF  
– eN GjeNNOmGANG AV DAtA HeNtet FRA NAsjONALt 
KVALItetsReGIsteR FOR RyGGKIRuRGI

Karlsen m1, Aksnes eK1, solberg t2, Hellum C1

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. nevrokirurgisk avdeling Unn Tromsø

Bakgrunn: Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) er et inngrep der 
to eller flere lumbale vertebra fikseres med skruer i virvlene og bur i skivene. 
Transforaminal tilgang ble utviklet på begynnelsen av 80-tallet med mål om å 
redusere nerveskader og durarifter. Det er også hevdet TILF medfører større fare 
fornerveskade, sammenliknet med standardmetoden, posterolateral fusjon (PLF) 
Det fortsatt ingen gode studier som kan bekrefte eller avkrefte dette.

Formål: Å sammenligne komplikasjonsfrekvens og ressursbruk (knivtid, liggetid) ulike stabiliserende 
inngrep, posterolateral fusjon (PLF) med TLIF, i en prospektiv studie

materiale og metode: Data vedrørende kirurgrapporterte peroperative komplikasjoner og 3 mnd 
pasientrapporterte komplikasjoner er innhentet fra nkR i perioden 2007 – 2013. De involverer 2276 
pasienter operert med henholdsvis LIF og PLF. Av disse ble 1118 (49,1 %) operert med PLF, 90 (3,95 %) 
operert med PLIF, 792 (34,8 %) operert med TLIF og 276 (12,1 %) med ALIF. Det synes mest hensikts-
messig å sammenligne de to største gruppene og vi ser derfor på PLF, instrumentell/ ikke instrumentell 
vs. TLIF. Vi har valgt en subgruppe på inntil 2 opererte nivåer. Den statistiske analysen er gjennomført 
med Pearson Chi-Square test og Fischers exact test.

Resultater: Det totale antall peroperative komplikasjoner for PLF var 5,8 % (n = 61) mot 3,7 % (n = 28) 
for TLIF – p = 0,047. Totalt ble det rapportet 0,3 % (n = 3) nerveskader i PLF gruppen mot 0,5 % 
(n = 4) for TLIF, p = 0,462. Ser man utelukkende på durarifter var det for PLF 3,8 % (n = 40) mot TLIF 
2,5 % (n = 19), p = 0,123. Transfusjonskrevende blødning PLF 1,1 % (n = 12) vs.TLIF 0 % (n = 0) - 
p = 0,003. knivtid PLF 162min vs. TLIF 164 min, p = 0,487. Liggedøgn; PLF 6,9 dager vs. TLIF 5,5 
dager, p = 0,000. Ved 3 mnd. oppfølging rapporterte pasientene; enhver sårinfeksjon PLF 3,4 % (n = 36) 
vs. TLIF 4,1 % (n = 31), p = 0,464 og totalt antall komplikasjoner PLF 11,5 % (n = 120) vs. TLIF 10,5 % 
(n = 79), p = 0,498.

Diskusjon: Vi fant noe færre durarifter i gruppen operert med TLIF, men dette var ikke statistisk signifi-
kant. Det totale antall komplikasjoner var statistisk signifikant større i gruppen operert med PLFmen dette 
kan skyldes pasient seleksjon ved valg av prosedyre. Ulik aldersammensetning mellom gruppene kan 
også bidra til ulik forekomst av generelle komplikasjoner som urinveisinfeksjoner og lungebetennelse.

Betydning/relevans: TLIF medfører ikke økt tidsbruk på sykehuset og er en operasjonsmetode som 
ikke medfører flere komplikasjoner enn standardmetoden PLF.
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PReDIKtORANALyse AV FOR tRANsFORAmINAL  
INteRBODy FusION 1 ÅRs ResuLtAteR  
FRA RyGGReGIsteRet

Aksnes e1, solberg. t2, Hellum C1,
1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 2. nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i nordnorge

Innledning: Vi så på pasientene som er registrert i norsk kvalitetsregister for rygg-
kirurgi (nkR) operert med Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF).  
Vi ønsket å undersøke om utvalgte baseline variabler kunne predikere resultatet  
1 år etter operasjonen.

materiale og metode: nkR innhenter kliniske data preoperativt, etter 3 mnd og 12 måneder postop-
erativt hos alle pasienter som meldes til registeret. 606 av 792 (77 %) pasienter svarte på spørreskjema 
før og 12 mnd etter operasjonen. Utfallsmål i denne studien var endring i oswestry Disability Index (oDI) 
poeng. oDI består av 5 spørsmål i hver av 10 kategorier som omhandler smerte og funksjon i dagliglivet. 
Høy score indikerer mer smerte og dårligere funksjon.

Vi testet på 23 forskjellige preoperative variabler (kofaktorer). De er oppført i alfabetisk rekkefølge

Alder, antall nivå operert, arbeidsstatus, varighet av sykemelding, ASA 1 versus ASA 2, ASA 1+2 versus 
ASA 3+4, beinsmerter, bMI, degenerativ olistese, degenerativ skive, degenerativ skoliose, foraminal 
stenose, kjønn, lateral resesstenose, preoperativ oDI score, pareser, ryggsmerter, røyking, sentral sten-
ose, tidligere ryggoperert eller ikke, utdanning, varighet av rygg- / hoftesmerter, og varighet utstrålende 
smerter.

Vi brukte en multippel lineær regressjonsanalyse for å analysere data (The purposeful selection Model 
etter Hosmer-Lemeshow).

Resultater: Vi fant positiv prediktiv verdi for kjønn (kvinne) (p = 0,011,), ASA 1 vs. ASA 2 (ASA1) 
(p = 0,006,); tidligere ryggoperert eller ikke (ikke) (p = 0,000): preoperativ oDI score (høy) (p = 0,000); 
ryggsmerter (mye) (p = 0,012); varighet av rygg/hofte smerter (lang) (p = 0,000). Vi fant at vår modell 
forklarte ca. 24 % av variasjonen i utfallsvariablen R2 = 0,244.

Det var assosiert med et godt resultat å være ASA 1, være kvinne, ha sterke preoperative ryggsmerter, 
høy oDI score preoperativt, kort varighet av smertene og ikke være tidligere operert.

Diskusjon: Vi fant at pasienter med preoperativ høy oDI score og mye ryggsmerte hadde tendens til 
høyere fall i oDI og ryggsmerte, altså tolket som bedre resultat. Likevel vet vi at pasienter med høy score 
generelt i pasient rapporterte utfallsmål (PRoMS) har tendens til å falle mer enn de med lav score. 
også konservativt behandlede pasienter har tendens til større reduksjon av oDI/smerte ved høye verdier 
preoperativt.

At pasienter som er tidligere operert har dårligere resultat har også blitt vist i andre studier.

Studien viser at det å være uten komorbiditet er gunstig for sluttresultatet.

Betydning/relevans: Våre funn kan brukes ved informasjon til pasienten. Hvis pasienten har mange 
negative prediktorer bør han informeres om at han har dårligere utsikt til bedring av behandlingen.
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tRANsFORAmINAL INteRBODy FusION  
OG POsteROLAteRAL FIKsAsjON NORGe 2007-2013. 
ettÅRs ResuLtAteR FRA RyGGReGIsteRet

Aksnes e1, solberg t2,Hellum C1

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 2. nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i nord-norge

Innledning: Vi har sett på registerdata for å evaluerer pasientrapporterte resultater 
hos pasienter behandlet med Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) og 
Posterio Lateral Fusion (PLF) i norge.

materiale og metode: norsk kvalitetsregister for Ryggkirurgi (nkR) innhenter kliniske data per spør-
reskjema preoperativt, 3 mnd og 12 måneder postoperativt hos alle pasienter som meldes til regis-
teret (oswestry Disability Index (oDI), numeric Rating Scale (nRS, smerteskala), euro-quol (eQ-5D), 
pasientevaluert nytte av operasjonen, pasienttilfredshet, arbeidsstatus.

Resultater: 792 TLIF og 1116 PLF operasjoner var registrert i nkR i perioden 2007-2013. 607 
(76,6 %) operert med TLIF og 882 (79 %) operert med PLF svarte på oppfølgingsskjema etter 12 mnd  
i angitte periode. For TLIF var oDI bedret med 17.0 poeng (95 % CI: 15,5-18,6) og PLF 16,5  
(95 % CI: 15,3-17,7). For TLIF var nRS ryggsmerte bedret med 3,0 poeng (95 % CI: 2,7-3,2), for PLF 
2,8 (95 % CI: 2,6-3,0). For TLIF var nRS bensmerte bedret med 3,1poeng (95 % CI: 2,8-3,4) og PLF 
2,9 (95 % CI: 2,7-3,2). For TLIF var eQ-5D bedret med 0,31poeng (95 % CI: 0,27-0,34) og PLF 0,28 
(95 % CI: 0,25-0,31). For TLIF rapporterte 360 pasienter av 606 (59,4 %) og for PLF 479 av  
885 (54,1 %) at de var “mye bedre” eller “helt restituert”. 470/606 pasienter (77,6 %) for TLIF og 
646/885 (73 %) for PLF anga å være “fornøyd” med behandlingen. 120 pasienter operert med TLIF 
(15,5 %) og 123 pasienter operert med PLF (11,4 %) var i arbeid før operasjonen, og henholdsvis 188 
(31,3 %) og 178 (20.4 %) pasienter var i arbeid 12 måneder postoperativt. kun forskjell i antall pasienter 
som var i arbeid etter 12 mnd var statistisk signifikant (p < 0,000) i analysene. I en subgruppe analyse  
av pasienter som var operert mer enn 2 ganger tidligere var resultatene statistisk signifikant dårligere i 
TLIF gruppen sammenlignet med PLF gruppen.

Diskusjon: Analysene viser at resultatene ved begge operasjonsmetodene er relativt like. ca. 60 % av 
pasientene har et veldig bra resultat. Andelen pasienter i jobb etter 12 måneder var størst i TLIF gruppen. 
Dette kan skyldes at disse pasientene var yngre og og evt. friskere i utgangspunktet.

Vi planlegger å gjennomføre en Propensity score matching (PS-matching) for å kunne avklare dette 
nærmere senere. Valg av operasjons metode ut fra pasient type/kliniske funn kan sannynligvis påvirke 
resultatet i undersøkelsen siden dataene ikke er randomisert.

Å implantere et bur i skiven (TLIF) kan gi et dårligere resultat enn PLF på pasienter operert flere ganger.

Betydning/relevans: TLIF er en relativ dyr metode. I denne registerstudien har vi ingen holdepunkter 
for at den er bedre. Ved 3 gangs operasjon bør man muligens ikke bruke TLIF som operasjonsmetode.
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LumBAL sKIVePROteseKIRuRGI  
I NORGe 2007-2013.  
ett ÅRs ResuLtAteR FRA RyGGReGIsteRet

Furunes H1,2, Hellum C3, Brox jI3, solberg t4, storheim K2

1. Sykehuset Innlandet HF Gjøvik. 2. Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FoRMI), oslo universitetssykehus og Uio.  
3. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 4. nasjonalt kvalitetsregister for Ryggkirurgi, Universitetssykehuset i nord-norge

Innledning: Siden 2003 har skiveprotesekirurgi i norge vært et tilbud til selekterte 
pasienter med kroniske korsryggsmerter og degenerative mellomvirvelskiveforan-
dringer i lumbalcolumna. Fram til 2007 ble de fleste som fikk innsatt skiveprotese 
behandlet innenfor Den norske Skiveprotesestudien. norske registerdata etter 
skiveprotesekirurgi er ikke tidligere publisert. Hensikten med denne undersøkels-
en er å beskrive det kliniske forløpet etter skiveprotesekirurgi i registerdata, utenfor 
rammene av en randomisert undersøkelse.

materiale og metode: nasjonalt kvalitetsregister for Ryggkirurgi (nkR) innhenter spørreskjemabaserte 
data preoperativt (pasient- og legerapportert), samt 3 og 12 måneder postoperativt (pasientrapportert). Vi 
analyserte data på pasienter operert med lumbal skiveprotese fra januar 2007 til januar 2013. Hovedef-
fektmålet var fysisk funsjonsnivå (oswestry Disability Index (oDI) ). Sekundære mål var smerterskala 
(numeric Rating Scale (nRS) ), helserelatert livskvalitet (euroQol (eQ-5D) ), pasientevaluert nytte av 
operasjonen, pasienttilfredshet, arbeidsstatus). kontinuerlige data ble analysert med T-tester og andeler 
med krysstabeller.

Resultater: 203 skiveproteseoperasjoner var meldt til Ryggregisteret i perioden. Svarprosenten var 
69 % etter 3 måneder, og 74 % etter 12 måneder. oDI var bedret fra 44 poeng preoperativt til 18 poeng 
etter 12 mnd (mean 26 poeng bedring, 95 % CI: 23.4-28.7). nRS ryggsmerte var bedret fra 6,9 til 2,7 
(mean bedring 4,0, 95 % CI: 3,6-4,5). nRS bensmerte var bedret fra 4,8 til 2,7 (mean bedring 2,7, 
95 % CI: 2,1-3,2). eQ-5D var bedret fra 0,29 til 0,70 (mean bedring 0,41, 95 % CI: 0,34-0,48). 118 
pasienter (78 %) angir å være “mye bedre” eller “helt restituert”. 139 pasienter (89 %) angir å være  
“litt fornøyd” eller “fornøyd” med behandlingen. 34 pasienter (17 %) var i arbeid før operasjonen,  
og 66 pasienter (44 %) var i arbeid 12 måneder postoperativt. To komplikasjoner ble rapportert:  
Èn karskade og èn nerverotskade.

Diskusjon: klinisk bedring i data fra nkR var større enn det som ble rapportert i Den norske skivepro-
tesestudien. Det er gjort små tekniske endringer på implantatet i denne perioden, men endret/bedret 
pasientseleksjon og bedret operasjonsteknikk kan ha påvirket resultatene positivt. Svarprosenten var 
relativt lav, og det er mulig at svarprosenten var høyere hos de mest fornøyde pasientene. Tidligere under-
søkelser har imidlertid ikke vist signifikante forskjeller i behandlingseffekt på de som besvarer og de som 
ikke besvarer postoperative spørreskjema fra registeret. Det bør gjøres langtidsoppfølginger (8-10 år) for å 
undersøke hvordan implantatet fungerer (klinisk, radiologisk, biomekanisk) på lengre sikt.

Betydning/relevans: Selekterte pasienter operert med lumbal skiveprotese rapporterer god klinisk 
bedring 1 år postoperativt. Registerdata som dette har begrenset verdi for sammenlikning med andre be-
handlingsformer, men er nyttig for å vurdere gyldigheten (den eksterne validiteten) til randomiserte studier.
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FIKsAsjON AV HAmstRING GRAFt VeD ACL  
ReKONstRuKsjON I sKANDINAVIA

Gifstad t1, Persson A2, Kjellsen AB2, engebretsen L3, Lind m4, Forssblad m5,
Albrektsen G6, Drogset jO1, Fevang jm2

1. St. olavs Hospital - ortopedisk forskningssenter, nTnU. 2. ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus. 3. ortopedisk avdeling , 
oslo universitetssykehus, Uio. 4. Aarhus Universitetshospital – ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus universitet. 5. Capio Artro Clinic,  
karolinska Institutet. 6. Det medisinske Fakultet nTnU

Innledning: Hamstring graft er det som hyppigst brukes ved rekonstruksjon av 
ACL i Skandinavia i dag. Formålet med denne studien var å kartlegge bruken av 
ulike fiksasjonsmåter for hamstring graft i Skandinavia samt se nærmere på risiko 
for revisjon for de enkelte metodene.

materiale og metode: Materialet baserer seg på de skandinaviske korsbåndregistrene fra disse ble op-
prettet i 2004 (norge) og 2005 (Sverige og Danmark) og frem til 31.desember 2011. Studien omfatter 38 
666 primære ACL rekonstruksjoner med hamstring graft. Median oppfølgingstid var 3 år (spredning,  
0 til 8 år). Fiksasjoner i femur og tibia brukt et begrenset antall ganger ble gruppert i henhold til fiksasjons- 
prinsipp. Univariat kaplan-Meier analyse med log-rank test og Cox proportional hazard regresjonsmodell 
ble benyttet for å sammenligne risiko for revisjon mellom ulike fiksasjonsmåter. Hazard rate ratioer (HR 
med 95 % konfidensintervall) ble brukt som effektmål.

Resultater: De to vanligste fiksasjonsmåtene i femur var endobutton (36 %) og Rigidfix (31 %), mens 
interferensskrue (48 %) og Intrafix (34 %) dominerte i tibia. kombinasjoner (femur*tibia) bestående av 
endobutton*interferensskrue, endobutton*Intrafix, Rigidfix*interferensskrue eller Rigidfix*Intrafix ble 
brukt hos mer enn halvparten av pasientene. Totalt 1042 revisjoner ble registrert i studieperioden. Revi-
sjonskurver for fiksasjonsmåter i femur og tibia samt for de vanligste kombinasjonene vil bli presentert på 
høstmøtet. Cox regresjonsmodell stratifisert på land og justert for kjønn, alder ved primær rekonstruksjon, 
aktivitet på primære skadetidspunkt, fiksasjonsmåte i femur og i tibia viste signifikant lavere risiko for 
revisjon for de transfemorale fiksasjonsmåtene Rigidfix (0.69 (0.57-0.83) ) og Transfix (0.74 (0.58-0.93) ) 
sammenlignet med endobutton (ref.). Samme modell viste at retro interferensskrue i tibia hadde signifi-
kant høyere risiko for revisjon (1.91 (1.27-2.87) ) sammenlignet med interferensskrue (ref.).

Konklusjon: Selv om det brukes et stort antall ulike fiksasjonsmetoder for hamstring graft er det noen 
metoder som dominerer. Valg av fiksasjonsmetode både i femur og tibia ser ut til å ha signifikant betyd-
ning for risiko for revisjon.



Høstmøteboken   •   2014 207

Abstrakt

130
Artroskopi

tILHeLING AV BeNPLuGG etteR ACL  
ReKONstRuKsjON meD eNDOButtON BtB

Aune AK, Bjørnarå B. teres
Drammen ortopedisk avdeling og Drammen sykehus, Vestre Viken, Radiologisk avdeling

Interferensskrue i femurkanalen kan skade graftet, hindre tilheling grunnet redu-
sert kontakt mellom benplugg og kanalvegg og er et problem ved revisjon. Fiksa-
sjon med endobutton vil kunne løse dette. Som en del av vår kvalitetskontroll ved 
innføring av metoden har vi sett på tilheling av benpluggen i femurkanalen

metode: Åtte pasienter som ble operert med ACL rekonstruksjon med patellarsenegraft (bTb) fiksert 
med endobutton på femursiden, ble undersøkt med axial CT og stabilitetstesting 3 mnd postoperativt. 
CT ble utført med en Siemens Somatom 64 slice CT gjennom femurcondylen og bildene ble rekonstruert 
i tre perpendikulære plan i forhold til femurkanalen. bentilheling ble klassifisert som incorporering med 
trabekulær kontinuitet mellom vegg og plugg. Tilheling ble klassifisert som excellent dersom 2/3 eller mer 
av pluggen var tilhelet, god dersom mellom 1/3 og 2/3 var tilhelet og dårlig dersom tilhelingen var mindre. 
Tilheling langs den kortikale siden av pluggen ble ikke evaluert fordi denne siden er tendinøs og etterlater 
et gap mellom plugg og vegg som forventes å tilhele osteotendinøst. Stabilitetsundersøkelse ble utført 
med Lachmann og Pivot shift test og klassifisert i henhold til IkDC.

Resultat: etter 3 mnd var 5 av 8 excellent tilhelet, 2 godt og en dårlig. Alle åtte knær var stabile,  
A i flg IkDC.

Konklusjon: Tilhelingen av benpluggen fiksert med endobutton bTb var tilfredsstillende med CT hos  
7 av 8 og hos alle ved klinisk undersøkelse 3 mnd etter operasjonen.
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PAsIeNteRFARINGeR OG ResuLtAteR AV DAGKIRuRGIsK 
ACL-ReKONstRuKsjON PÅ uNN 2008-2010

Pada m, meknas K, Knutsen G
ortopedisk avdeling, Unn og UIT - norges arktiske universitet, Tromsø

Innledning: en av de mest vanlige og alvorlige kneskadene er skader på fremre 
korsbånd. I 2003 startet Unn med dagkirurgiske operasjoner av korsbånd. 
Tidligere krevdes innleggelse på sykehuset. I 2012 ble en studie gjort der man ville 
se på resultatene og pasienterfaringene av dagkirurgisk ACL-rekonstruksjon i tid-
srommet 2008-2010. Vi ønsket å sammenligne med en tidligere lignende studie i 
vårt sykehus. De fleste av pasientene er operert med patellarsene graft og Rigidfix® 
i femur og metall interferensskrue i tibia.

metode: Våren 2012 ble et brevbasert spørreskjema sendt ut til alle pasienter med operasjonskode 
nGe45, totalt 98 pasienter. brevene ble sendt ut minimum 1 år postoperativt. 48 pasienter svarte. Alle 
journalene (98) ble også gjennomgått for å finne revisjoner eller andre reoperasjoner. Hensikten med 
undersøkelsen er å sammenligne operasjonsresultater og pasientenes egne erfaringer fra den tidligere 
studien (2004-2007) med denne, med pasienter fra 2008-2010.

Resultater: 89,6 % av pasientene ble utskrevet fra sykehuset samme dag (83,6 % i forrige studie).  
De som ikke ble det ble operert sent på ettermiddagen.

72,9 % av de som ble utskrevet følte seg klare til å reise hjem (76,4 % i forrige studie). Av de som ikke 
følte seg klare til å reise hjem ble ubehag etter narkose oftest angitt som årsak.

87,3 % kunne tenke seg å gå igjennom samme operasjon igjen nå når de visste utfallet.

77,1 % følte at de fikk nok informasjon (90 % i forrige studie).

93,7 % var fornøyde med å bli behandlet dagkirurgisk (80,9 % i forrige studie).

71 % fikk ingen komplikasjoner post-operativt. Ingen venetromboser ble registrert. Det var ingen revis-
joner av korsbånd (6,4 % i forrige studie).

Pasienter med høy Tegnér skår preopertivt hadde det vanskeligere for å komme tilbake på samme nivå 
fysisk igjen enn de med lavere Tegnér skår før operasjon (p < 0,01).

Pasienter over 30 år viste større bedring i stabilitet enn pasienter under 30 år (p < 0,05).

Diskusjon og konklusjon: Pasientene var generelt sett meget fornøyd med å bli behandlet dag-
kirurgisk. Vi ser bedring på flere områder fra den første studien vår, og majoriteten hadde stor bedring 
i forhold til smerte, stabilitet og funksjon. Selv om en noe større andel nå ikke følte seg klare for å reise 
hjem samme dag og noen flere ønsket mer informasjon, mener vi at studien vår bekrefter det som i 
dag er trenden med dagkirurgiske forløp på disse pasientene. korsbåndregisteret viser likevel at noen 
sykehus i norge fremdeles rutinemessig har disse pasientene innlagt. Ingen kjente revisjoner så langt i 
aktuelle studie ser vi som et bra resultat.
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eFFeKt AV ZOLeDRONsyRe PÅ seNe-BeN-tILHeLING  
– eN eKsPeRImeNteLL stuDIe

Hjorthaug GA1,2, madsen je1,2, Nordsletten L1,2, Reinholt FP3, søreide e1,2, Dimmen s4,2

1. oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling. 2. oslo universitetssykehus, Institutt for kirurgisk forskning. 3. oslo universitetssykehus, 
Avdeling for patologi. 4. Lovisenberg Diakonale Sykehus, ortopedisk avdeling

Innledning: Senegraft i bentunnel brukes ved flere vanlige ligament-rekonstruk-
sjoner som rekonstruksjon av fremre korsbånd. både slike rekonstruksjoner og 
operasjoner for seneskader som for eksempel rotatorcuffruptur er assosiert med 
forsinket eller dårlig tilheling av senen/graftet mot benet. bisfosfonatet zoledron-
syre har vist seg lovende som adjuvant behandling i en bruddmodell1. Vi ønsket å 
sammenligne effekten av zoledronsyre mot placebo i en nylig modifisert modell for 
sene-ben-tilheling. Hypotesen var at én enkelt dose zoledronsyre gitt 1 uke post-
operativt kunne øke tilhelingsstyrken og redusere tilhelingstiden av sene mot ben.

materialer og metoder: 92 rotter ble operert med et 1,5 mm borehull i distale tibia, akillessenen ble 
dissekert fri fra leggmuskulaturen, senestumpen med intakt calcaneusfeste ble introdusert i bentunnelen 
og suturert ventralt. Rottene fikk belaste fritt. Dyrene ble randomisert til én singel i.v. injeksjon med 
human-ekvivalent dose zoledronsyre (intervensjonsgruppe) eller saltvann (kontrollgruppe), infusjonen ble 
gitt 1 uke postoperativt. Dyrene ble avlivet etter 3 eller 6 uker, og sene-ben-forbindelsen ble evaluert med 
biomekaniske tester. Det ble utført måling av bentetthet (DXA) med fokus over bentunnelene samt over 
3. halevirvel. 20 dyr ble preparert for senere histologisk undersøkelse. 9 dyr døde postoperativt i anestesi, 
og 2 dyr ble avlivet grunnet sårkomplikasjoner.

Resultater: Det ble utført 61 biomekaniske tester. etter 3 uker var mean (SD) pull-out styrke 4,65 (1,88) 
n i intervensjonsgruppen mot 6,70 (3,07) n i kontrollgruppen (p = 0,036). For stivhet var det signifikante 
forskjeller til fordel for kontrollgruppen ved både 3 og 6 uker. Det var ingen forskjell mellom gruppene ved 
noen av tidspunktene bedømt med DXA-målinger (n = 81) 

Diskusjon/betydning: Vi har undersøkt effekten av zoledronsyre med hypotese om positiv effekt på 
sene-ben tilheling i en rottemodell. Våre data viser så langt en negativ effekt med svakere biomekani-
ske egenskaper hos dyr som har fått zoledronsyre sammenlignet med kontrollgruppen. Histologiske 
undersøkelser på samme materiale gjenstår, og disse resultatene kan kanskje belyse problemstillingen 
ytterligere.

1. Amanat n, McDonald M, Godfrey C, et al. 2007. optimal timing of a single dose of zoledronic acid to increase strength in rat fracture 
repair. J bone Miner Res 22:867-876.
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ReVIsjONsRIsIKO FOR De VANLIGste  
FIKsAsjONsKOmBINAsjONeNe etteR FRemRe KORs-
BÅNDsReKONstRuKsjON RAPPORteRt tIL  
NAsjONALt KORsBÅNDsReGIsteR 2004-2013

Persson A1, Kjellsen AB1, engebretsen L2, Fjeldsgaard K1, Fevang jm1

1. ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: Det er funnet økt risiko for revisjon ved bruk av hamstringssenegraft 
(HS) sammenlignet med patellarsenegraft (PS) i studier, blant annet fra nasjonalt 
korsbåndsregister. Det finns ingen studier som analyserer revisjonsrisikoen for 
forskjellige kombinasjoner av fiksasjoner etter fremre korsbåndsrekonstruksjon.

Formål: Sammenligne revisjonsrisiko for de mest brukte kombinasjonene av fiksasjoner for HS med PS, 
og undersøke om noen fiksasjonsprodukter kan forklare tidligere påvist forskjellig revisjonsrisiko mellom 
HS og PS.

materiale og metode: Alle primære fremre korsbåndsrekonstruksjoner i nasjonalt korsbåndsregister 
2004-2013 med registrerte fiksasjonsprodukter i femur og tibia og uten ledsagende ligamentskader 
ble inkluderte i studien. Pasienter med fiksasjoner rapportert sjeldnere enn 500 rapporterte tilfeller 
ble ekskludert. 2-års overlevelse for de forskjellige kombinasjonene HS fiksasjoner og PT ble beregnet 
med kaplan Meier overlevelsesanalyse. Hazard rater (HR) for revisjon ble beregnet med multivariat Cox 
regresjons analyser.

Resultater: 9 926 pasienter ble inkludert med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 4.6 år. 3 806 
pasienter fikk PS og 6120 pasienter fikk HS fordelt på kombinasjonene endobutton/RCI screw 
(n = 2339), ezLoc/washerLoc (n = 1352), endobutton/biosureHA (n = 1209), endobutton/Intrafix 
(n = 687) og Transfix/metall interferensskrue (n = 533). 2 års revisjonsrate for PS var 1.0 (95 % CI, 0.4-
1.0). 2 års revisjonsrate for de forskjellige fiksasjonskombinasjonene for HS varierte mellom 1.5 (95 % 
CI, 0.5-2.6) for Transfix/metall interferensskrue og 5.5 % (95 % CI, 4.0-7.0) for endobutton/biosureHA. 
etter justering for kjønn, alder og tidligere kirurgi i samme kne var HR for revisjon etter 2 år 7.4 (95 % CI, 
4.5-12) for endobutton/biosureHA, 4.3 (95 % CI, 2.7-6.9) for endobutton/RCI screw og 2.7 (95 % CI, 
1.6-4.7) for ezLoc/washerLoc sammenlignet med PS.

Konklusjon: blant de undersøkte kombinasjonene av fiksasjonsprodukter var det høyest risiko for  
revisjon når HS ble fiksert med endobutton i femur. Ingen av de undersøkte kombinasjonene for HS 
hadde like lav risiko for revisjon som PS.



Høstmøteboken   •   2014 211

Abstrakt

134
Artroskopi

KORsBÅNDsReVIsjONeR VeD HARALDsPLAss  
DIAKONALe syKeHus 1999-2013 – eN RetROsPeKtIV 
GjeNNOmGANG AV DIsPONeReNDe ÅRsAKeR FOR  
ReVIsjON AV PRImæRe ACL ReKONstRuKsjONeR

Vindfeld s1, Inderhaug e1,2, solheim e1,2, strand t1

1. ortopedisk seksjon, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 2. Universitetet i bergen

Innledning: Rekonstruksjon av fremre korsbånd (ACL) er et vanlig ortopedisk 
inngrep som tillater retur til aktivitet på et høyt nivå. Selv om resultatene generelt 
ansees som gode, sees svikt av den primære rekonstruksjonen hos opp til 10 % 
av pasienter, hvilket i mange tilfælde fører til revisjonsrekonstruktion. Studier har 
vist at resultater etter revisjon gir en redusert knefunksjon for pasientene sammen-
lignet med den første operasjonen. Studiens formål var å identifisere disponer-
ende årsaker til revisjon ved den primære rekonstruksjon. Det finnes et begrenset 
antall studier på dette området og behovet er slik sett stort for å få innsikt i hvilke 
pasientgrupper som er utsatt for svikt etter en primær ACL rekonstruksjon.

materiale og metode: Ved hjelp av en intern kvalitetsdatabase og en omfattende journalgjennom-
gang ble det identifisert 1437 primære ACL rekonstruksjoner i perioden 1999 til 2013 ved Haraldsplass 
Diakonale Sykehus (HDS). I samme periode ble det utført 238 revisjonsrekonstruksjoner. 82 førstegang-
srevisjoner, som var primæroperert ved HDS, ble inkludert i studien. Multiligament-rekonstruksjoner ble 
ekskludert. 37 av de 82 revisjonene ble utført som 2 seanse revisjon, mens 45 ble gjort i én seanse. Som 
en kontrollgruppe (n = 82) (for å undersøke disponerende årsaker), ble den første konsekutive primære 
ACL rekonstruksjon etter de primære ACL rekonstruksjoner, der ledet til revisjonsrekonstruksjon, valgt ut.

Resultater: Revisjonsgruppen (ReV) bestod av 47 kvinner og 35 menn, alder ved operasjon var fra 12-
47 (gjennomsnitt 24 år). kontrollgruppen (kon) bestod av 38 kvinner og 44 menn, alder ved operasjon 
var fra 15-57 år (gjennomsnitt 28 år). ReV var signifikant yngre enn kon (p = 0,002). Der var ingen 
signifikant forskjell i kjønnsfordelingen mellom gruppene. kronisiteten, tid fra skade til primær rekon-
struksjon, var i medianen 184 dager (13 dage – 13 år) i ReV og 287 dager (45 dage – 23 år) i kon  
(p = 0,004). Grafttype var 64 hamstring og 16 Patellarsene i ReV og 64 hamstring og 18 Patellarsene i 
kon. Grafttykkelse var gjennomsnitt 8,45 mm i ReV og 8,53 i kon. 

Konklusjon: Yngre alder ved primæroperasjon og kortere tid fra skade til primæroperasjon var de  
eneste faktorer som skilte gruppene. Dette er ikke uventet. begge disse faktorer kan gjenspeile høyere 
aktivitetsnivå den første tiden etter primæroperasjonen, og derved større risiko for reskade. eldre pasient-
er forventes dertil i større grad også å kunne akseptere et ikke optimalt resultat, slik at terskelen for 
revisjon vil være høyere. Det ble ikke funnet sikker sammenheng med kjønn, grafttype og grafttykkelse. 
Den store andelen to seanses revisjoner indikerer at ikke optimal kanalplassering ved primæroperasjon  
er en viktig faktor, og dette vil bli analysert nærmere.
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INFeKsjON etteR ACL ReKONstRuKsjON.  
DAtA FRA De NORsKe OG DANsKe KORsBÅNDReGIstReNe

sivertsen eA1, Wagner LR2, Lind m2, Granan LP3, skråmm I4, Årøen A5

1. ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital. 2. Dansk korsbåndegister. 3. nasjonalt korsbåndregister og Senter for idrettsskade- 
forskning nIH. 4. ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 5. Senter for idrettsskadeforskning nIH og ortopedisk avdeling, 
Akershus universitetssykehus

Innledning: Dyp infeksjon etter rekonstruksjon av fremre korsbånd er en sjelden 
komplikasjon. I denne studien ønsket vi å evaluere risikofaktorer for dyp infeksjon 
etter primær rekonstruksjon av fremre korsbånd. Vi ønsket også å evaluere følgene 
av dyp infeksjon med tanke på effekt på postoperative symptomskårer (kooS) og 
effekt på risikoen for graftsvikt.

materiale og metode: Data for pasienter med fremre korsbåndsrekonstruksjon ble ekstrahert fra det 
norske (n = 13488) og det danske (n = 14901) korbåndsregisteret. Pasienter med reoperasjon for dyp 
infeksjon ble identifisert. Gruppene av pasienter som utviklet og som ikke utviklet dyp infeksjon ble sam-
menliknet med tanke på risikofaktorer, symptomskår ved postoperativ kontroll og revisjonsrate.

Resultater: I det norske registeret ble det registrert 19 (1.4 ‰) og i det danske ble det registrert 23 
(1.5 ‰) pasienter med reoperasjoner for dyp infeksjon. operasjonstiden i var i gjennomsnitt 101.9 minut-
ter for pasienter som senere fikk infeksjon mot 77.0 minutter hos dem som ikke fikk det (p < 0.01, bare 
norske registerdata). 10.5 % av pasientene som fikk infeksjon hadde ikke fått antibiotikaprofylakse under 
rekonstruksjonen, mot 0.7 % av de som ikke fikk infeksjon (p < 0.01, bare norske registerdata). 88.1 % 
av pasientene med og 74.4 % av pasientene uten infeksjon hadde bruk av hamstringsgraft. (p = 0.09). 
Det var ingen statistisk signifikant forskjell i frekvens av tidligere operasjon i samme kne eller samtidig 
behandling for brusk og meniskskade mellom gruppene. I materialet fikk 7.1 % av pasientene med in-
feksjon senere revisjonskorsbånd i oppfølgingstiden, mot 3.7 % uten (n.s). Forskjellen mellom gruppene i 
gjennomsnittlig kooS for subskårene sport/rec, symptoms og quality of life var: 9.5, 8,0 og 7.5 (n.s).

Diskusjon: operasjonstiden var i gjennomsnitt lenger hos pasienter med infeksjon, men dataene gir 
ikke grunnlag for å si noe om årsaken til lang operasjonstid. Den påviste effekten av antibiotikaprofylakse 
er i tråd med påvist effekt av slik profylakse ved bruk av ortopediske implantater ved hoftekirurgi. Det er 
en tendens til økt infeksjonsrate hos pasientene som fikk hamstringsgraft. Denne tendensen er også sett 
i andre studier. Den beregnede insidensen av infeksjon er sannsynligvis for lav på grunn av underrappor-
tering av reoperasjoner til registrene.

Betydning/Relevans: Studien viser at det er viktig å følge antibiotika retningslinjene ved korsbånds-
rekonstruksjon. I norge bør en være mer oppmerksom på å sende skjema til registeret når korsbånds-
rekonstruerte pasienter gjennomgår ny operasjon. Dette vil bedre kvaliteten på registeret. Vi vil følge  
opp denne studien når registrene i norge og Danmark har inkludert flere pasienter.
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INGeN NeGAtIV eFFeKt AV FuLLtyKKeLse  
BRusKsKADe HOs FRemRe KORsBÅND ReKONstRueRte 
PAsIeNteR VeD 5-9 ÅRs OPPFøLGING

ulstein s1, Bredland K2, Årøen A1, engebretsen L3, Røtterud jH1

1. ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 3. Senter for idrettsskadeforskning og 
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: effekten av ledsagende fulltykkelse bruskskade på pasientrapportert 
resultat etter rekonstruksjon av fremre korsbånd er usikker. I en tidligere publisert 
prospektiv kohort-studie fra vår forskningsgruppe rapporterte korsbåndopererte 
pasienter med ledsagende fulltykkelse bruskskade signifikant dårligere resultat  
etter 2–5 år sammenlignet med pasienter uten slik ledsagende skade. Formål:  
Undersøke forskjeller i pasientrapportert resultat 5–9 år etter rekonstruksjon av 
fremre korsbånd mellom pasienter med og uten ledsagende fulltykkelse bruskskade.

materiale og metode: Dette er en prospektiv oppfølging av en initial kohort som ble identifisert i norsk 
korsbåndsregister og inkludert i desember 2007. kohorten består av 30 fremre korsbåndsrekonstruerte 
pasienter med ledsagende fulltykkelse bruskskade (International Cartilage Repair Society [ICRS] grad 3 
eller 4) som eneste tilleggsskade (studiegruppen) og 59 matchede kontroller uten ledsagende leddbrusk-
skade. Pasientrapportert knee Injury and osteoarthritis outcome Score (kooS) ble brukt som hoved 
endepunkt. etter en median oppfølgingstid på 6.3 år 4.9 – 9.1 år) etter fremre korsbåndsrekonstruksjon, 
besvarte 74 (84 %) pasienter kooS.

Resultater: Preoperativt var det ingen forskjeller i kooS mellom studiegruppen og kontrollgruppen. 
Ved oppfølging 5-9 år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon var det ingen statistisk signifikante forskjeller 
mellom pasienter med ledsagende fulltykkelses bruskskade og pasienter uten slik ledsagende skade. Det 
er likevel en tendens at gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene ved oppfølging favoriserer kontrollgrup-
pen for alle kooS subskalaer; kooS smerte (gjennomsnittlig forskjell, 3.9; 95 % konfidensintervall [kI], 
-5.4-13.3), kooS andre symptomer (gjennomsnittlig forskjell, 5.2; 95 % kI, -4.9-15.3), kooS aktiv-
iteter i dagliglivet (gjennomsnittlig forskjell, 2.6; 95 % kI, -5.5-10.7), kooS sport/fritid (gjennomsnittlig 
forskjell, 6.3; 95 % kI, -8.6-21.2) og kooS livskvalitet (gjennomsnittlig forskjell, 5.7; 95 % kI, -9.7-21.0). 
Pasienter uten ledsagende bruskskade rapporterte signifikant bedring i kooS for alle subskalaer sam-
menlignet med preoperativt, mens man hos studdiegruppen påviste signifikant bedring i subskalaene 
kooS smerte, kooS sport/fritid og kooS livskvalitet.

Diskusjon: Den pasientrapporterte negative effekten av ledsagende bruskskade som ble påvist 2-5 år 
etter fremre korsbåndsrekonstruksjon, er ved oppfølging 5-9 år etter operasjon redusert til ikke-signifi-
kante nivåer. kooS dataene indikerer at dette skyldes en gradvis bedring i kooS hos studiegruppen, 
samt en negativ utvikling i kooS hos kontrollgruppen.

Konklusjon: Ledsagende fulltykkelses bruskskade ved fremre korsbåndsrekonstruksjon gir ingen  
statistisk signifikant negativ effekt på pasientrapportert kooS ved oppfølging etter 5-9 år.
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stORe FORsKjeLLeR I KNeFuNKsjON 2 ÅR etteR KORs-
BÅNDsReKONstRuKsjON: PROGRessIV ReHABILIteRING 
VeRsus stANDARD BeHANDLING I NORGe

Grindem H1,2,3, Granan LP4,5,6, Risberg mA2,3, engebretsen L3,5, snyder-mackler L7, eitzen I3

1. norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (nAR). 2. Seksjon for idrettsmedisin, norges idrettshøgskole, oslo. 3. ortopedisk avdeling, 
oslo universitetsykehus. 4. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, oslo universitetsykehus. 5. Senter for idrettskadeforskning, 
norges idrettshøgskole, oslo. 6. Avdeling for smertebehandling og forskning, oslo universitetsykehus, oslo. 7. Department of Physical 
Therapy, College of Health Sciences, University of Delaware, newark, Delaware, USA

Innledning: nyere studier understreker betydningen av preoperativ knefunksjon 
for å oppnå et godt postoperativt resultat etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. 
Likevel vet vi lite om langtidsresultatene hos pasienter som gjennomfører pro-
gressiv preoperativ og postoperativ rehabilitering. Formålet med studien var å 
sammenligne preoperativ og 2 års postoperativ selvrapportert knefunksjon hos 
pasienter som gjennomførte progressiv pre- og postoperativ rehabilitering sam-
menlignet med standard behandling i norge.

metode: Vi inkluderte alle pasienter (16-40 år) med primær korsbåndsrekonstruksjon som var inkludert 
enten i den norske armen av Delaware-oslo ACL Cohort Study gjennom norsk forskningssenter for  
Aktiv Rehabilitering (heretter kalt nAR kohort), eller i det norske korsbåndsregistret. Pasientene i nAR 
kohorten gjennomførte progressiv pre- og postoperativ rehabilitering på nimi, mens pasientene i kors-
båndsregistret representerer standard behandling i norge. Alle data ble samlet inn prospektivt. Preopera-
tive og 2 år postoperative knee Injury and osteoarthritis outcome Score (kooS) fra 84 pasienter i nAR 
kohorten ble sammenlignet med skår fra 2690 pasienter i korsbåndsregistret. Analysene (AnCoVA) ble 
justert for kjønn, alder, tid fra skade til kirurgi, og brusk/meniskskade ved korsbåndsrekonstruksjon.  
Pre- og postoperativ kooS ble også sammenlignet med et normativt materiale som representerer  
normalbefolkningen.

Resultater: nAR kohorten hadde signifikant bedre preoperative skår med klinisk relevante forskjeller 
(> 10 poeng) i kooS smerte, ADL, sport og livskvalitet. etter 2 år hadde nAR kohorten fortsatt signifikant 
bedre kooS, med kliniske relevante forskjeller i kooS symptomer, sport og livskvalitet. Gruppe- 
forskjellene var størst i kooS sport med 17,7 poeng. To år postoperativt hadde 86-94 % av pasientene  
i nAR kohorten kooS innenfor normative verdier sammenlignet med 51-76 % av pasientene i  
korsbåndsregistret.

Betydning: Pasienter som gjennomførte progressiv pre- og postoperativ rehabilitering viste betydelig 
bedre selvrapportert knefunksjon både preoperativt og 2 år postoperativt sammenlignet med pasienter i 
det norske korsbåndsregistret. Implementering av denne behandlingen vil potensielt kunne medføre at 
pasienten har 2-årsresultater som er sammenlignbare med normalbefolkningen.

Referanse:
Delaware-oslo ACL Cohort Study er finansiert av national Institutes of Health (R01HD37985 og R37HD37985≈nasjonalt korsbåndsregister 
ble finansiert av Senter for idrettskadeforskning frem til 2010, og av Helse Vest/Helse-bergen etter 2010.
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eNDRING I KNeARtROse OG FuNKsjON  
HOs FRemRe KORsBÅNDsOPeReRte  
– eN 20 ÅRs PROsPeKtIV stuDIe

Risberg mA1,2, Oiestad Be2, Gunderson R3, engebretsen L2, Aune AK5,
Fosdahl mA2, Culvenor A1, Holm I4

1. norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering, norges Idrettshøgskole. ≈2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 3. Radiologisk 
avdeling, oslo universitetssykehus. 5. Teres Drammen Hospital, norway. 4. Medisinsk fakultet, Universitetet i oslo

Innledning: kne artrose er vanlig etter fremre korsbåndsruptur (ACL). Men pro-
gresjon av både tibiofemoral (TF) og patellofemoral (PF) kneartrose samt endring-
er i knefunksjon fra 15 til over 20 år etter ACL rekonstruksjon er mindre kjent.

Hensikt: Å evaluere prevalens og progresjon av kne artrose samt endringer i knefunksjon fra 15 til 20 år 
etter ACL rekonstruksjon.

materiale og metoder: Tohundreogti pasienter med ACL rekonstruksjon har blitt fulgt prospektivt fra 
6 måneder postoperativt. Ved 15 og 20 års oppfølgingene ble stående røntgenbilder tatt i en Synaflexer 
ramme for TF leddet og Skyline view for PF leddet. kellgren & Lawrence (k&L) klassifisering (grad 0-4)  
ble benyttet for å definere radiologisk artrose med k&L ≥ grade 2+ som cut-off for artrose (osteofytt  
+ mulig leddspaltereduksjon). Symptomatisk artrose ble definert som radiologisk artrose + smerter siste 4 
ukene. knefunksjon ble evaluert med kooS, visual analogue skala (VAS) for smerte og funksjon, Tegner 
aktivitets skala, og isokinetisk quadriceps og hamstring muskel styrke.

Resultater: ett hundreogseksti-åtte (80 %) returnerte for 20 års oppfølgingen med følgende hoved-
karakteristika: 42 % kvinner, gjennomsnitts alder 45 ( ± 9) år, body Mass Index på 26 ( ± 4), og median 
Tegner aktivitetscore på 4 (0-9). Prevalensen av TF artrose og PF artrose ved 20 års oppfølgingen 
var henholdsvis 42 % for og 21 % for involvert side, henholdsvis 21 % og 5 % for kontralateral side 
Prevelansen for symptomatisk TF og PF artrose var signifikant lavere med henholdsvis 24 % og 14 % 
for involvert side. Det var høysignifikant flere individer med TF og PF artrose hos de med kombinerte 
skader (58 %/23 %) sammenlignet med de med isolerte ACL skader (17 %/10 %) (p < 0,0001). Det var 
en 12 % økning av TF artrose fra 15 til 20 år (p < 0,001), og en 8 % økning av PF artrose (p < 0,02) for 
involvert side. Det var også en signifikant økning i symptomatisk TF artrose (9 %) og PF artrose (7 %) 
(p < 0,05). På kontralateral side var det en 11 % økning i TF artrose (p < 0,0001) og en 3 % økning for 
PF artrose (ns). Det var en signifikant reduksjon i funksjon evaluert med kooS subskalaene: smerte, 
symptomer, ADL og sport (p < 0,01), og for quadriceps og hamstring muskel styrke (p < 0.0001). Men 
hovedandelen av individene (52-83 %) rapporterte under 8 poeng endring for de ulike kooS sub-
skalane, noe som ikke er innenfor en klinisk relevant endring.

Konklusjon: Tjue år etter fremre korsbåndsskade hadde 42 % TF artrose og 21 % PF artrose, men 
omlag halvparten av disse hadde symptomatisk artrose (24 %/14 %). Det var en signifikant økning i TF 
(12 %) og PF artrose (8 %) fra 15 til 20 år etter ACL rekonstruksjon. De med kombinerte skader hadde 
signifikant mer artrose, dårligere funksjon og mer smerte enn de med isolerte skader. Individer med 
isolert ACL skade har lite radiologisk artrose og lite symptomer sammenlignet med de med menisk som 
tilleggsskade.
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KNe-FuNKsjON OG ARtROse utVIKLING  
etteR KNeLuKsAsjON: eN KOHORt meD mINImum  
10 ÅRs OPPFøLGING

moatshe G, engebretsen L, Ludvigsen tC
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Bakgrunn: kneluksasjon er en alvorlig, men sjeldent skade. Det er den mest alvor-
lige ligament skaden i kneet. Definisjonsmessig innebærer dette at minst to av de 
fire store ligamenter i kneet er røket samtidig. Skaden er hyppig assosiert med høy 
energitraumer, men kan forekomme ved lettere traume. Mellom mai 1996 og juni 
2014 har Ullevål universitetssykehus (oUS) behandlet over 300 pasienter med 
kneluksasjon. Disse pasienter er blitt fulgt opp siden behandling på sykehuset.

Formål: Denne studien presenterer resultater av pågående studie med langtids oppfølging (minimum 
10 år) etter kneluksasjon.

materialer og metoder: Mellom mai 1996 og juni 2004 ble det behandlet 96 pasienter for kneluk-
sasjon ved Ullevål universitetssykehus (oUS). Pasienter som ble behandlet for minimum 10 år siden ble 
undersøkt med tanke på knefunksjon ved bruk av validerte skåringsskjemaer (kooS, Lysholm, Tegner, 
IkDC2000), hopp-tester, klinisk undersøkelser og stående røntgen av knær. kellgren-Lawrence klassifi-
kasjon ble brukt for gradering av artrose.

Resultater: 40 pasienter er så langt undersøkt i studien. Det er 20 (50 %) menn og 20 (50 %) kvinner, 
2 (5 %) pasienter hadde bilateral kneskade.

Gjennomsnittsalder ved undersøkelse var 48,5 år (26 – 76). Gjennomsnitt bMI var 28 (21 – 48). Gjen-
nomsnittsscore for Tegner var 3 (1 – 6), Lysholm 80 (42 – 100). 52,5 % av pasienter har god funksjon 
(Lysholm 84 – 100) som graderes som ’good to excellent’. en tidligere studie av samme kohort viste en 
gjennomsnittscore for Lysholm på 83 og Tegner på 5 ved 5 års oppfølging.

Ved 10 års oppfølging var kooS smerter 76 (25 – 100), kooS symptomer 74 (43 – 100), kooS ADL 83 
(34 – 100), kooS sport 47 (0 – 100) og kooS livskvalitet 59 (6- 100).

Gjennomsnitt IkDC score var 70.2 (27,6 – 95,4).

48 % av skadet knær hadde røntgenologisk artrose (kellgren-Lawrence grad II – IV) i motsetning til 
12,8 % av ikke skadet knær (kellgren-Lawrence grad II – III). Ingen av ikke skadet knær hadde kellgren-
Lawrence grad IV.

Av de 96 pasienter som ble behandlet for kneluksasjon for over 10 år siden har 5 pasienter (6 knær) fått 
kneproteser.

Konklusjon: kneluksasjon er kneets mest alvorlige, akutte skade. Det er tidligere ikke publisert langtids-
oppfølging av denne type skader. I dette materialet 10 år eller lenger etter kneluksasjonen, hadde litt 
over halvparten (52,5 %) av pasienten god kne funksjon vurdert med Lysholm score. De fleste pasienter 
hadde relativ lav aktivitets nivå vurdert med både Tegner og kooS (Sport). kne funksjon er dårligere etter 
minimum 10 år sammenlignet med 5 år vurdert med både Lysholm og Tegner.

48 % av knærne hadde røntgenologisk artrose vurdert med kellgren-Lawrence klassifikasjon ved mini-
mum 10 års oppfølging i motsetning til 12,8 av ikke skadet knær.
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PAteLLAstABILIseReNDe KIRuRGI  
meD seNeGRAFt

madsen Cs
ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark

Innledning: Det er ved Sykehuset Telemark de siste årene utført senetransposisjon 
av gracilis eller semitendinosus for stabiliserende kirurgi hos noen pasienter med 
ustabil patella etter traumatiske luksasjoner. Vi har ved vår avdeling ønske om å 
evaluere resultatene av denne typen inngrep med tanke på funksjon, residiv og 
pasientens subjektive tilfredshet.

materialer og metoder: Indikasjonen for operasjon har vært ustabil patella etter konservativt behand-
lede luksasjoner. Pasientene er vurdert klinisk, med røntgen og anamnestisk i forkant av inngrepet, og 
operert med gracilis- eller semitendinosus senegraft, eventuelt med tillegg av lateral release.

Pasienter operert mellom 15.06.10 og 27.08.14 er inkludert i undersøkelsen. Intervju av pasientene 
er gjort per telefon og er basert på spørreskjema bestående av Lysholm knee score og supplerende 
spørsmål med tanke på analgetikabruk, residiv, reoperasjoner og subjektiv tilfredshet. en mindre gruppe 
på 12 pasienter operert med raphing og lateral release er brukt til sammenligning.

Resultater: Det ble i perioden utført 26 primæroperasjoner og 2 reoperasjoner av denne typen som er 
inkludert i undersøkelsen. 2 pasienter er ekskludert grunnet annen sykdom. Det sees relativt få reoper-
asjoner, 2/26 mot 4/12 operert med raphing i samme periode. Pasientene scorer i snitt rundt 80/100 på 
Lysholm score. På spørsmål om man ville utført det samme inngrepet på nytt ved samme problematikk 
og om de selv er fornøyd med inngrepet, svarer mer enn 80 % ja. Det er ikke rapportert om noen  
postoperative infeksjoner.

Det vil bli forsøkt inkludert flere pasienter frem mot presentasjon.

Diskusjon: Pasientgruppen er liten, men metoden ser ut til å gi et tilfredsstillende resultat med tanke på 
funksjonsnivå, residiv og subjektiv tilfredshet hos pasientene. Sammenlignet med den mindre gruppen av 
pasienter operert med raphing, ser man færre reoperasjoner.
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3 ÅRs ResuLtAteR etteR INNFøRING AV  
tROCHLeAPLAstIKK sOm PROseDyRe I BeHANDLINGeN 
AV KRONIsK PAteLLOFemORAL INstABILItet

øye C, Hortemo Gs, Drogset jO
ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital

Innledning: Patellofemoralleddets stabilitet påvirkes av mange faktorer hvorav 
trochleadysplasi regnes som viktigste enkeltårsak til instabilitet. Trochleadysplasi 
betegner en manglende dybde av patellofemoralleddet. Trochleaplastikk er en 
prosedyre som tilbys pasienter med kronisk patellofemoral instabilitet hvor uttalt 
trochleadysplasi foreligger. Slike pasienter har vist en høy grad av residiv av sin 
instabilitet etter andre operative prosedyrer som bløtdelsplastikker og osteotomi  
av tuberositas tibia.

Metoden har til hensikt å korrigere dysplasien. Ved å underminere subchondralt bein kan trochlea der-
etter forsenkes og leddfasettene vinkles for å etablere en leddflate som gir kongruens og mer støtte for 
patella. Metoden kombineres rutinemessig med rekonstruksjon av mediale patellofemorale ligament. På 
individuell basis vurderes behovet for tilleggs prosedyrer som selektiv spalting av laterale patellofemorale 
ligament og medialiserende osteotomi av tuberositas tibia.

ortopedisk avdeling ved St. olavs Hospital innførte våren 2009 trochleaplastikk som operasjonsmetode. 
Pasientene er fulgt med kooS skåring postoperativt.

Formål: kvalitetssikring av trochleaplastikk.

materialer og metoder: 30 pasienter er operert siden april 2009. 4 av disse ble operert bilateralt ved 
isolerte prosedyrer slik at totalt er 34 knær operert. Det var 25 kvinner og 5 menn. 19 pasienter var i 
aldersgruppen 14 – 17 år, 11 pasienter mellom 18 og 37 år. 11 knær ble operert med kombinasjonen 
trochleaplastikk og rekonstruksjon av mediale patellofemorale ligament. 17 knær fikk i tillegg til dette 
utført selektiv spalting av laterale patellofemorale ligament. 3 knær ble i tillegg operert med glideosteotomi 
og 3 knær ble operert med kombinasjonen trochleaplastikk, MPFL rekonstruksjon, glideosteotomi og 
spalting av laterale patellofemorale ligament. kooS skåringsskjema ble fylt ut operasjonsdagen og etter 
6,12 og 36 måneder postoperativt. Tre pasienter hadde inkomplett rapportering etter 3 år og ble derfor 
ekskludert fra materialet.

Resultater: Det var ingen postoperative patellofemorale reluksasjoner. Samtlige pasienter rapporterte 
vedvarende stabilitet av patellofemoralleddet. kooS skåringsprofil viser en markert forbedring for alle 
dimensjoner 1 – 3 år etter operasjonen sammenlignet med preoperativ profil. Mest uttalt er dette for 
dimensjonene SportRec og QoL. Alvorlige komplikasjoner som infeksjon, manglende tilheling eller blod-
propp ble ikke registrert.

Diskusjon: Trochleaplastikk, som rutinemessig kombineres med andre prosedyrer, gir et stabilt ledd 
og en markert bedring i kooS skåre 3 år etter operasjonen. Resultatene samsvarer med resultater fra 
tilsvarende publiserte studier.

Betydning/relevans: kronisk patellofemoral instabilitet medfører betydelige plager for en ung pasient-
gruppe. Der uttalt trochleadysplasi foreligger er trochleaplastikk en hensiktsmessig metode for å oppnå 
stabilitet. Trochleaplastikk som delprosedyre i operativ behandling av patellofemoral instabilitet synes å 
ha en akseptabel risiko for komplikasjoner og gir en redusert risiko for residiv sammenliknet med opera-
sjoner som ikke angriper dysplasien.
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ANteROLAteRAL tILGANG VeD  
HOFtePROteseKIRuRGI

Rostem s, Asserson O, Fosse L
ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssykehus

Innledning: Halting og gluteal muskelsvakhet er en ikke sjelden konsekvens av 
transgluteal, lateral tilgang ved hofteprotesekirurgi. I internasjonale studier har 
anterolateral, muskelsparende tilgang vist bedre postoperativ glutealfunksjon med 
kortere rehabiliteringstid. Vi rapporterer initiale kliniske resultater hos pasienter 
som er operert med anterolateral tilgang ved ortopedisk avdeling, Stavanger  
universitetssykehus (SUS).

materialer og metoder: Retrospektiv studie av konsekutiv utvalgte pasienter operert ved SUS i peri-
oden september 2013 til juli 2014. Datainnsamling er basert på journalopplysninger.

Resultater: Førsteforfatter opererte 29 hofter på 28 pasienter; 9 menn og 19 kvinner. Alder var 69.6 
år (49-85). operasjonsindikasjoner var primær artrose hos 22 pasienter, lårhalsbrudd hos tre pasienter, 
senfølge etter lårhalsbrudd hos en pasient, senfølge etter Calve-Legg-Perthes sykdom hos to pasienter 
og medfødt hoftedysplasi hos en pasient. Pasientene ble preoperativt gitt muntlig informasjon og tilbudt 
avdelingens nye operasjonsteknikk og alle deltakerne aksepterte tilbudet. Alle fikk Marathon kopp og 
Corail stamme; med krage i 26 hofter og uten krage i tre hofter. Postoperativ liggetid var 1,82 dager (1-5) 

Ved 6 ukers kontroll var Trendelenburg test negativ hos alle, Harris-Hip-Score hos 21 hofter viste 89 
(59-97). Inklinasjonsvinkel og anteversjon på acetabulær komponent var henholdsvis 41 grader (34-50) 
og 21° (8-32), en femur stamme med krage var sunket 11 mm og en uten krage sunket 11 mm. kun tre 
pasienter brukte fortsatt hjelpemiddel (rullator eller krykker) ved kontroll; en pga sekvele etter hjerneslag, 
en pga dårlig balanse og en pga angst for fall. Av postoperative komplikasjoner fikk en pasient dyp 
postoperativ infeksjon, et hematom ble operativt skyllet hos en pasient og en pasient fikk røntgenologisk 
påvist trokanter major fraktur uten gluteal svikt.

Diskusjon: Muskelsparende tilgang ved hofteprotesekirurgi er en tilgang som ved ortopedisk avde-
ling, Stavanger universitetssykehus, har gitt initialt gode postoperative kliniske resultater. Resultatene er 
så lovende at man ønsker å fortsette med teknikken og følge flere pasienter mer detaljert gjennom en 
randomisert studie.
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DeFORmAsjONsmøNsteR I eN usemeNteRt  
FemuRstAmme meD mODuLæRe NAKKeR.  
eN eKsPeRImeNteLL HumAN KADAVeRstuDIe

enoksen CH1, Wik ts2, Klaksvik j2, Gjerdet NR3, Arthursson A j4

1. ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital. 3. biomaterialer - Det medisinsk-odontolo-
giske fakultet, Universitetet i bergen. 4. ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssykehus

Bakgrunn: Modulære implantater gir mulighet til å variere femoral offset, nakke-
lengde og nakkevinkler for å rekonstruere leddets opprinnelige anatomi. Peripro-
stetisk beinresorbsjon etter innsetting av et implantat i øvre femur er et kjent og 
kan forklares med ‘stress shielding’, som i ytterste konsekvens kan føre til aseptisk 
løsning. eksperimentelle studier på modulære nakker i humane kadaverbein har 
ikke vært gjort tidligere.

Formål: Undersøke og evaluere deformasjonsmønster og kraftoverføring til kortikalt bein ved en 
usementert femurstamme med modulære nakker med ulik femoral offset, CCD-vinkel og ante- eller 
retroversjon.

metode: en usementert primær femurstamme med ulike modulære nakker og 28 mm caput ble operert 
i tolv humane kadaverlårbein av erfaren ortoped etter standard mal fra produsent. Fire ulike nakker 
ble testet; standard lang (referanse), kort, retrovertert (15°) og varus (15°). Stammene ble belastet i en 
hoftesimulator under ettbens stand og trappegang. Vi målte kortikal strain (deformasjon) ved hjelp av 7 
strekklapper festet til femur på medial, lateral og anterior side i tre ulike nivå. Statistisk metode brukt er 
‘linear mixed model’, som tar høyde for repeterte målinger og data-avhengighet.

Resultater: kortikal strain ble redusert på proksimale femurs mediale og laterale side for alle nakkene 
sammenlignet med uoperert side, verdier for inntakt femur.

Størst straintap fant vi på medialsiden proksimalt for alle nakker for begge belastninger; Amed = 13,6 
– 14,7 % og bmed = 17,5 – 20,7 %, der 100 % er inntakt korticalt uoperert bein. Det var statistisk 
signifikant forskjell mellom referansenakken og den korte nakken i distale laterale nivå (Clat) and mediale 
nivå (Cmed). Den retroverterte nakken hadde signifikant økt strain i de to laterale (blat og Clat) and prok-
simale mediale nivå (Amed) sammenlignet med referanse nakken. Varusnakken hadde ingen signifikante 
ulike verdier.

Konklusjon: Studien viser reduksjon av strain i proksimale femur på nivå med det som er vist i tidligere 
studier og stemmer overens med beinremodelleringen som oberveres i kliniske studier rundt usemen-
terte proteser. Ulik retning og lengde på nakken ser ikke ut til å gi klinisk relevant endring av deformasjon 
og kraftoverføring i proksimale femur sammenlignet med en standard nakke for denne femurstammen.
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LOKAL INFILtRAsjONsANestesI VeD  
tOtALe HOFtePROteseR. eN DOBBeLtBLINDet  
RANDOmIseRt KONtROLLeRt stuDIe

Wik ts, Hofstad j, Foss OA, Husby Os, Winther sB
ortopedisk forskningssenter, ortopedisk avdeling, St olavs Hospital

Innledning: Lokal infiltrasjonsanestesi (LIA) er et utbredt tiltak for postoperativ 
smertelindring ved protesekirurgi, for å redusere opioidbehov og for å forbedre 
postoperativ mobilisering. Det er god dokumentasjon for at LIA har en smertes-
tillende effekt etter kneprotesekirurgi. Det er imidlertid uklart hvorvidt man oppnår 
en smertestillende effekt etter hofteprotesekirurgi. Målet med denne studien var 
å undersøke om LIA gitt peropertativt som del av et multimodalt smertelindrende 
regime reduserer akutt postoperativ smerte og opioidforbruk.

materialer og metoder: 118 pasienter som ble operert med totalprotese i hofteleddet ble inkludert i 
denne randomiserte dobbeltblindede placebo-kontrollerte studien. Alle pasientene ble bedøvd med spi-
nalanestesi og mottok et multimodalt smertelindrende regime bestående av eterocoxib, Acetaminophen 
og Glukokortiokoid. Pasientene ble fordelt til enten å få enten 150 ml Ropivacain 2 mg/ml og 0.5 ml 
adrenalin 1mg/ml, eller 150 ml saltvann 0.9 %. Alle pasientene fikk tilleggsmedisin (opioider) etter behov. 
Hovedendepunktet var numeric Rating Scale (nRS) under mobilisering på overvåkningsavdelingen.  
Vi undersøkte også smerte under mobilisering første postoperative dag og opioidkonsum første  
postoperative dag.

Resultater: Median nRS score var 3 i begge grupper under mobilisering på overvåkningsavdelingen 
(p = 0.7) og 4 i begge grupper første postoperative dag (p = 0.2). Median opioidforbruk på overvåknings-
avdelingen var 0 mg i begge gruppene (p = 0.9). Første postoperative dag var opioidforbruket 7 mg i 
Ropivacain-gruppen og 8 mg i Placebogruppen (p = 0.4) 

Diskusjon: Lokal infiltrasjonsanestesi har vært en fremtreden del av det multimodale smertelindrende 
regime ved protesekirurgi. De ulike studiene som evaluerer effekten av LIA er vanskelig å sammenligne 
på grunn av ulike bestanddeler i både lokalbedøvelsen og det smertestillende regimet for øvrig. Det er 
derfor viktig å undersøke effekten av de enkelte komponentene i den sammenhengen de gis. LIA gir ikke 
en smertestillende effekt postoperativt når en benytter et peroperativt smertestillende regime bestående 
av eterocoxib, Acetaminophen og Glukokortikoid.
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mÅLING AV BeNLeNGDeeNDRING I FORBINDeLse  
meD INNsettING AV tOtAL HOFtePROtese

Aasen IB, Vik j, Borgen P, sivertsen eA
ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital

Innledning: benlengdeforskjell etter innsetting av hofteprotese er den vanligste 
årsaken til at pasientene er misfornøyde med resultatet etter hoftekirurgi. Pre-
operativ planlegging av komponentenes plassering og intraoperativ kontroll med 
benlengden er viktige tiltak for å unngå uønsket benlengdeendring. en kan måle 
endringen i benlengde i forbindelse med operasjonen på pre- og postoperative 
røntgenbilder. Vi ønsket å:

1. evaluere interbedømmerreliabilitet ved radiologisk måling av benlengdeendring 
2. Sammenlikne billedmessig observert endring med de intraoperative mål. 
3. Sammenlikne observert endring med pasientens følelse av benlengdeendring etter operasjonen.

materiale og metode: 30 hofteprotesepasienter ble prospektivt registrert. operatøren målte ben-
lengdeforskjell intraoperativt med sykehusets standardmetode. 4 ortopeder målte endring av benlengde 
på røntgen etter følgende prosedyre: Siste preoperative og første postoperative AP bilde av bekkenet ble 
tatt inn i avdelingens planleggingsprogram,. Linjen som tangerer begge tuber ischi ble brukt som bek-
kenreferanse og trokanter minors mest mediale begrensning som femurs referanse. Pasientens følelse av 
benlengdeendring etter operasjon ble registrert i telefonintervju (n = 26).

ICC (intraclass correlation coefficient) og CR (coefficient of repeatability) ble beregnet. Den absolutte 
forskjellen mellom to målinger vil med 95 % sannsynlighet være under CR. Vi brukte gjennomsnittlig ra-
diologisk målt endring og den intraoperative målingen av benlengdeendring til å sammenlikne metodene.

Resultater: Det var ingen statistisk signifikant forskjell i gjennomsnittlig benlengdeendring målt av de 4 
ortopedene. ICC (C,1) for målingen av benlengdeendring ble målt til å være 0.72. CR ble beregnet til å 
være 5.3 millimeter.

Det var ingen statistisk signifikant forskjell i gjennomsnittlig benlengdendring målt intraoperativt og med 
radiologisk metode. ICC (C,1) for målingene var 0.684. CR ble beregnet til å være 4.6 millimeter.

6 av 26 følte at operert ben hadde blitt lenger. oftest var endringen tilsiktet og kun to av disse seks brukte 
korreksjon. 3 av disse 6 hadde mindre enn 5 mm forlengelse på røntgen, mot 15 av 20 for pasienter uten 
følelse av benlengdeendring.

Diskusjon: Mens HkA bilder er gullstandarden for radiologisk måling av benlengdeforskjell, vil under-
søkelse av preoperativt og postoperativt AP bilde av bekkenet vanligvis være den eneste etterprøvbare 
metode for måling av benlengdeendring i forbindelse med proteseinnsetting. Metoden har flere feilkilder. 
Ulik abduksjonsstilling i hofteleddet og ulik rotasjon av hofte og bekken kan endre referansepunktenes 
posisjon og således få innflytelse på den endringen som måles.

Betydning/Relevans: en CR på 5 mm betyr følgende: benlengdeendringer på under 5 mm kan 
ikke sikkert detekteres på røntgenbilder. Dersom de radiologiske gjennomsnittsmålingene brukes som 
gullstandard for mål på benlengdeendring, later det til at den intraoperative målemetode i bruk ved vårt 
sykehus har tilfredsstillende målenøyaktighet. Sammenhengen mellom radiologisk målt benlengde-
endring og pasientens følelse av slik endring er svak.
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sAmmeNLIGNING AV muKseLsPAReNDe FRemRe  
OG DIReKte LAteRAL tILGANG FOR HOFtePROtese,  
ResuLtAteR etteR ett ÅR

Knut mjaaland Ke1,3, Kivlea K2, svenningsen s1, Nordsletten L3

1. ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshositalet. 3. ortopedisk avdeling, 
oslo universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: bruk av muskelsparende fremre tilgang er i teorien mer skånsom  
mot bløtdeler enn konvensjonell direkte lateral tilgang, men det er fortsatt usikkert 
tilgangen gir bedre kliniske resultater. Vi ønsket derfor å gjennomføre en randomisert 
studie med sammenligning av muskelsparende fremre og direkte lateral tilgang.

Formål: Undersøke hvorvidt bruk av muskelsparende fremre tilgang gir bedre funksjonsscore samt min-
dre andel Trendelenburg positive pasienter enn bruk av direkte lateral tilgang ved totalprotese i hoften.

materiale og metode: 164 pasienter ble prospektivt rekruttert og randomisert til muskelsparende 
fremre tilgang i ryggleie eller direkte lateral tilgang i sideleie. 163 pasienter ble operert, alle med omvendt 
hybrid totalprotese (Marathon/Corail), 83 med muskelsparende fremre og 80 med direkte lateral tilgang. 
Fysioterapeut registrerte Harris Hip Score (HHS) og Trendelenburg test og pasienten fylte selv ut oxford 
Hip Score (oHS) etter 3, 6 og 12 måneder.

Resultater: Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene på noen av kontrolltidspunktene for 
HHS, som etter 12 måneder var 90,4 i fremre og 85,7 i lateral gruppe (p = 0,06, differanse 4,7, 95 % CI 
-0,1-9,6). oxford Hip Score var signifikant bedre i fremre gruppen etter 3 måneder, verdi 38,9 i fremre 
og 36,3 i lateral (p = 0,015, differanse 2,6, 95 % CI 0,5-4,7). Det var ingen signifikante forskjeller etter 6 
og 12 måneder, verdi etter 12 måneder 42,5 i fremre gruppen og 40,9 i lateral (p = 0,16, differanse 1,6, 
95 % CI -1,6-4,0).

etter tre måneder var 83,1 % av pasientene operert med fremre tilgang og 50,6 % av pasientene operert 
med lateral tilgang Trendelenburg negative (p < 0,0001). etter 6 måneder var andelen 86,7 % i fremre 
gruppen og 59,5 % i lateral (p < 0,0001) og etter 12 måneder 92,6 % i fremre og 76,0 % i lateral 
(p = 0,007).

Diskusjon: I vår studie har pasientene operert med muskelsparende fremre tilgang lik Harris Hip Score, 
men kortvarig bedre selvrapportert hoftefunksjon (oxford Hip Score etter 3 måneder) sammenlignet med 
pasienter operert med lateral tilgang. Det er store forskjeller mellom gruppene i andel Trendelenburg 
positive pasienter. Pasienter operert med fremre tilgang er raskere Trendelenburg negative, og andelen 
Trendelenburg negative pasienter er 16 % høyere etter ett år i gruppen operert med fremre tilgang.

Betydning: Vår studie viser at man kan få betydelig reduksjon i antall Trendelenburg positive pasienter 
ved overgang fra direkte lateral til muskelsparende fremre tilgang.
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stABILItet AV sKReDDeRsyDD usemeNteRt  
OG stANDARD semeNteRt FemuRstAmme  
– 10 ÅRs RADIOsteReOmetRI ResuLtAteR etteR  
RANDOmIseRt stuDIe

Fagerberg tt, Röhrl sm, Nordsletten L
ortopedisk avdeling , oslo universitetssykehus

Innledning: Den skreddersydde Unique femurstammen er designet for å passe 
stabilt i metafysen for å få maksimal mekanisk stabilitet. Denne usementerte 
stammen gir muligheter i tilfeller med uvanlig geometri og størrelse i proksimale fe-
murende. For å undersøke stabiliteten av SCP Unique femurstammen er det gjort 
en randomisert studie som sammenligner denne stammen og elite Plus stammen 
innsatt med sement. 

elite Plus stammen er i tidligere studier ansett å være like stabil som Charnley protesen. Grant og med-
arbeidere1 publiserte 2005 tall etter 2 års oppfølging på samme pasientmateriale. I forhold til stabilitet 
fant man minimal translasjon og rotasjon for SCP Unique stammen, mens elite Plus stammen roterte 
lett mot retroversjon. Det var ingen signifikant forskjell i translasjon og rotasjon mellom de to stammene. 
Målet med denne studien var å måle stabiliteten av stammene etter 10 år.

material og metode: I 1998-2000 ble 37 pasienter og 38 hofter med primær artrose inkludert og 
randomisert til sementert elite Plus eller skreddersydd SCP Unique femurstamme. I alle hofter ble det 
innsatt Duraloc acetabularkomponent med konvensionell polyetylen liner og 28 mm caput. Alle pasient-
ene signerte samtykkeerklæring og studien var godkjent i regional etisk komite. Under operasjon ble det 
innsatt 5-9 tantalummarkører i proksimale femurende. Femurkomponentene var markert på protese-
skulder, på protesenakke og ved distal ende av stammen. For å undersøke stabiliteten av stammene ble 
det gjort RSA røntgen postoperativt, etter 6 mnd, 1, 2, 5 og 10 år. en av femurstammene ble revidert 
grunnet traumatisk løsning.

Resultater: Synkning av Unique stammen etter 10 år var median 0,18 mm (-0,43-0,05), for elite Plus 
0,45 mm (-2,2-0,32). Unique stammen roterte median 0,12 grader (-0,95-2,99) i retroversjon, sammen-
lignet med 2,44 grader (-0,22-9,62) for elite stammen ved 10 års måling. 3D totalmigrasjon for Unique 
stammen var etter 10 år median 0,29 mm (0,03-0,99), for elite Plus 0,72 mm (-0,26-3,29).

Diskusjon: Ved 10 års RSA måling fremstår Unique stammen mer stabil for retroversjon og totalmigra-
sjon sammenlignet med elite Plus stammen. Den kliniske betydning av disse tallene må ses i sammen-
heng med pasientfunksjon og bentap og vil bli tema i videre klinisk studie.

Referanse:
1. Grant, P., Aamodt, A., Falch, J. A. & nordsletten, L. Differences in stability and bone remodeling between a customized uncemented 
hydroxyapatite coated and a standard cemented femoral stem A randomized study with use of radiostereometry and bone densitometry.  
J orthop Res 23, 1280-1285, doi:10.1016/j.orthres.2005.03.016.1100230607 (2005).
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HVILKe FAKtOReR PReDIKeReR ResuLtAt  
seKs uKeR etteR HOFtePROtese meD mINI-INVAsIV 
FRemRe tILGANG?

Bjørgul K1, schmidt L2

1. Sykehuset Østfold og Aleris Helse, oslo. 2. Sykehuset Østfold

Innledning: Hofteproteseoperasjon via fremre tilgang benyttes i økende grad, men 
vi vet lite om hvilke faktorer som predikerer det tidlige resultatet etter mini-invasiv 
kirurgi. Formålet med denne studien var å undersøke om det finnes noen faktorer 
som kan predikere resultatet seks uker etter hofteprotese via fremre tilgang.

materiale og metode: Vi utførte 590 inngrep på Sykehuset Østfold Moss i 2010-2013. Data relatert til 
kirurgi og pasient registrert prospektivt. Resultatet av kirurgien ble studert ved bruk av Hip osteoarthritis 
outcome Score (HooS), som er et pasientadministrert verktøy som gir en score mellom 0 (verst) og 100 
(best) i fem forskjellige modaliteter (smerte, symptomer, sport og fritidsaktiviteter, ADL og livskvalitet). Vi 
har data fra preoperativ undersøkelse samt 6 ukers kontroll på 470 av disse pasientene. Data er analysert 
ved hjelp av en multippel regresjonsanalyse i Sigmaplot 12.5.

Resultater: 63 prosent av pasientene var kvinner, 81 prosent var ikke-røykere, og 89 prosent var ASA 2. 
Gjennomsnittsalder var 67 år og gjennomsnittlig bMI var 27. Regresjonsanalysen for hver modalitet viste 
at økende alder bidro positivt for smerte, symptomer, sport, ADL og livskvalitet. Preoperativt aktivitetsnivå 
målt ved UCLA score bidro signifikant i positiv retning for sport og fritid, ADL og livskvalitet. kvinnelig 
kjønn var en signifikant negativ prediktor for livskvalitet og sport, mens kortere operasjonstid bidro signifi-
kant til høyere ADL.

Diskusjon: ettersom mini-invasiv kirurgisk teknikk har som et hovedformål å bidra til kortere rekonva-
lesens og enklere rehabilitering, mener vi at det er viktig å se på pasientresultater etter bare seks uker. 
Flere studier viser at fremre tilgang reduserer bruk av smertestillende og fremskynder rehabilitering av 
motorisk funksjon. Vår studie viser at det er pasientrelaterte faktorer som bidrar mest til resultatet etter 
seks uker. Tradisjonelle kirurgrelaterte parametre, som operasjonstid, blødning og posisjon av implan-
tatene og benlengdeforskjell bidro i liten grad. Heller ikke dato for operasjon som en kvasiparameter for 
lærekurve, bidro.
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semeNteRte HemIPROteseR VeD LÅRHALsBRuDD: 
BAKRe eLLeR DIReKte LAteRAL tILGANG?

Kristensen tB1, Vinje t1, Havelin LI1,2, engesæter LB1,2, Gjertsen je1,2

1 ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, bergen. 2. klinisk institutt 1, Universitetet i bergen

Formål: operasjon med hemiprotese er den vanligste behandling for dislokerte 
lårhalsbrudd. I norge har det vært tradisjon for å bruke direkte lateral tilgang, 
mens i andre land er bakre tilgang hyppig benyttet. Det er i dag uklart hvilken 
tilgang som er den foretrukne. Målet med denne studien var å sammenligne  
resultater ved bakre tilgang mot direkte lateral tilgang når det gjelder risiko for 
reoperasjon og PRoM data.

Pasienter og metode: Vi inkluderte sementerte hemiproteser hos pasienter 60 år og eldre registrert 
i nasjonalt Hoftebruddregister i perioden 2005-2012. 12,645 proteser var operert med direkte lateral 
tilgang og 656 med bakre tilgang. Risiko for reoperasjon ble kalkulert med Cox regressions analyser med 
justering for alder, kjønn, kognitiv funksjon, ASA-klasse og operasjonstid. PRoM data (tilfredshet, smerte, 
livskvalitet (eQ-5D) og gangfunksjon ble rapportert 4, 12 og 36 måneder etter operasjon.

Resultater: Gjennomsnittsalderen var 82.7 år for direkte lateral tilgang og 83.4 år for bakre tilgang 
(p = 0.014), operasjonstiden var kortere for bakre tilgang (72.6 versus 79.7 minutter) (p < 0.001). Det 
var ingen forskjell i risiko for reoperasjon med bakre tilgang sammenlignet med lateral tilgang ( (1.1, 
95 % CI: 0.7-1.6). bakre tilgang hadde tendens til lavere risiko for reoperasjon pga. infeksjon (RR 0.6, 
95 % CI: 0.2-2.7) men høyere risiko pga. luksasjon (RR 1.3, 95 % CI: 0.7-2.4) sammenlignet med lateral 
tilgang. Disse forskjellene var ikke statistisk signifikante. Det ble heller ikke funnet klinisk signifikante 
forskjeller for tilfredshet, smerte, livskvalitet (eQ-5D) eller gangfunksjon etter 4,12 og 36 måneder mellom 
de to tilgangene.

Konklusjon: Våre resultater støtter ikke at en av tilgangene er fordelaktig fremfor den andre. operatøren 
bør bruke den tilgangen som han eller hun er mest kjent med. kirurgisk teknikk, protese type og rehabili-
tering er sannsynlig viktigere for det kliniske resultatet enn operativ tilgang. 
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eN GjeNNOmGANG AV PAsIeNteR sOm eR OPeReRt meD 
INteRN FIKsAsjON VeRsus DeLPROtese (HemIPROtese) 
OG tOtAL HOFtePROtese FOR LÅRHALsBRuDD

Alaa Nawab A, Asserson O, meling t
ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

Bakgrunn: et stort antall studier har vist at protese gir et bedre resultat enn intern 
fiksasjon for lårhalsbrudd. osteoporosefrakturer av lårhals er et av de mest kost-
bare helseproblem vi har. På tross av utviklingen av flere behandlingsalternativer, 
er det fortsatt en høy komplikasjonsrate og mortalitet i denne pasientgruppen.

Formål: Vi ville finne ut hvordan vi ved Stavanger universitetssjukehus har behandlet pasienter med 
lårhalsbrudd og hvilke resultater og komplikasjoner det er av de ulike behandlingsformene. Det dreier seg 
om intern fiksasjon, delprotese og totalprotese.

materialer og metoder: etter søk i bruddregistret ved SUS for perioden januar 2004 og desember 
2013 ble det funnet 2.720 pasienter med lårhalsbrudd Ao 31 b1, b2 og b3 (udislokert medial, lateral 
og dislokert medial). De var operert med to olmedskruer, glideskrue eventuelt også med en olmedskrue, 
delprotese og totalprotese.

Resultater: Vi fant 1.639 pasienter som var operert med to olmedskruer. Videre fant vi 267 pasinter op-
erert med glideskrue og en olmedskrue,569 pasienter som var operert med delprotese og 224 pasienter 
som var operert med totalprotese. Det var totalt 2.141 pasienter med Ao b3, dvs dislokerte lårhalsbrudd. 
De som var operert med glideskrue og eventuelt med tillegg av en olmedskrue, hadde høyste komplikas-
jonsrate med 24 %. Deretter har de som er operert med to olmedskruer, en kompliksjonsrate på 18 %. 
De som er operert med delprotese har en komplikasjonsrate på 8 % og de med totalprotese har 9 %.

Diskusjon: Resultatene viser at totalprotese og delprotese har færre komplikasjoner enn intern fiksasjon 
for lårhalsbrudd Ao 31 b3. et generelt inntrykk er at totalprotese gir et bedre funksjonelt resultat og færre 
komplikasjoner enn delprotese. Delprotese er et behandlingsalternativ for multimorbide pasienter og for 
de som har svekket kognitiv evne. Av komplikasjoner som oppstår, er osteosyntesesvikt og manglende 
tilheling hyppigst.

Betydning: Vi har ved SUS tatt konsekvensen av denne kunnskapen, og vi bruker nå totalprotese eller 
delprotese for lårhalsbrudd med Ao kode 31b3, og intern fiksasjon for lårhalsbrudd med Ao kode 31b1.

Antall som får komplikasjoner
b2  3 1 0 16 0 0
b3  232 45 18 14 0 2
b total 258 46 20 30 0 2

Primære fiksasjoner
 AoPostFix/FinalPrimaryoRIFID Collumskruer Hemiprotese Totalprotese Glideskrue Margnagle Annet
b1  310 6 10 9 0 2
b2  22 4 12 200 2 2
b3  1307 559 202 58 0 15
b total 1639 569 224 267 2 19 2720

 % som får komplikasjoner
 AoPostFix/FinalPrimaryoRIFID Collumskruer Hemiprotese Totalprotese Glideskrue Margnagle Annet
b1  7 % 0 % 20 % 0 % #DIV/0! 0 %
b2  14 % 25 % 0 % 8 % 0 % 0 %
b3  18 % 8 % 9 % 24 % #DIV/0! 13 %
b total 16 % 8 % 9 % 11 % 0 % 11 %
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NAsjONALt BARNeHOFteReGIsteR – stAtus NÅ

Reve AK1, Lehmann tG2, engesæter LB3, Wensaas A4, Wiig O5

1. ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. 3. nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssjukehus.  
4. ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 5. Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv ortopedi, ortopedisk avdeling,  
oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Innledning: barnehofteregisteret har vært i drift siden 1.januar 2010. Vi vil  
presentere tallmaterialet etter 4 års drift.

materialer og metoder: Alle sykehus i norge som behandler barneortopediske tilstander skal rappor-
tere nye tilfeller av hofteleddsdysplasi, hvor dysplasien persisterer på røntgen etter 3 måneders alder, 
alle epifysiolysis capitis femoris og alle Calvè-Legg-Perthes til registeret. Leger som behandler disse 
tilstandene rapporterer inn, og røntgenbilder innhentes elektronisk av registeret og lagres i et digitalt 
bilderegister.

Resultater: Totalt er det innrapportert 686 tilfeller av de tre barnehoftelidelsene, 363 hofteledds-dys-
plasier, 125 epifysiolysis capitis femoris og 198 Calvè-Legg-Perthes.

Det ble rapportert 35 nye tilfeller av dysplasier i 2013, dette er lavere enn de tre foregående år, der det 
har ligget på rundt 90 nye tilfeller per år.

Ved konservativ behandling ble 47 % behandlet med abduksjonsortose i 2013. Det har blitt utført 7 åpne 
reposisjoner i 2013. For senere kirurgi som følge av dysplasi, har det vært en økning av femurosteoto-
mier sammenliknet med tidligere år, 12 osteotomier i 2013 mens det tidligere ble utført gjennomsnitt 5 
osteotomier per år.

Det ble registrert 29 nye tilfeller av epifysiolysis capitis femoris i 2013. Halvparten av disse ble diagnosti-
sert med glidningsgrad < 30°. Det ble utført 31 skrueosteosynteser og 11 pinneosteosynteser i 2013.

Det ble registrert 30 nye tilfeller av Calvè-Legg-Perthes i 2013, 29 unilateral og 1 bilateral. Dette sam-
svarer med antall nye tilfeller i 2012 og 2011 henholdsvis 35 og 27 nye tilfeller. oppstartsåret 2010 ble 
det registrert 67 nye tilfeller. Ved diagnosetidspunktet i 2013 var halvparten klassifisert som Catteral III/IV.

Diskusjon: etter 4 års drift er vi nå i gang med analyse av tallmateriale fra norsk pasientregister koblet 
mot registerdata. Dette pågår parallelt med at kontaktpersonene ved de enkeltes sykehus har blitt bedt 
om å utføre et søk på barnehoftelidelsene i eget journalsystem. Disse data har blitt koblet til registeret for 
egen kontroll for kontaktpersonene, som igjen kan bedre rapportering hvis pasient/foresatte samtykker.  
Vi tror det er en viss underrapportering til registeret, eller at det er reservasjon fra pasient/foresatte  
mot registrering.
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11 yeARs FOLLOW-uP OF CONGeNItAL HIP jOINt  
DIsLOCAtION tReAteD By LuDLOFF APPROACH

Hvid I, Holbeck-Brendel j, Kjeldgaard-Pedersen L, Nielsen PD
oslo University Hospital and Aarhus University Hospital

Introduction: The Ludloff approach for open reduction of congenital hip disloca-
tion first described in 1908 is recommended for its minimal invasiveness, but is 
criticized for the risk (9 - 43 %) of avascular necrosis (AVn) of the femoral head. 
The purpose was to evaluate the clinical and radiographic outcome after treatment 
of congenital hip dislocation by the Ludloff approach.

materials and methods: 19 patients underwent open reduction of the hip by the Ludloff approach 
from 1997 to 2005 and were invited to follow-up. 14 children accepted and a clinical and radiographic 
examination of the hip and pelvis were performed. In total 17 hips were treated with Ludloff approach. 
The radiographic outcome measures were the acetabular angle, the migration index (MI) and signs of 
AVn evaluated by the bucholz-ogden classification. The clinical outcome measures were range of motion 
(RoM) of the hip joints, individual orthopedic complaints and the HAGoS hip questionnaire.

Results: Mean age at surgery was 12 months. Mean follow-up time was 11.2 years. Radiographic 
evaluation showed signs of AVn in 8 of 14 operated hips (57 %), but we only found mild signs classified 
as bucholz-ogden type I and II. we found no signs of severe AVn grade III and IV. Six operated hips 
required additional surgery (pelvic osteotomy). A significant correlation was found between MI and follow-
up time (p < 0.01). The difference in RoM for unilaterally treated hips was only significant for flexion 
(p < 0.02). we found no significant differences in pain and quality of life questions in the HAGoS hip 
questionnaire (p = 0.32, p = 0.26) 

Discussion: The anterior approach to open reduction of the hip is generally recommended in young 
children up to about 18 months of age. Pelvic osteotomy is not usually recommended until after this age. 
The approach is minimally invasive, and complications other than AVn are rare. Later pelvic osteotomy is 
facilitated since there is no scarring encountered during an anteromedial approach to the ileum.

significanse: The Ludloff approach is relevant in the treatment of congenital hip dislocation. This study 
indicates an acceptable rate of late AVn and a general good clinical and radiographic outcome.
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mAPPING OF tHe FemORAL tROCHLeA  
IN A NeWBORN POPuLAtION:  
AN uLtRAsONOGRAPHIC stuDy

øye C, Holen K j, Foss O
ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital

Background: The anatomy of the femoral trochlea is of vital importance to the  
stability of the patellofemoral joint. knowing the characteristics of the femoral 
trochlea in newborns might prove useful when considering the predisposing  
factors to patellar instability.

Purpose: To define the normal anatomy and the natural variances of the femoral trochlea in a newborn 
population as well as evaluation of ultrasonography as a method of imaging.

material and methods: The femoral trochlea of both knees of 174 newborns (82 girls and 92 boys) 
was examined using ultrasonography within 3 days after birth. For evaluation of the repeatability of the 
method, a separate population of 40 newborns was examined by two examiners.

Results: The Sulcus Angle (SA, the closed angle defined by the intersection of the lines parallel to the 
articular cartilage of the medial and lateral femoral facet) and Trochlear Index (TI, defined as the sum of 
the height of the condyles divided by the height of the sulcus) proved to be the most reliable and repro-
ducible parameters. The overall mean SA was 148° (SD 5.6). An angle of more than 159° was defined as 
dysplastic, and 17 of the knees were categorized in this group. The overall mean TI was 2.21 (SD 0.05). 
A value of less than 2.11 was defined as dysplastic and 11 of the newborns fell into this category.

Conclusion: As a method of visualizing the newborn femoral trochlea and the position of the patella, 
ultrasonography is a reliable tool and might be of vital importance. our results indicate that dysplasia of 
the femoral trochlea may be congenital.

significance: In a further perspective, knowledge of the anatomy of a normal versus a dysplastic 
newborn trochlea renders it possible to study the predisposing factors to patellar instability and methods 
of treatment.
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uNG jeNte meD sePtIsK ARtRItt OG AGGRessIV  
BLøtDeLsINFeKsjON meD stAPHyLOCOCCus CONDImeNtI 
etteR KuttsKADe, eN eNestÅeNDe KAsuIstIKK

Konstad Haanæs eK, øye C
ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital

Innledning: For første gang er staphylococcus condimenti, fra tidligere mest  
kjent fra soyasaus, vist å gi infeksjon hos et menneske. ei ung jente fikk en  
alvorlig infeksjon med et lengre behandlingsforløp etter kutt i et kne mot glass i  
et badebasseng.

Kasuistikk: en 7 år gammel jente ble akutt innlagt på natten i sommer ved barneortopedisk seksjon ved 
St. olavs Hospital etter at hun hadde fått et kutt i kneet seint kvelden før, da hun slo det mot glass i bun-
nen av et badebasseng. Det ble gjort grundig revisjon på operasjonsstua, og kuttet gikk inn i kneleddet. 
Det ble vurdert som rent og lukket primært. Hun ble utskrevet seinere samme dag. Fire dager seinere ble 
hun innlagt igjen med feber, hevelse og smerter i kneet. CRP var over 200. Hun ble tatt akutt til operas-
jon for drenasje og skylling av kneet. Det ble gjort åpent. empirisk antibiotikabehandling ble gitt.

På grunn av vedvarende høy feber og økende smerter i kneet, ble det gjort en ny skylling etter 2 dager, 
sammen med generell infeksjonsutredning med bl. a. ekkokardiografi uten funn av nye infeksjonsfoci. 
Påfølgende dag hadde hun fortsatt sterke opiatkrevende smerter, feber og stigende CRP. Det ble supplert 
med MR som ga mistanke om omfattende bløtdelsinfeksjon i lår og legg. Fasciitt kunne ikke utelukkes. 
Det ble gjort bløtdelseksplorasjon med fasciotomier i samme ekstremitet. Funnene var forenlig med 
myositt uten nekrose. Dyrkningssvar viste stafylococcus condimenti.

Diskusjon: etter hva vi har funnet, er dette det første registrerte tilfellet av infeksjon hos et menneske 
med staphylococcus condimenti. Det var derfor vanskelig å spå hva slags klinisk bilde en kunne forvente 
ved en infeksjon med denne mikroben. Det ser ut til at det er en ganske aggressiv blødtelsinfeksjon som 
gir en myositt, i dette tilfellet uten større nekroser, men en alvorlig generalisert infeksjon. bakterien er 
toksinproduserende, og det ser ut til at kirurgisk drenasje av infisert område er påkrevd sammen med an-
tibiotikabehandling. Det har vært et tett samarbeid med infeksjonsmedisinsk og mikrobiologisk avdeling 
ved St. olavs Hospital om pasienten.
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INNeKLemt NeRVus meDIANus etteR  
ALBueLuKsAsjON HOs BARN

thorkildsen R, Røkkum m
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Inneklemming av nervus medianus etter albueluksasjoner er en 
sjelden, men kjent komplikasjon etter albueluksasjon hos barn. Skaden blir ofte 
sent oppdaget og kan føre til betydelige senplager. Det foreligger enkelte publiserte 
kasuistikker/case studier i engelskspråklig litteratur med ca. 40 tilfeller beskrevet. 
Vi beskriver et tilfelle nylig behandlet hos oss og oppsummerer litteraturen.

materiale: Vi fikk henvist en gutt på 12 år som 2 måneder tidligere hadde fått reponert en ve. sidig 
albue-luksasjon i narkose på sitt lokalsykehus. Den mediale apofysen var avulsert, men la seg pent på 
plass etter reposisjonen. Det ble lagt på gips i ca. 4 uker. På behandlende sykehus ble det tidlig notert 
svekket sensibilitet og funksjon i medianusgebetet. Gutten klagde også over sterke smerter i albuen og 
nedover i hånden. Dette ble oppfattet som en nevropraxi innledningsvis, men det ble gjort nevrofysilogisk 
undersøkelse etter gipsfjerning som viste nærmest komplett denervasjon av medianusinnervert under-
arms- og håndmuskulatur. Han møtte etter avtale til vurdering på Rikshospitalet neste dag hvor klinisk 
undersøkelse viste et komplett medianusutfall. bevegeligheten var også redusert (60 til 110º). Det ble 
besluttet å eksplorere nerven og man fant denne dislosert bakenfor humerus og deretter inn i albueleddet 
mellom trochlea og ulna før den kom ut på forsiden av leddet. Fleksorutspringet og kollateralligamentene 
måtte løses ut for å få nerven løs. Den var flatklemt og strukket, men vi fant intakte fasikler ved nevrolyse. 
Vi valgte derfor å følge utviklingen videre klinisk.

Resultater: Pasienten kommer til kontroller, foreløpig kan man ikke uttale seg om utfallet. Ca. halv-
parten av pasientene får god medianusfunksjon i følge litteraturen.

Diskusjon: Albueluksasjon hos barn står for 3-6 % av alle albueskader. Avulsjon av den mediale apofysen 
muliggjør trolig dislokasjon av medianusnerven. nerven kan da bli liggende fastklemt i bruddet eller  
leddet. barna klager typisk over store smerter med distal utstråling. Pasientene bør henvises som ø.hjelp 
til eksplorasjon.

Betydning/relevans: Dette er en viktig skade å være klar over da prognosen forverres betraktelig der-
som det ikke blir oppdaget tidlig.
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BILAteRAL sCFe HOs et tVILLING-PAR:  
NÅR sKAL mAN GjøRe PROFyLAKtIsK FIKsAsjON  
AV KONtALAteRAL HOFte?

Bjørdal C, Lamvik t, øye C, Hulleberg G, Liyanarachi s, Holen K
ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital, Trondheim

Innledning: epifysiolysis capitis femoris (SCFe) er en klassisk barneortopedisk 
tilstand. Fra barnehofteregisteret ser det ut til å være rundt 30 nye tilfeller hvert 
år i norge, hvor rundt 7-8 % har en glidning på over 500. Lidelsen rammer barn 
i puberteten, og er bl.a. assosiert med forsinket skjelettmodning, overvekt, rask 
vekst og noen endokrine tilstander. Ved vår avdeling har vi hatt et tvillingpar som 
begge har hatt bilateral epifysiolyse. Det er bare beskrevet noen få slike tilfeller i 
litteraturen, vi ønsker derfor å presentere dette.

materiale og metode: Det dreier seg om et tvillingpar, to jenter (A og k), som er født i februar 2004. 
begge jentene har vært friske fram til det aktuelle. I juni 2013 tok foreldrene kontakt med lokalsyke-
hus etter at den ene tvillingjenta (k) hadde falt av trampoline og slått høyre hofte. Det ble tatt røntgen 
som ikke viste tegn til fraktur eller epifysiolyse. På grunn av vedvarende smerter tok de på nytt kontakt 
med lokalsykehuset, hvor ny røntgen ikke viste sikre endringer fra forrige røntgen. På bakgrunn av den 
kliniske undersøkelsen ble det bestilt MR-undersøkelse av hofteleddet. MR viste forandringer forenlig 
med epifysiolyse, mulig traumatisk årsak. Hun ble derfor operert den 11.07.13 med skruefiksasjon høyre 
caput femoris med en Richards skrue. Utskrevet i velbefinnende neste dag. Ingen anmerkninger ved 2 
og 6 ukers kontroll. Den 31.03.14 ble søsteren (A) innlagt etter en ukes sykehistorie med venstresidige 
hoftesmerter uten kjent årsak. Røntgen viste en lettgradig glidning av venstre hofte, og pasienten ble der-
for operert den 01.04.14 med skruefiksasjon, utskrevet neste dag i velbefinnende. Ingen anmerkninger 
ved 6 ukers kontroll, med avtalt ny kontroll sammen med søsteren (k) om ytterligere 6 uker.

begge kom til kontroll den 30.06.14. For den sist opererte pasienten (A) var det nå tilkommet høyresidige 
hoftesmerter etter at krykkeperioden var over. ny røntgen viste nå lett glidning også på høyre side. For 
den andre tvillingen (k) fant man at det nå smerter angitt til venstre kne, redusert og smertefull bevege-
lighet i venstre hofte. Røntgen av venstre hofte viste en betydelig glidning, over 500. begge pasientene 
ble derfor operert pånytt med ny skruefiksasjon av den uopererte hoften, dette skjedde 01.07.14 og 
02.07.14. begge pasientene var til 6 ukers kontroll den 18.08.14. Pasient k hadde da mindre vondt i 
hoften, og gikk uten krykker. Som forventet kraftig redusert innadrotasjon venstre hofte. For pasient A var 
det kliniske bildet bedre, hun hadde avviklet krykkebruk 1-2 uker tidligere, hadde ikke smerter nå. Side-
like og tilnærmet normale bevegelsesutslag For begge viste røntgen uendrede forhold sammenliknet med 
bilder tatt umiddelbart etter operasjonen.

Diskusjon/konklusjon: Profylaktisk fiksasjon i motsatt hofte etter epifysiolyse praktiseres ved noen 
klinikker, men det eksisterer ingen konsensus for slik behandling. Ved ortopedisk avdelig, St. olavs  
Hospital har vi ikke praktisert slik profylaktisk fiksasjon. Alder er ofte brukt som et argument for 
profylaktisk fiksasjon av kontralateral hofte. Riad et al. (J Pediatr orthop 2007) anbefaler kontralateral 
fiksasjon hos jenter under 10 år og gutter under 12 år med epidysiolyse. Vi diskuterer nå endring av våre 
prosedyrer ved SCFe.
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ResuLtAteR etteR KIRuRGIsK BeHANDLING  
AV meDFøDt musKuLæR tORtICOLLIs

Høiness PR, medbø A, Dagsgard AH
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, RH

Innledning: Medfødt muskulær torticollis er en vedvarende skjevstilling av hodet 
hos nyfødte som følge av en skade med forkorting av m. sternocleidomastoideus.

Målet med behandlingen er å normalisere bevegeligheten for å minske craniofacial deformitet og side-
forskyvning av nakken. kirurgisk behandling med overskjæring, reseksjon eller forlengelse er indisert ved 
manglende normalisering ved ett års alder og gjøres i cirka 5 % av tilfellene.

Målet med studien var å evaluere våre behandlingsresultater etter kirurgisk behandling.

materialer og metoder: 24 barn med torticollis ble identifisert fra sykehusets operasjonsregister i 
perioden 2005-2010. 16 pasienter (10 jenter) samtykket i deltagelse.

Forlengelse (z-plastikk) av SCM i kombinasjon med tenotomi/reseksjon ble utført på 9 pasienter. 7 
pasienter fikk utført kun tenotomier. Postoperativt ble alle behandlet med nakkekrage og intensiv  
fysioterapi i 6 uker.

Pasientene ble undersøkt 4 år (1-6) etter operasjon ved hjelp av klinisk undersøkelse og et omfattende 
spørreskjema. To fysioterapeuter utførte i fellesskap målingene av bevegelsesutslag og kraft i nakken, 
beinlengde, bekken- og skulderhøyde, samt vurdering av eventuell ryggskjevhet.

Ansiktsasymmetri ble vurdert på bakgrunn av fotografier tatt rett forfra mens pasientene bet i en spatel.

Ansiktsasymmetri og kosmetisk resultat ble vurdert og scoret i henhold til Severity Assessment for  
Plagiocephaly.

Pediatric Quality of Life Initiative (PedsQL) ble brukt for å vurdere livskvalitet, og Cheng skåringsskjema 
ble brukt til å vurdere funksjonelle og kosmetiske parametere.

Pasienttilfredshet ble evaluert ved hjelp av Visual Analogue Scale (VAS)

Resultater: 14 av 16 pasienter var fornøyde, og pasientene opplevde i snitt høy livskvalitet (84,5/100 
poeng). 15 av 16 pasienter hadde fortsatt en viss grad av ansiktsasymmetri. 16/16 oppnådde et utmerket 
eller godt resultat på Cheng score. 2 pasienter rapporterte moderat/dårlig subjektivt resultat. nakke-
bevegelighet og muskelstyrke var normalisert og symmetrisk. Resultatene var uavhengig av grad av 
oppfølging av fysioterapi, egentøyninger og alder.

Diskusjon: Våre resultater er i overensstemmelse med andre studier. Gjeldende retningslinjer anbefaler 
tidlig kirurgi, mellom 1 og 5 år. I vår serie fant vi gode resultater uansett alder.

Betydning: For å motvirke vedvarende feilposisjonering og ansiktsasymmetri, psykiske plager og unød-
vendig bruk av tid og ressurser, bør barn med medfødt muskulær torticollis henvises til kirurgi når man 
ikke oppnår normalisering tross adekvat fysioterapi det første leveåret.
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INtRAKtABLe LeGGsmeRteR VeD mB. CROHN.  
eN KAsuIstIKK

Holen K1, Krogh K2

1. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital, Trondheim. 2. barne- og ungdomsklinikken, St. olavs Hospital, Trondheim

Innledning: Mb. Crohn er en kjent inflammatorisk tarmsykdom. Lidelsen kan ha 
mange manifestasjoner, også ortopediske. I litteraturen er det beskrevet flere kasu-
istikker hvor pasienter med kjent Mb Crohn har hatt intraktable smerter i under-
ekstremitetene, sykdomsbildet vanskeliggjøres i noen tilfeller av at de ekstraintes-
tinale manifestasjoner kan opptre før de gastrointestinale symptomene. Ved vår 
avdeling har vi nylig hatt en pasient med Mb Crohn og kroniske leggsmerter, som 
med Prednisolon-behandling har opplevd betydelig bedring av disse smertene 
på kort tid. Man ønsker å presentere dette for å gjøre oppmerksom på sammen-
hengen mellom muskelsmerter og Mb Crohn, og behandlingsmulighetene.

materiale og metode: Denne kasuistikken gjelder en pike født i 1996. Hun ble våren 2013 (16 år) 
henvist til ortopedisk vurdering pga langvarige leggsmerter, særlig i høyre legg. Dette var en idrettsglad 
jente som trente hver dag, særlig fotball. Hun var tidligere (2011) undersøkt for det samme ved en  
idrettsklinikk, uten at tiltak derfra hadde positiv effekt på pasientens leggsmerter.

Ved undersøkelse ble det funnet en mindre feilstilling i fot, som ble antatt å kunne være en medvirkende 
årsak til leggsmertene. Det ble derfor rekvirert tilpasning av fotsenger, men det hadde ingen positiv effekt. 
Røntgen-undersøkelse av leggene viste ingen patologi, Det ble også utført en MR-undersøkelse som viste 
lette til moderate ødemforandringer distalt i begge legger, kanskje mest på venstre side, hvor det også var 
en lett periostal reaksjon. Det ble i tillegg anbefalt bruk av skins og nedkjøling etter belastning. Ingen av 
disse tiltakene, inkludert såletilpasningen, hadde nevneverdig effekt. I litteraturen er det beskrevet flere 
tilfeller med pasienter med Mb. Crohn og smerter i leggene, spesielt gastrocnemius. Det ble derfor tatt 
kontakt med gastroenterologer ved barne- og Ungdomsklinikken, St. olavs Hospital, som startet med 
Prednisolonbehandling i tillegg til behandling med Imurel og Pentasa. Imurel kan gi muskelsmerter, men 
pasienten hadde hatt sine leggsmerter lenge før hun startet med Imurel. Pasienten ble satt på et 9 ukers 
nedtrappende behandlingsregime med Prednisolon, startdose var 35 mg daglig (0,5 mg/kg)

Resultater: etter 2 måneder med behandling har pasienten opplevd betydelig framgang, hun kan nå 
ha løpeturer på opptil en mil, noe som var helt umulig før behandlingen startet. Det har ikke vært noen 
komplikasjoner til behandlingen.

Konklusjon: kroniske muskelsmerter kan opptre hos pasienter med Mb. Crohn. Det er beskrevet flere 
tilfeller av gastrocnemiusaffeksjon, hvor langvarig behandling med Prednisolon har hatt god effekt på 
muskelsmerter. Vår pasient hadde god effekt av slik behandling, og er nå tilnærmet smertefri og kan ha 
lange løpeturer. Pasienter med kjent inflammatorisk tarmsykdom og symptomgivende muskelsmerter 
som man ellers ikke finner noen årsak til, bør derfor også vurderes av gastroenterologer med tanke på 
denne type behandling.



236 Høstmøteboken  •   2014

Abstrakt

159
Hånd

mOtORIseRt IsBOR, Ny ÅRsAK tIL  
IP-LeDDsAmPutAsjON I tOmmeL 

Løkebø je, sjøberg t, de Weerd L
ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, Unn-Tromsø

Motorisert isbor er blitt et populært verktøy for å lette arbeidet med hullboring ved 
isfiske. Sist vinter ble 2 pasienter innlagt ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, 
Unn-Tromsø med traumatisk amputasjon av tommelens ytterfalang som følge av 
at tommelen ble dratt rundt den roterende aksen på det motoriserte isboret. Sam-
men med ytterfalangen så ble FPL-senen dratt ut fra sitt muskulære feste.

begge pasientene ble behandlet med en kite-lapp, som er en vakularisert, sensibel transposisjonslapp fra 
dorsalsiden av pekefinger. De var begge godt fornøyd med det funksjonelle resultatet. 

kite-hudlappen baseres på den 1. dorsale metacarpale arterie og høstes fra dorsalsiden av pekefingers 
grunnfalang. Lappens sensibilitet oppnås av en sidegren til ramus superficialis fra nervus radialis. Det er 
en anvendelig hudlapp for å oppnå en vaskularisert og sensibel bløtdelsdekning av distale tommelskader. 
Hos våre 2 pasienter var distale del av grunnfalang til tommelen blottlagt. Dekning med kite-lapp gjorde 
det mulig å beholde full lengde av grunnfalangen og pasientene fikk en sensibel stumpende.

Det er trolig at denne skademekanismen vil ramme flere isfiskere og kite-lapp kan være en god behan-
dling av disse.
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PeRIPROtetIsKe FRAKtuReR etteR usemeNteRt  
HemIPROtese. DAtA FRA DIAKONHjemmet syKeHus

Bjørnsen KG, Bugge W
kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Innledning: Det er i flere studier, påvist en økt risiko for periprotetiske fraktur ved 
bruk av usementert sammenliknet med sementert hemiprotese i behandlingen 
av mediale lårhalsbrudd. Ved Diakonhjemmet har vi i flere år brukt usementert 
femurprotese med bipolart hode ved dislokerte brudd. De fleste pasientene blir 
operert av assistentlege alene, etter gjennomgått opplæring. Vi ønsket å gjennom-
gå våre resultater for å kartlegge om forekomsten av periprotetisk frakturer er på 
samme nivå som i de arbeidene som rapporteres, og som er bakgrunnen for en 
anbefaling om overgang til sementert femurprotese hos de eldste.

materiale og metode: Pasienter registrert med operasjonskode nFb02 (implantasjon av usementert 
hemiprotese) i perioden 01. januar 2008 – 31. desember 2011 ble identifisert i sykehusets elektroniske 
pasientjournal. Mortalitet, kjønn, alder, ASA, operasjonstid, protesestørrelse og komplikasjoner – både 
intraoperativt, direkte postoperativt og som årsak til senere innleggelser, var de data som ble hentet ut.

Resultater: 445 pasienter ble funnet. 28 ble ekskludert grunnet annen operasjonsmetode, feilkoding 
eller et annet bosted enn oslo. Det var 70,1 % kvinner, og 28,9 % menn. 29,4 % av pasientene kom fra 
fastplass på sykehjem. Gjennomsnittlig ASA var 2,7. Gjennomsnittsalder på bruddtidspunkt var 83,2 år. 
Gjennomsnittlig operasjonstid var 61.5 minutter. 31 % av protesene ble operert med overlege tilstede.

34 av pasientene fikk operasjonskrevende komplikasjoner. Den vanligste årsaken til reoperasjon var 
sårproblemer (ruptur, hematom eller mistanke om infeksjon) og 32 pasienter ble reoperert på grunn av 
dette. en ble reoperert på grunn av smerter, og en på grunn av periprotetisk fraktur. Det ble ikke regis-
trert intraoperative komplikasjoner under primæroperasjonen hos noen av pasientene som senere ble 
reoperert. blant de reopererte var det en noe høyere andel sykehjemspasienter (29,6%) og noe høyere 
prosentandel menn (28,7 %) enn mot gruppen som ikke ble reoperert.

I tillegg til den ene pasienten som ble reoperert på grunn av periprotetisk fraktur ble dette registrert hos  
3 pasienter, alle re-innlagt etter ny fallskade. Disse tre ble behandlet konservativt.

Diskusjon: Det er funnet kun 0,9 % (fire pasienter) med periprotetiske frakturer ved Diakonhjemmet i 
denne treårsperioden, med median oppfølging på ca. 4 år. Av disse var 1 operasjonstrengende. Dette er 
vesentlig lavere tall enn hva andre rapporterer. Mulige årsaker kan være at pasientpopulasjonen er  
mindre fall-utsatt, eldre eller bedre ivaretatt enn populasjoner annetsteds. Vår oppfølgingstid er også 
noe kort ere. Vi har et stort behandlingsvolum, både på hemiproteser og totalproteser (hvor vi anvender 
samme femurprotese) hos oss, og det er sannsynlig at dette gir oss en fordel hva angår kjennskap til 
implantatet. 

Vi har i denne omgang kun registrert opplysninger registrert i sykehusets journal. en mulig feilkilde i vår 
registrering kan være lekkasje av reoperasjons behandling til andre sykehus. 

Betydning/relevans: Vår bruddfrekvens rundt usementert femurdel er lav. På bakgrunn av dette har vi 
ikke funnet grunnlag for å endre vår behandlingsrutine.
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A HeALtH eCONOmIC eVALuAtION OF  
sCReeNING AND tReAtmeNt IN PAtIeNts WItH  
ADOLesCeNt IDIOPAtHIC sCOLIOsIs

Adobor RD1, joranger P2, steen H3, Navrud s4, Brox jI5

1. Seksjon for ryggkirurgi, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Høgskolen i oslo og Akershus. 3. biomechanics 
lab, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 4. norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 5. Avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering, oslo universitetssykehus, Ullevål

Introduction: Adolescent idiopathic scoliosis can progress and affect the health 
related quality of life of the patients. Research shows that screening is effective 
in early detection, allowing for bracing, and reduced surgical rates, and may save 
costs, but still controversial from a health economic perspective.

materials og methods: we assumed equivalent outcome of health related quality of life, and per-
formed a model based cost minimization analysis comparing only costs in screening and non-screening 
settings. Input data was based on screening 4000, 12-year old children screened in norway, 115 190 
children screened in Hong kong and 112 children treated for scoliosis in norway in 2012. Incremental 
cost was defined as positive when a non-screening scenario was more expensive relative to screening. 
Uncertainty was characterised by deterministic and probabilistic sensitivity analyses. Time horizon was  
6 years from first screening at 11 years of age. 

Objective: To compare estimated costs in screening and non-screening scenarios (reduced treatment 
rates of 90 %, 80 %, 70 % of screening, and non-screening norway 2012).

Results: Screening per child was € 8.4 (95 % CI 6.6 to10.6), € 10350 (8690 to 12180) per patient 
braced, and € 41690 (35250 to 49480) per child operated. Incremental cost per child in non-screening 
scenario of 90 % treatment rate was € 12.3 (2 to 25), increasing from € 0.3 (-7 to 8) to € 27.0 (14 to 
42) as surgical rates increased from 40 % to 80 %. For the 80 % treatment rate non-screening scenario, 
incremental cost was € 4.8 (-5 to 16) compared to screening all, and €10.7 (3 to 20) compared to 
screening girls only. For the non-screening norwegian scenario, incremental cost per child was € -3.1 
(-16 to 11). bracing and surgery were the main cost drivers and contributed most to uncertainty.

Discussion: with the assumptions in the present study, screening is cost saving when performed in 
girls only, and when leading to reduced treatment rates. Cost of surgery was dominating in non-screening 
whilst cost of bracing was dominating in screening. The economic gain of screening increases when it 
leads to higher rates of bracing and reduced surgical rates. 
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Survivorship comparison at 10 years1 Likely to be satisfied2

What would your patients choose?

©2014 Biomet. All pictures product names and trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries. 
References: 1. AOANJR (The Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry). Determined based on 
the comparison of cumulative survival rate at 10 years between PKA and TKA  2. Study by researchers at Washington University 
in St. Louis, Missouri, US. Portions of study funded by Biomet. Determined based on adjusted odds ratio calculation.

There’s more to consider than just survivorship  
when deciding between PKA and TKA.

Oxford Partial Knee

A recent multi-centre study2 found that Oxford Partial Knee patients  
are 2.7 times more likely satisfied with their ability to perform activities  
of daily living, as compared to total knee patients. 

Weighed against a lower survivorship rate at 10 years1… 
what would your patients choose?

XPA -  B ICRUCIATE PRESER VING AR THROPLAST Y

Find out more at  
oxfordpartialknee.net
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Moving on.

Fixation is The Key.
Minimal risk of early aseptic loosening*

*Wierer T, Forst R, Mueller LA, Sesselmann S: Biomed Tech (Berl.) 2013 Aug; 58(4): 333-41. 
DOI: 10.1515/bmt-2012-0038, Radiostereometric migration analysis of the Lubinus SP II 
hip stem: 59 hips followed for 2 years

SP II®. The Original. 

The Lubinus® SP II® Hip Prosthesis features an anatomically adapted stem shape that ensures centering 
in the femoral canal and preserves intramedullary bone substance, while also resisting rotational forces. 
These design features are shown to produce excellent fi xation in the femur, thereby minimizing the main 
risk factors for early aseptic loosening – migration and rotation.*

50 years of LINK experience in joint replacement stand for excellence and reliability.
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