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Norsk ortopedpost skal formidle relevant
ortopedisk informasjon til medlemmene.
Bladet skal også være bindeledd mellom
industrien og brukeren. Det skal ikke være
et vitenskapelig tidsskrift. ”Takhøyden”
skal være stor, og vi ønsker oss en levende
og leseverdig Norsk ortopedpost. For
å skape et bedre blad og forenkle det
frivillige arbeidet til redaksjonen, ber vi
om at man tar hensyn til følgende:
1. Vi ønsker artikler/innlegg med
forenklet språkbruk og hvor
følgende hensyn er tatt:
•	Heading som vekker interesse
•	Ingress og subheadinger

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:
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3. Bilder
• Minimum oppløsning 300 dpi
• Størrelse 10x15 cm eller større
• Format JPG, EPS eller TIFF
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proprietary ceramicised metal
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• Wordfiler
• Uten linjeskift
– tekst skrives løpende inn i manus
• Nye avsnitt med 2 linjeskift
– dvs. 1 blank linje mellom
• Aldri versaler (store bokstaver)
• Uthevet tekst markeres i menylinjen
med fetere eller større bokstaver
• Lagre som (save as) vanlig word
dokument eller ren tekst
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• Høyoppløselig pdf hvor fonter og
høyoppløselige bilder er inkludert
Layout, grafisk produksjon og annonsesalg
• Ødegaard reklame & design as,
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KNEPROTESER

Redaktørens leddspalte

Redaktørens spalte
andre. Inspirert av ”Gi kniven videre” kampanjen til LIOS,
skal jeg nå gi pennen videre. Til de som synes det virker
avskrekkende kan jeg trøste med at jobben er helt gjennomførbar og over norm hyggelig. Vi får svært god hjelp
til alt det praktiske av Bente Ødegaard. Redaktørjobben
går mest ut på å samle stoff og koordinere innlegg. Ellers
får man et nyttig innblikk i resten av ortopedien i Norge,
samt delta i prosessene i styret til Norsk ortopedisk
forening.

Øystein Tandberg, redaktør

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

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

Et slags historisk portrett om Nicolas Andry er tilbake
som spalte. Denne gangen utgår quiz og ”visste du”. Sistnevnte spalte egner seg best med billedillustrasjoner, og
det har ikke vært tid til å ta meningsfulle bilder til denne
spalten nå. Boner blog er litt slanket i denne utgaven og
det er ingen oppdateringer om sykehuset på Dovre. Intet
nytt er normalt sett godt nytt, men når det gjelder sykehusorganisering er jeg usikker på om det er tilfelle.

I denne utgaven har vi ikke bidrag fra faggruppene, men til gjengjeld to sterke bidrag
fra hver sin side av ortopedien.

Garanterer mer om GODS i neste utgave, men garanterer
på ingen måte at nyhetene vil glede noen av våre lesere.

Dere kan lese om 3D printing og mulighetene som ligger
der i bidraget fra Max Temmesfeld på Ahus. Nåløyet for
publisering i NOP er ikke ekstremt trangt, men takken
for bidrag er bunnløs. Det er derfor jeg er glad for slike
kvalitetsbidrag både fra Temmesfeld og Hove. Leiv Hove
skriver interessant historie om tetra-kirurgi på Haukeland,
og hvordan dette arbeidet ble startet. I tillegg har vi
fått med en bokanmeldelse for alle som er interessert i
medisinsk historie.

God påske!
Takk til Christoffer Selnes for billedbidrag.

Midtsiden er som vanlig fra Haukeland. Vi tror jo egentlig
at dere opererer flott på andre sykehus også, og velger å
tolke fraværet av bidrag som en ren ubegrunnet beskjedenhet. Hvis noen ønsker å skrive om sine operasjoner
som har havarert slik at vi andre kan lære noe garanterer
jeg spalteplass og akklamasjon. Ellers er midtsiden best
egnet til de mest lekre osteosyntesene. Vi kan alltids ta
med en protese eller to for å etterkomme protesekirurgenes behov for visuell stimulans.
Ellers lurer jeg litt på hva ryggkirurgene i landet bedriver.
Ikke fordi jeg ikke tror dere gjør meningsfulle saker, men
det har gjennom årene vært svært lite om ryggkirurgi i
NOP. Oppfordrer landets ryggkirurger til å komme med
bidrag så vi andre kan få litt innblikk i hva som skjuler
seg proximalt for rima internates. Garanterer forsidebilde
dedikert til rygg neste gang det kommer artikkel om
ryggkirurgi.
Oppfordrer samtlige til å nominere kandidater for ny
redaktør i NOP. Det blir mulighet å stille til valg på Høstmøtet. Som redaktør er man valgt for to år, dette er mitt

Vollsveien 13E, 1326 Lysaker. - Tlf: 67 51 86 00
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no
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Leder

Nye spesialistregler!
og regler. I den forbindelse har vår revisor gjort det
klart for oss at vi må være momsregistrert på grunn av
omsetning på Høstmøtet. Det har kommet på plass og
vi får nå etterhvert godkjent og reviderte regnskap for
2017 og 2018. I løpet av våren regner vi med at alt er
på stell og vi har oppnådd god kontroll på økonomien.

Forebygging og reduksjon av periprotetiske leddinfeksjoner

Høstmøtet!
Tro det eller ei, men planlegging til årets høstmøte er
godt i gang. Foreløpig program er snart klart. Påmelding for industri og deltakere åpner i vår. Fjorårets Høstmøte var ”all time high” med over 750 stykker tilstede
på torsdagen. Vi håper at like mange kommer i år.
Cato Kjærvik, styreleder

For anaerober

NOF 2020!

1. mars var de nye spesialistreglene
et faktum. Nå får vi prøve det ut og
se hva vi synes. Vi må være årvåkne
for å sikre at kvaliteten opprettholdes.

Bensement med 2 antibiotika
Bredt effektspektrum

For MRSA/MRSE

Kursene skal inntil videre videreføres. Nof er i dialog
med RegUT-ene som har ansvar for å arrangere kurs
for å sikre at kursene fortsatt holder god kvalitet i
gode rammer.

Forebygging av infeksjon
Høy første frigivelse av antibiotika

Moms!

Feste av implantatet
Høy stabilitet

Styret har brukt mye tid på å sikre at foreningen har
orden i sysakene. Vi må tilpasse oss nye og gamle lover

Komiteen er godt i gang med planlegginga og faggruppene er engasjert. Det er snart bare ett år igjen
til vi skal arrangere nordisk kongress i Trondheim.
Vi forventer at mange tar turen dit.

Påske!
I år kommer påska skikkelig seint, men jeg forventer
den kommer godt! Vårstemning ved sjøen, sol og slusj
i fjellet. Det blir herlig med noen dager fri. I år igjen må
vi takke de som tar vakta, og gir resten fri.

” Tro det eller ei, men planlegging til
årets Høstmøte er godt i gang.”

Revisjon

PRODUKTER OG LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ.

Foto: ©Inga Maria Lundquist

Etter påske kommer våren brått, med
masse flotte kurs og kongresser.
Da ses vi nok igjen! EFORT i Lisoboa?

Norsk ortopedpost • 1 - 2019
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Fag og rapporter

SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

Nicolas Andry
- ortopediens strenge farfar
Anatomy defines the shape.

Det finnes en hel utredning om hvorfor dette
kan eller ikke kan være
portrett av Nicolas Andry,
men la oss for enkelthets
skyld si at slik så mannen
ut som gav oss navnet på
vår spesialitet.
Kilde: Wellcome images.

Nicolas Andry de Bois-Regard

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip.
The result comes close to nature:
The anatomically shaped LINK® SP-CL ®. It follows a concept that has proven its success in registries*
and clinical studies like the LINK® SP II ® Hip System.
Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80
* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se

Nicolas Andry de Bois-Regard (1658-1742) var en
fransk vitenskapsmann fra Lyon som skulle lage et
begrep som sannsynligvis blir stående til Dovre faller.
I likhet med flesteparten av vitenskapsmenn på den
tiden var han en person som hadde flere føtter å stå
på. Han startet utdanning som prest, publiserte et verk
om fransk språk og startet senere på medisin mens han
var i 30-årene. Det var som lege hans hovedvirke ble
resten av livet. Eksamensoppgaven hans hadde tittelen:
”Forholdet i håndteringen av sykdommer mellom
doktorens lykke og pasientens lydighet” (An in morborum cura, hilaritas in medico, obedientia in aegro).
Kanskje ikke helt uaktuelt i dag, tross Høies mantra
om ”Pasientens helsevesen”. En annen av hans første
medisinske publikasjoner omhandlet parasitter og
ormer i menneskekroppen. Han beskrev for eksempel

spermatocytter han så i mikroskopet som et frastøtende stort antall ormer som knapt var mulig å forestille
seg med det blotte øye. Andry skjønte at disse hadde
noe med reproduksjon å gjøre, men trodde riktignok
at de var parasitter. Boken var uansett anerkjent og
bidro til at han ble utnevnt som dekan på medisinsk
fakultet i Paris. Den bedro også til det lite sjarmerende
kallenavnet ”ormemannen”.

”Orthopédie”
Andry publiserte ”Orthopédie” i 1741, ett år før sin
død. Boken var særlig rettet mot foreldre som en slags
pasientinformasjon. Formålet med boken var sælig
å beskrive forskjellige metoder for å korrigere og
forhindre deformiteter hos barn. Boken var populær i
sin tid. Den ble oversatt og utgitt på ny i Brussel, Berlin
og London de neste tre årene. Men den varige arven

Norsk ortopedpost • 1 - 2019
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Fag og rapporter

Nicolas Andry

Lokal injeksjonsbehandling av ledd
• Langvarig effekt1,2,3
• Virker lokalt - liten
systemisk påvirkning4

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

Indikasjoner: Revmatoid artritt. Artrose. Bursitt. Synovitt. Tendinitt. Kontraindikasjoner: Systemisk soppinfeksjon. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nylig vaksinasjon med levende virus. Lokalbehandling: Ved lokal virus- og bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré.

fortsatt ...

av boken innen medisinen er tittelen. Som de fleste
vet betyr ortopedi ”rett barn, utledet av gresk”. Altså
ikke riktig barn, med det motsatte av skjevt (hvis noen
skulle være i tvil). I tillegg brukes forskjellige versjoner
av treet på forsiden av boken som logo for ortopediske
foreninger rundt hele verden. Så vidt undertegnede vet
er Norge den eneste ortopediske foreningen i verden
med en ski i sin logo.

Ortopediens far?

kroppsholdning, samt generelle råd som kan sammenliknes med dagens fysioterapi. Han jobbet aktivt
mot barberernes (datiden kirurger) virksomheter. Han
holdt tilbake nyopprettede stillinger innen ”operativ
medisin”. Forbød kirurgene å drive med kirurgi uten en
medisiner tilstede, og ydmyket kirurgene ved å frata
dem flere rettigheter. Ytterligere publiserte han en
pamflett med tittelen ”Touchant la preeminence de
la medecine sur la chirurgie” (on the pre-eminence of
medicine over surgery).

Flere har omtalt Andry som ortopediens far. Det bør
han neppe regnes som selv om han gav navnet til vår
spesialitet. Boken hans inneholder en del generelle
råd, mange av de gyldige den dag i dag. Eksempelvis
ortoseliknende behandling, råd om fysisk aktivitet og

Andry var omtalt som både brilliant, hissig og sjalu i sin
samtid. Han måtte også tilslutt gå av som dekan pga.
langvarige konflikter. La oss derfor heller kalle ham en
slags ortopediens strenge farfar som tross alt har gitt
oss en flott logo og et fint navn på vår spesialitet.

Nofs logo med ski.
Den beste versjonen
av Andrys tre
i verden?

Lederspan «Meda»

ATC-nr.: H02A B08
C Kortikosteroid
T1 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Triamcinolonheksacetonid 20 mg, polysorbat 80, sorbitol, benzylalkohol 9 mg, sterilt vann. Indikasjoner: Revmatoid artritt. Artrose. Bursitt.
Synovitt. Tendinitt. Dosering: Intraartikulært: Dosen er individuelt bestemt fra 2-20 mg avhengig av leddets størrelse og væskemengde. Vanligvis krever større ledd (hofte, kne, skulder) 10-20 mg (0,5-1
ml), middelstore ledd (f.eks. albue, håndledd) 5-10 mg (0,25-0,5 ml), mindre ledd fra 2-6 mg (0,1-0,3 ml). Ved mye synovialvæske kan aspirasjon foretas før administrering. Neste dose og antall injeksjoner avhenger av klinisk forløp. Pga. prolongert virkning anbefales det ikke å gi injeksjoner i de enkelte ledd hyppigere enn med 3-4 ukers mellomrom. Periartikulært: Bursitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1
ml) avhengig av bursaens størrelse og sykdomsprosessens intensitet. Vanligvis behøver ikke behandlingen gjentas. Tendinitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml). Behov for ytterligere injeksjoner bedømmes
ut fra terapeutisk svar. Tilberedning/Håndtering: Strengt aseptiske forholdsregler skal overholdes. Inneholder mikrokrystallinsk triamcinolonheksacetonid, som tillater bruk av meget fin kanyle. Før
bruk ristes glasset godt for å sikre en ensartet suspensjon. Kan ved behov blandes med lidokainklorid 10 eller 20 mg/ml e.l. lokalanestetika. Lederspan skal dras opp i sprøyten før bedøvelsesmidlet for
å unngå kontaminasjon. Sprøyten ristes lett, og blandingen brukes umiddelbart. Administrering: Gis intraartikulært eller periartikulært avhengig av indikasjon, se ovenfor. NB! Skal ikke gis i.v. Kontraindikasjoner: Systemisk soppinfeksjon. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nylig vaksinasjon med levende virus. Lokalbehandling: Ved lokal virus- og bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré.
Forsiktighetsregler: Forsiktighet ved Cushings syndrom, infeksjoner som ikke kan kontrolleres med antibiotika, ulcus ventriculi, psykoser, okulær herpes simplex, diabetes mellitus, nyre- og hjerteinsuffisiens, ulcerøs kolitt og osteoporose. Spesielt belastede ledd bør avlastes den første tiden etter injeksjonen for å unngå overbelastning. Gjentatte injeksjoner kan gi leddskade. Ved utvikling av alvorlige
reaksjoner eller akutte infeksjoner under behandlingen, må preparatet seponeres og nødvendige forholdsregler iverksettes. Kvinner bør informeres om at menstruasjonsforstyrrelser/vaginal blødning
etter menopause kan forekomme, men dette bør ikke forhindre gjennomføring av nødvendige undersøkelser. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Rifampicin induserer mikrosomal oksidasjon av glukokortikoider. Dette gir økt steroidbehov under rifampicinbehandling og redusert steroidbehov etter slik behandling. CYP3A4-hemmere kan føre
til hemming av triamcinolonmetabolismen. Pasienten skal følges nøye opp og dosen justeres ved behov. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Passerer placenta. Kortikosteroider er teratogene
i dyreforsøk. Relevans ved human bruk er ikke klarlagt, men det er ikke påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider under graviditet. Langtidsbehandling har medført redusert
placenta- og fødselsvekt. Ved langtidsbehandling er det risiko for binyrebarksuppresjon hos nyfødte. Skal kun brukes under graviditet hvis fordelen for mor og barn oppveier risikoen for barnet. Amming:
Går over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser. Forsiktighet bør utvises ved vedvarende høy dosering. Fertilitet: Kvinner: Kan gi menstruasjonsforstyrrelser
og amenoré. Menn: Langvarig kortikosteroidbehandling kan hemme spermatogenesen. Bivirkninger: Systembivirkninger er sjeldne, men kan forekomme ved gjentatte periartikulære behandlinger.
Forbigående binyrebarksuppresjon er påvist første uken etter injeksjonen. Dette forsterkes ved samtidig behandling med ACTH eller peroral steroidterapi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Lokale reaksjoner
inkl. abcesser, erytem, smerter, hevelse og nekroser på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Overdosering eller for hyppige injeksjoner på samme sted kan gi lokal subkutan atrofi, som
først normaliseres i løpet av noen måneder. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Glukokortikoide systemeffekter, kalsinose. Ukjent frekvens: Menstruasjonsforstyrrelser, amenoré, postmenopausal blødning.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: Syntetisk glukokortikoid med høy antiinflammatorisk effekt. Mikrokrystallinsk
vannholdig suspensjon med depotvirkning. Virkningsmekanisme: Ikke helt klarlagt, men effekten ved lokal injeksjon antas å være inflammatorisk. Heksacetonidesteren er tungt oppløselig i vann, og gir
langsom oppløsning og protrahert effekt i vevene i injeksjonsområdet, varierende fra få uker til flere måneder. Effekt oppnås vanligvis etter ca. 24 timer og varer oftest i 4-6 uker. Den glukokortikoide
effekten av triamcinolonheksacetonid er ca. 11 ganger større enn for hydrokortison (antiinflammatorisk effekt). Pga. manglende mineralkortikoid effekt unngås natriumretensjon. Pakninger og priser:
1 ml1 (hettegl.) kr. 150,70. 12 × 1 ml1 (hettegl.) kr. 1409,90. 50 × 1 ml (hettegl.) kr. 5759,60. Sist endret: 20.10.2016. Refusjon: 1Se H02A B08 i Refusjonslisten.

”Epifysens” versjon
av Andrys tre. Epifysen er de svenske
LIS legenes underforeningen til Svensk
ortopedisk forening.
Har de overkorrigert
i sin logo eller misforstått biomekanikken?

1. Zulian F Comparison of intra-articular triamcinolone hexacetonide and triamcinolone acetonide in ologoarticular juvenile idiopathic arthritis. Rheumatology 2003;42:1254-1259.
2. Zulian F Triamcinolone acetonide and hexacetonide intra-articular treatment of symmetrical joints in juvenil idiopathic arthritis:a double–blind trial. Rheumatology 2004; 43(10):1288-1291.
3. Caldwell JR et al Drugs 1996;52(4):507-514. 4. Lederspan SPC 18.05.2017, avsnitt 5.1.
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BONER blog

Tandberg

Haukeland
bygger Norges

SMALESTE

An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

klinikk

Xiapex er et behandlingsalternativ for alle
stadier av
Dupuytrens kontraktur, inkludert pasienter
med mer utbredt sykdom1,2

C Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.
ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver:
Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II)
Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner:
Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng. Behandling av voksne
menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten
av behandlingen.Dosering: Dupuytrens sykdom: Skal kun gis av leger som er opplært og har
erfaring i diagnostisering 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.
Injeksjoner i opptil 2 strenger eller 2 berørte ledd i samme hånd kan gis i henhold til
injeksjonsprosedyren under en behandlingsvisitt. To følbare strenger som berører 2 ledd, kan
injiseres, eller 1 følbar streng som berører 2 ledd i samme finger, kan injiseres på 2 steder under en
behandlingsvisitt. Hver injeksjon inneholder en dose på 0,58 mg. Ved flere kontrakturer kan ytterligere
strenger behandles ved andre behandlingsvisitter med ca. 4 ukers mellomrom. Pasienten skal
kontrolleres av legen ca. 24–72 timer etter injeksjon, og fingerekstensjonsprosedyre kan da utføres,
som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer kan
utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. 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 oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Peyronies sykdom:
Må administreres av lege med adekvat opplæring i korrekt administrering og erfaring i diagnostisering
og behandling av urologiske sykdommer hos menn. Pasienter med en peniskurvatur >90° ble ikke
inkludert i kliniske studier, og behandling hos denne gruppen kan derfor ikke anbefales.
Voksne:Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Spesielle
pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år):
Bruk er ikke relevant. Administrering: Administreres intralesjonalt. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Behandling av Peyronies plakk som omfatter urinrøret i penis
pga. potensiell risiko for denne strukturen.Forsiktighetsregler: Etter injeksjon av kan det forekomme
en kraftig allergisk reaksjon, og pasienten må observeres i 30 minutter for å se etter tegn eller
symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, f.eks. omfattende rødhet eller utslett, hevelse, tilsnøring
av halsen eller pustevansker. Pasienten skal anmodes om å søke legehjelp umiddelbart ved slike
symptomer. Legemidler for akutt behandling av allergiske reaksjoner skal være tilgjengelig. Noen
pasienter med Dupuytrens kontraktur utviklet IgE-antistoffer mot legemidlet i større proporsjoner og
høyere titre ved påfølgende Xiapex-injeksjoner. 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. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm,
og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege
straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på
seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for
hudlesjoner. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i penis (f.eks. corpora caverosa), kan gi skade i
disse og mulig korporal ruptur (penisfraktur). Derfor må Xiapex kun injiseres inn i Peyronies-plakket,
og injeksjon inn i urinrøret, nerver, blodkar, corpora cavernosa og andre strukturer i penis som
inneholder kollagen må unngås. Tegn og symptomer som kan gjenspeile alvorlig skade på penis, må
raskt evalueres for å vurdere om det er korporal ruptur eller kraftig penishematom. Forsiktighet må
utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke
anbefalt hos pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150
mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle
antistoffer mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase
clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoffantistoff (ADA) teoretisk interferere med humane MMP. Hos pasienter behandlet for disse to
indikasjonene, var det ingen sannsynlig korrelasjon mellom antistoffrekvens, antistofftitre eller
nøytraliserende status og klinisk respons eller bivirkninger. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til
hemming av humane MMP eller bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune
sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av
MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende symptomer: Artralgi,
myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dannelse av
knuter i senene. MMS utvikles progressivt. Xiapex påvirkning på ev. etterfølgende kirurgi er ikke

Referanser 1: Gary M. Pess, Maj Sundbom, Koo Wilson, Daniel Lindqvist and Lars B. Dahlin.
A post hoc analysis of Dupuytren contracture treated with collagenase Clostridium histolyticum
across disease stages. J Plast Surg Hand Surg. 2018 Jul 24:1-6. 2: Godkjent preparatomtale (SPC)

ukjent. Behandling av spesielle tilstander som forkalket plakk som kan påvirke injeksjonsteknikken,
chordee sammen med eller i fravær av hypospadi, trombose i den dorsale penisarterien og/eller
-venen, infiltrasjon av en benign eller malign masse som fører til peniskurvatur, infiltrasjon av et
infeksiøst stoff (f.eks. ved lymphogranuloma venereum), ventral kurvatur uavhengig av årsak og
isolert timeglassdeformitet av penis, er ikke studert, og behandling av disse pasientene bør unngås.
Langsiktig sikkerhet av Xiapex i Peyronies sykdom er ikke fullt ut klarlagt. Xiapex er praktisk talt
natriumfritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner: Det er ingen målbar systemisk eksponering etter en
enkeltinjeksjon med Xiapex hos pasienter med Dupuytrens kontraktur, og kun minimal og kortlivet
systemisk eksponering hos pasienter med Peyronies sykdom. Bruk hos pasienter som har fått
tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Bivirkninger: Dupuytrens kontraktur:
Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse. Muskel-skjelettsystemet:
Smerte i ekstremitet. Øvrige: Perifert ødem, 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. Muskelskjelettsystemet: Artralgi, klump i armhulen, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi,
hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inflammasjon,
reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler, laserasjon), hudlaserasjon.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, lymfadenitt. Gastrointestinale: Diaré,
oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett,
flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom,
skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immunsystemet: Hypersensitivitet, anafylaktisk reaksjon.
Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet i bryst, brysthypertrofi.
Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i brystveggen, smerte i lysken,
knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller
stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst regionalt
smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor, hyperestesi. Psykiske: Desorientering,
agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt ASAT/ALAT, økt
kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ubehag, tretthet,
varmefølelse, influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, avskalling,
misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, åpent sår,
sårsprik kuldeintoleranse i de behandlede fingrene. Peyronies sykdom: Svært vanlige (≥1/10):
Kjønnsorganer/bryst: Penishematom, hevelse, smerter, ekkymos. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud:
Blodblemme, misfarging av hud. Kjønnsorganer/bryst: Penisblemmer, genital kløe, smertefull
ereksjon, erektil dysfunksjon, dyspareuni, peniserytem Øvrige: Vesikler eller kløe på injeksjonsstedet,
lokalisert ødem, knuter, suprapubisk smerte, smerter ved prosedyre. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute, eosinofili, lymfadenopati. Gastrointestinale: Abdominal
distensjon, forstoppelse. Hjerte/kar: Takykardi, hematom, hypertensjon, blødning, lymfangiopati,
overfladisk tromboflebitt. Hud: Erytem, penisulcerasjon, erytematøst utslett, nattesvette, hudlidelse
(hudknuter, -granulom, -blemme, -irritasjon eller -ødem), pigmenteringslidelse, hyperpigmentering.
Immunsystemet: Overfølsomhet for legemidlet, anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Soppinfeksjon i
huden, infeksjon, øvre luftveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Penisadhesjon, penislidelse, peyronies
sykdom, seksuell dysfunksjon, skrotalt erytem, genitalt ubehag, genital blødning, bekkensmerter,
redusert penisstørrelse, penisvenetrombose, skrotalt ødem, skrotale smerter. Luftveier: Hoste.
Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, underlivssmerter, lyskesmerter, ligamentlidelse,
ligamentsmerter, ubehag i muskler/skjelett. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dysgeusi, parestesi,
brennende følelse, hyperestesi, hypoestesi. Nyre/urinveier: Dysuri, urineringstrang. Psykiske:
Unormale drømmer, depresjon, seksuell hemning. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon.
Undersøkelser: Økt blodglukose, økt systolisk blodtrykk, økt kroppstemperatur. Øre: Tinnitus. Øvrige:
Varmefølelse, reaksjon eller misfarging på injeksjonsstedet, feber, hevelse, asteni, frysninger, cyste,
indurasjon, influensalignende sykdom, ødem, utskillelse av puss, ømhet, penisfraktur, hudlaserasjon,
åpent sår, skrotalt hematom, leddskade, penisskade.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.Basert på godkjent SPC fra 12/2017. Varenr.:113247, 0,9 mg, kr.8162,-

Dronning Eufemias gate 16,
0191 Oslo Tlf: +47 66 82 34 00
mail.no@sobi.com www.sobi.no
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon2:
-Skal kun gis av lege som er opplært og har erfaring
i diagnostisering og behandling av Dupuytrens
kontraktur
-Det kan forekomme en kraftig allergisk reaksjon,
pasienter må observeres i 30 minutter for å se etter
tegn eller symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon.
-Xiapex skal kun injiseres i Dupuytren-strengen.
Siden Xiapex løser opp kollagen, må forsiktighet
utvises for å unngå å injisere i sener, nerver, blodkar
eller andre kollagenholdige strukturer i hånden.

Der den gamle barneklinikken en
gang stod på Haukelandsområdet har
det etter lang tids graving og arbeid
omsider kommet opp et nybygg.
Bygningen skal angivelig være den
tynneste sykehusbygningen i landet.
Bygget skal brukes av klinikk for fedme, og er ment å
inspirere alle pasientene til å strekke seg etter slanke og
rette linjer. Det blir 7 etasjer uten heis. Siden bygningen
er såpass smal er det ikke plass til mange pasienter,
ca. 1-2 per etasje. Toppetasjen vil romme poliklinikken,
der samtlige må komme for primærutredning. De andre
etasjene vil ha treningsstudio, kokkeskole (for å lære å
lage sunn og god mat). I nederste etasje blir det hvileområde og kontor for de ansatte. Helse Bergen estimerer
at fedmen i samfunnet vil reduseres de neste årene som
følge av global oppvarming og matvaremangel. Derfor
kan bygget fremstå som noe underdimensjonert hvis
man tar dagens pasientgrunnlag i betraktning.

Haukelands nye fedmeklinikk.
Bak bygningen tårner
byfjellet Ulriken, bestigningen
av byfjellet er siste trinn i
behandlingsalgoritmen.
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HØSTMØTET
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Høstmøteboken & NOP
- annonser og innlegg

Har du spørsmål vedrørende
Høstmøtet, påmelding,
hotell, utstilling eller andre
ting ta kontakt med
Kristin Solstad i KSCI.

Ønsker du å annonsere i Høstmøteboken
eller NOP og har du spørsmål vedrørende
artikler og innlegg, ta kontakt med
Ødegaard reklame & design.

Mail kristin@ksci.no

Tandberg

Global oppvarming treffer ortopedien
Selv bare de mest innbitte klimaskeptikerene nekter å tro at snømangelen i
vinter kan ha sammenheng med global oppvarming. Den snøfattige vinteren
har ført til færre skader relatert til vintersport. Nevrokirugene ser dette som
udelt positivt siden de har fått inn færre hodeskader som følge av fall i skibakkene og mindre vaktbelastning.

Telefon 66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no

Norsk ortopedisk forening støtter tiltak som kan
reversere den globale oppvarmingen. Antall inngrep for
LIS og overleger har falt på landsbasis i vinter. Dette vil
føre til ytterligere problemer for å utdanne ortopeder
med tilstrekkelig kompetanse innen bruddkirurgi. Nof
har laget planer for kort og lang sikt.

Vi minner om at materiellfrist for
NOP nr. 2, 2019 er 27. mai.

På kort sikt vil Nof støtte byggingen av flere klatrehaller, isbaner og håper at skianleggene kan brukes
til downhill sykling i en utvidet sesong. Dette kan forhåpentligvis bedre pasienttilgangen rimelig raskt.

På lang sikt ser Nof for seg å opprettholde flere lokalsykehus slik at CO2 utslippene fra lange pasientreiser
vil reduseres. Alternativt vil vi anbefale alle helseforetakene å kjøpe inn Tesla Semi (helelektrisk trailer)
som rigges med operasjonsstue og røntgen-/CT-lab.
Denne bussen kan da bemannes av ortopeder som
kan reise utslippsfritt rundt om i regionene og operere
pasienter.

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi

Solstrand Hotel & Bad
6th and 7th of September
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Fractures Around the Knee
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3D printing i ortopedi i Norge:

nå eller aldri

Hva kan man bruke det til i
ortopedien?
Den enkleste måten å bruke en 3D printer i en klinisk
hverdag er å lage pasientspesifikke modeller av benete
strukturer som f.eks. frakturer. I ortopedien er pasientene som regel heldige og har en uskadet kontralateral ekstremitet og det er relativt lett å ”speile” den
uskadde siden for å så skrive ut en anatomisk modell
av den frakturerte knokkelen. Fordelen med dette er
at man kan bruke modellen til å bøye plater slik at de
passer presist, for å så ”reponere på platen”. Metoden
er beskrevet for bl.a. komminutte claviculafrakturer og
acetabulare frakturer.1,2
Det er også mulig å produsere borre- og kutteblokker
som er tilpasset den enkelte pasientens anatomi og
skade. Disse brukes til f.eks. osteotomier3, plassering av
proteser4 eller pedikkelskruer.5

Fig. 2

Max Temmesfeld, lege i spesialisering; Hendrik F. S. Fuglesang, fagansvarlig overlege bruddseksjon,
Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus

Har du noe gang gruet deg til det som venter deg når du skal operere vanskelig
fraktur? Hvor ille er egentlig denne frakturen? Eller hvordan akser og rotasjonsfeilstilling er etter en komplisert osteotomi i alle tre plan? Har du noen gang
ønsket å kunne gjøre osteotomien om igjen i korreksjonen av den feiltilhelte
frakturen i radius? Eller kanskje enda bedre, å kunne teste det ut på forhånd?
På en modell basert på pasientens CT-bilder? Utopi – eller i hvert fall både
dyrt og vanskelig, tenker du kanskje? Faktisk ikke – 3D printing er på god vei
inn i ortopedien allerede.
Hva er 3D printing?
Tredimensjonal trykk (3D printing), ofte omtalt som
”rapid prototyping”, er en raskt utviklende teknologi
som har tatt helsesektoren med storm i utlandet de
siste årene. 3D printing spenner seg over et bredt
spekter, som omfatter alt fra syntetisering av biologisk
vev (tissue engineering) til produksjon av pasientspesifikke plastmodeller. Tissue engineering vil være
forbeholdt store laboratorier og prekliniske studier i
en god stund framover, men plast- og karbonprinting
er aktuelle på sykehusnivå (in-house) allerede i dag.
Maskin- og programvaren har blitt såpass rimelig og
brukervennlig at også teknisk interesserte kirurger,
uten ingeniørbakgrunn, er i stand til å ta teknologien
i bruk. Comutertomografiske (CT) snittbilder danner
som regel grunnlaget for pasientspesifikke modeller
18
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mens osteotomikutteblokker og instrumenter tegnes i
computer-aided-design (CAD) programvare. I en semiautomatisert prosess kalt ”segmentering” lager spesialisert programvare en 3D modell basert på røntgentetthet av biologisk vev målt i Hounsfield enheter (HU).
Benvev er relativ lett å segmentere grunnet den tydelige kontrasten til omliggende bløtvev og evt. metall.
Det er dog mulig å printe modeller av bløtvev basert
på magnetresonans (MR) bilder. Mye av programvare
er tilgjengelig gratis på nett. Det kreves også noe
bearbeiding av modellene i ulike programvarer før de
kan skrives ut. Selve 3D printeren kan fungere på flere
måter, men teknologien som er mest aktuelt og rimelig
er basert på lagvis avleiring av smeltete plaststrimler
og betegnes som fused-deposition modeling (FDM).

Printing med karbonfibre og polyetheretherketon
(PEEK, en meget hard plast) er allerede mulig med
en relativ rimelig standardprinter, som får plass på en
kontorpult (benchtop-sized printer). Det finnes også
titanprintere som er noe større og dyrere, men kommersielt tilgjengelige, som gjør det teoretisk mulig
å printe implantater. Den mekaniske stabiliteten av
slike egenproduserte 3D printede volare låseplater av
titan for distale radiusfrakturer har en koreansk gruppe
testet og fant sammenliknbar stivhet samt overlegen
stabilitet sammenlignet med to etablerte implantater
fra store kommersielle leverandører.6 De store firmaene
har også begynt å bruke 3D printing; Synthes® 7 har

Fig. 1

lansert SynFIX systemet som består av en 3D printet
skiveprotese av PEEK til bruk ved ryggfusjoner. Printing
av implantater vil sannsynligvis likevel være vanskelig
å realisere på sykehusnivå grunnet manglende formell
testing av sterilitet og mekanisk styrke for hvert implantat samt manglende godkjenning og dermed etiske
og juridiske spørsmål. Eksterne leverandører vil derfor
også i fremtiden spille en viktig rolle her.

” Pasienter med komplekse akutte
frakturer, som vil kunne ha nytte
av en 3D modell ...”
Hvorfor gjøre dette selv?
Svaret er enkelt: tid og penger. Pasienter med komplekse akutte frakturer, som vil kunne ha nytte av en
3D modell kan ikke vente mange dager på en ekstern
leverandør som skal produsere og sende modellen
i posten fra utlandet. Med en egen printer kan en
frakturmodell produseres og steriliseres i løpet av 24
timer på egen avdeling. Litt avhengig av størrelse og
material, ligger kostnader mellom 40 og 200 kroner.
Fordi det ikke finnes noe norsk selskap som tilbyr
3D printing til medisinske formål, er man per idag
avhengig av utenlandske leverandører, som f.eks. Materialise (Leuven, Belgia). Disse selskapene har bidratt
med å gjøre teknologien populær og har utviklet mye
bra programvare, men tar seg også godt betalt for
hver gang man bruker dem, ikke sjeldent flere titusen
Figur 1: Modell av en dislokert FCF i vår 3D printer. Legg merke
til støttestrukturer.
Figur 2: Egenprodusert kutteblokk til dobbel osteotomi av
en mal-union av en claviculafraktur.

Figur 3: 3D printer på
ortopedisk klinikk Ahus.
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kroner per kasus. Dette i seg selv hever terskelen for
å bruke 3D modeller. Ved osteotomier er man i tillegg
nødt til å planlegge inngrepet via videokonferanse eller
telefon med en ansatt fra den eksterne leverandøren,
som vanligvis ikke har noe egen kirurgisk kunnskap
eller erfaring. For Norge kan det også være nyttig at
denne metoden ikke utelukkende videreutvikles i
utlandet. Ortopedisk kirurgi topper Norsk pasientskadeerstatnings (NPE) statistikk år etter år. Ikke sjeldent
er suboptimal reposisjon og derav følgende dårlig
behandlingsresultat en viktig faktor. 3D modeller kan
trolig bidra til å forbedre læringskurven ved vanskelig
bruddkirurgi og gjøre reposisjonen mer forutsigbar og
kanskje kan vi unngå noen dårlige resultater. På kurs
øver vi vanskelige inngrep på plastknokler, ofte med
urealistiske frakturmønstre. Hvorfor ikke øve på en
plastmodell som er en eksakt kopi av den frakturen
som man faktisk skal opererer en time etterpå?
Fig. 4

Resultater på Ahus
Ahus er Norges største akuttsykehus med et pasientgrunnlag på noe over en halv million innbyggerne. Vi
har dermed en relativ hyppig forekomst av ”spesielle
problemstillinger”. Med andre ord et naturlig sted for å
etablere og videreutvikle bruken av in-house 3D printteknologi innen ortopedien på sykehusnivå i Norge.
Vi har etablert en mini-3D printer-lab basert på en
relativ enkel FDM plastprinter med innkjøpspris på
18 000 kr. Den kan skrive ut lag på 0,09 mm på det
tynneste, som tilsvarer ganske nøyaktig tykkelsen
av moderne CT snittbilder. Printeren har vært i bruk i
ca. 1,5 år og vi har produsert totalt 18 pasientspesifikke
modeller som vi har brukt i forbindelse med planlegging og gjennomføring av ulike komplekse inngrep.
Et antall på en per måned kan kanskje virke lavt men
skyldes både en viss ”prøve og feile” periode, men

” Lorem ipsum

Fig. 5

Figur 4: Virtual surgical planning av en intra-artikulær malunion i distale radius med egendesignet reposisjonsblokk.

også at prosjektet så langt har vært basert på personlig
engasjement uten midler til investering eller drift.

Figur 5: Simulering av osteotomien på 3D printet plastbein
viser at sagen treffer nøyaktig i et intraartikulært trinn i en
mal-union av den distale radiusen.

Hovedsakelig har vi laget modeller ved komplekse frakturer (Pilon, distale- og proksimale humerus, tibia platå,
calcaneus). Tilbakemeldinger fra våre erfarne traumatologer har hittil vært udelt positive.

Hvordan kan 3D modeller brukes?
Vi har også printet en 3D modell til en elektiv ACLrevisjon, hvor modellen ble brukt til å vurdere nødvendigheten og plassering av nye borrekanaler. Det er også
mulig å selektivt fjerne metall eller sement fra CT snitt
før modellen genereres. Denne funksjonen utnyttet vi
da vi printet en hemipelvis for en komplisert aceta-
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En 3D modell tillater også simulering av operasjoner,
siden man kan velge printmaterialer som lett kan borres og sages. Dette brukte barneortopedene våre før en
subtrokantær osteotomi av en avglidd epiphysiolysis
capitis femoris som krevde både endring av rotasjon og
akser. Først planla vi osteotomikuttet på den virtuelle
modellen (virtual surgical planning). Etter det ble
modellen printet og operatørene ”trente” på kuttet på
modellen før operasjonen.

Til kritikerne: Hva er evidensen?
Et enkelt søk med ”3D printing orthopedics” i PubMed
gir 196 resultater. I en oversiktsartikkel fra 2017 med
fokus på level-1 evidens fant forfatterne 11 randomiserte kontrollerte studier innen kategorien ”muskelskjelett”, som belyser ulike anvendelser innen traume-,
protese- og ryggkirurgi.12 I en randomisert kontrollert
studie undersøkte forfatterne plateosteosynteser av treog fireparts proksimale humerusfrakturer når kirurgen
hadde en 3D modell av frakturen pre- og peroperativ
tilgjengelig sammenliknet med den samme kirurgiske
teknikken uten modell. De fant signifikant mindre
røntgeneksponering, mindre blødning og kortere operasjonstid.13 I en annen level-1 studie, publisert i The
Journal of Bone and Joint Surgery i 2012, demonstrerte
forfatterne at plassering av glenoidkomponenten ved
anatomiske skulderproteser var signifikant bedre med
pasientspesifikke instrumenter til plassering av senterpinnen, særlig hos pasienter med stor retroversjon eller
større beintap.4
Om teknologien vil føre til store påvisbare kliniske
effekter gjenstår imidlertid å se. Det vil også være
vanskelig å lage store randomiserte multisenterstudier
siden 3D printing er mest nærliggende for spesielle
problemstillinger, samt tid og ressurser som er nødvendig for hvert enkelt inngrep.

Max Temmesfeld,
lege i spesialisering

” Hos en pasient korrigerte vi en
mal-union av en intraartikulær
distal radiusfraktur utelukkende
med volar tilgang og under
artroskopisk kontroll ...”

...”
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bularrevisjon. Modellen gjorde det mulig å vurdere og
visualisere hvor mye bein som ville være igjen etter
fjerning av alt sement og metall, om det var en diskontinuitet i pelvis og hvilke acetabulare rekonstruksjonskomponenter som vi kunne forvente ville passe.

Ved å ”speile” den uskadde kontralaterale siden og
legge den presist over den fakturerte siden på skjermmodellen er det mulig å gjøre beregninger av feilstillinger i alle tre plan. Denne funksjonen utnyttet vi i
en studie, nettopp publisert i The Journal of Bone and
Joint Surgery OA, der vi undersøkte om vanlig røntgen
er godt nok til å vurdere bakre tilt ved udislokerte fracturae colli femoris (FCF).8,9 Printeren ble også brukt til å
skrive ut modeller av disse brudd for å studere hvorvidt
måling av bakre tilt er avhengig av rotasjon av femur i
bildetakingsøyeblikket.10

Fig. 6

Figur 6: I segmenteringsprosessen lager spesialisert programvare en 3D modell (øverst til hø) ut ifra CT snittbilder av en
proksimal humerusfraktur.

” En 3D modell tillater også
simulering av operasjoner ...”

I tillegg har vi operert to pasienter ved hjelp av pasientspesifikke egenproduserte osteotomimaler. I samarbeid
med sterilsentralen har vi utarbeidet en lav-temperatur
steriliseringsprotokoll, slik at modellene kan tas med
inn sterilt på operasjonsstue. Hos en pasient korrigerte
vi en mal-union av en intraartikulær distal radiusfraktur
utelukkende med volar tilgang og under artroskopisk
kontroll. Dermed unngikk vi en større dorsal tilgang
med kapsolutomi og luksasjon av håndleddet.11 Så
vidt vi vet har egenproduserte (in-house) kutteblokker
ikke blitt brukt for intraartikulære osteotomier i distale
radius tidligere og vi har beskrevet teknikken i en
kasuistikk, som for tiden er under fagfellevurdering.
Hos en annen pasient korrigerte vi en mal-union av en
claviculafraktur med pasientspesifikke kutteblokker for
en dobbelosteotomi.
Norsk ortopedpost • 1 - 2019
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3D printing i ortopedi ...

En tradisjonell ridder ankommer en
slottssal ridende til hest. For fremtiden
bør sannsynligvis riddere fremstilles
som ortopeder på en operasjonssal
hvor blyfrakken er dagens rustning.

fortsatt ...

Fremtiden
Vi planlegger å anskaffe en ny, bedre
printer, samt å etablere en formell
gruppe med avsatt tid og midler, som
kan tilby printtjenesten til klinisk bruk
og forskning på sykehuset og evt. for
andre ortopediske avdelinger i området. Vi har etablert samarbeid med
en gastrokirugisk forskningsgruppe
på Ahus, som har brukt 3D modeller til å
fremstille den vanskelige karanatomien ved
kolonreseksjoner.14 Med denne artikkelen håper
vi å nå ut til våre kolleger som kunne ha interesse i
bruk av en 3D printer på sin avdeling eller som kanskje
allerede er i gang. Vi er kjent med at Haukeland har
etablert en 3D printer utenfor ortopedisk avdeling, som
betjenes av en tekniker og at det er interesse i også
i Trondheim, på Diakonhjemmet og i Drammen. Ta
gjerne kontakt.
Ettersom produksjon av modeller og særlig osteotomikutteblokker ikke er akkurat selvforklarende, er det
sannsynligvis hensiktsmessig å dele ressurser på tvers

©Wellcome collection.

av helseforetakene. Vårt mål er å etablere et nettverk
for utveksling av tips og triks og nye ider til forskningsprosjekter. Vi håper at vi har klart å få frem at
3D printing er et nyttig verktøy i kirurgien, og spesielt
godt egnet for ortopedisk kirurgi – ved spesifikke komplekse kasus, men også i opplæring av nye spesialister.
Fremtidens verktøy er kommet og vi må ta dette i bruk.
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Rettelse i NOP nr. 4, 2018
I forrige utgave av NOP stod det at Havelin og
Engesæter var de første ortopedene som har blitt
utnevnt som riddere av St. Olavs orden. Det er en
usannhet med modifikasjoner. De er de første på
Vestlandet som har fått denne utmerkelsen.
Følgende har i tillegg, så vidt NOP kjenner til,
blitt hedret av Kongen:
Pål Benum (2006) som også ironisk nok har jobbet
på St. Olavs. Benum fikk utnevnelsen for blant annet
forskning innen korsbåndskirurgi og sitt arbeid
med Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske
implantater (red. anm.: verdt å lese litt om). Benum
deltok også under sommer-OL i Tokyo i 1964 der
har løp inn til en 19ende plass på 10 000 meter.

ortoped har han jobbet mye med idrettsmedisin og
antidopingarbeid. Lereim ledet også Helsedirektoratets gjennomgang av helsesektorens innsats etter
terrorhendelsene 22. juli 2011.
Svein Svenningsen (2014) har vært avdelingssjef
ved Ortopedisk avdeling, Arendal sykehus. Han fikk
utnevnelsen for sitt virke innen ortopedien, der
forskningen innen hoftelidelser hos barn trekkes
frem. I tillegg oppbygging av forskningsmiljøet i
Arendal samt arbeid innen pasientflyt. Svenningsen
jobbet også sammen med Pål Benum på St. Olavs i
Trondheim.

Inggard Lereim (2011) har også jobbet i Trondheim
og Oslo. Han fikk utnevnelsen for sitt arbeid innen
trafikk- og idrettsmedisin. I tillegg til å være
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Midtside osteosyntesen

Tveit/Kristensen

Albert Einstein sa at parallelle linjer møtes i
uendeligheten. På lik linje med at vinklene
i en trekant kan utgjøre mer enn 180 grader
(bare aksepter at det er sant, eller les om
elliptisk geometri). I hverdagsortopedien
slipper vi å forholde oss til ikke-Eukledisk
geometri og kan derfor nyte synet av to
helt parallelle collumskruer.
Øystein Tandberg

Hva: Udislosert FCF hos en mann født i 1959
Hvor: Haukeland sykehus
Hvordan: Olmedskruer
Hvorfor: Dette er pent operert fordi begge skruene har calcarstøtte. I tillegg er de
parallelle noe som er en forutsetning for kompresjon uten dislokasjon i frakturen.
Skruelengden er også korrekt. Passe lange med godt tak proximalt, men ikke så
lange at de går inn i brusken.
Operatører: Tveit/Kristensen.
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hodepine og søvnighet). Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, forstoppelse. Nevrologiske: Svimmelhet, søvnighet, hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast,
diaré, dyspepsi. Hjerte/kar: Rødming. Hud: Kløe, hyperhidrose, utslett. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Oppmerksomhetsforstyrrelser, skjelving, ufrivillige muskelsammentrekninger. Psykiske:
Angst, nedstemthet, søvnforstyrrelser, nervøsitet, rastløshet. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Øvrige: Asteni, fatigue, følelse av svingning i kroppstemperatur, slimhinnetørrhet, ødem.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Abdominalt ubehag. Hjerte/kar: Økt puls,
nedsatt puls, palpitasjon, blodtrykksfall. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Legemiddeloverfølsomhet (sjeldne tilfeller av angioødem, anafylaksi og anafylaktisk sjokk er rapportert etter markedsføring). Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon. Nevrologiske: Nedsatt bevissthetsnivå, nedsatt hukommelse, mental påvirkning, synkope, sedasjon, balanseforstyrrelser, dysartri,
hypoestesi, parestesi. Nyre/urinveier: Forsinket vannlating, pollakisuri. Psykiske: Desorientering,
forvirring, uro, sanseforstyrrelser, unormale drømmer, euforisk humør. Stoffskifte/ernæring: Vekttap. Øye: Synsforstyrrelser. Øvrige: Legemiddelabstinenssyndrom, følelse av å være unormal,
irritabilitet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Forsinket magetømming. Luftveier: Respirasjonshemming. Nevrologiske: Kramper, presynkope, unormal koordinasjon. Psykiske: Legemiddelavhengighet, unormale tanker. Øvrige: Følelse av å være full, følelse av å være
avslappet. Kliniske studier med inntil 1 års pasienteksponering har gitt få holdepunkter for abstinenssymptomer ved brå seponering, og disse ble vanligvis klassifisert som lette, dersom de
oppsto. Leger bør likevel være oppmerksomme på abstinenssymptomer og behandle pasienter
ved behov. Det er kjent at risikoen for selvmordstanker og selvmord er høyere hos pasienter som
lider av kroniske smerter. I tillegg har legemidler med en uttalt effekt på det monoaminerge
systemet blitt assosiert med økt risiko for selv-mord hos pasienter som lider av depresjon,
spesielt i startfasen av behandlingen. Data fra kliniske studier og rapporter fremkommet etter
markedsføring har ikke påvist en økning i risiko for tapentadol. Overdosering/Forgiftning: Erfaring med overdosering er svært begrenset. Symptomer: Forventede symptomer omfatter
spesielt miose, oppkast, kardiovaskulær svikt, bevissthetsforstyrrelser, inkl. koma, kramper og
respirasjonshemming, inkl. respirasjonsstans. Behandling: Behandling bør fokusere på behandling av symptomer på μ-opioid agonisme. Ved mistanke om overdosering bør det primært fokuseres på å sikre frie luftveier og starte assistert eller kontrollert respirasjon. Rene opioidreseptorantagonister som nalokson er spesifikke antidoter ved respirasjonshemming som følge av
opioidoverdosering. Respirasjonshemming etter overdosering kan vare lenger enn virkningen til
opioidreseptorantagonisten. Administrering av en opioidreseptorantagonist kan ikke erstatte
kontinuerlig overvåking av luftveier, respirasjon og sirkulasjon etter en opioidoverdosering. Hvis
responsen på opioidreseptorantagonisten er suboptimal eller kortvarig, bør det gis ytterligere en
dose av en antagonist (f.eks. nalokson) som anvist av legemidlets tilvirker. Gastrointestinal dekontaminering kan vurderes for å eliminere uabsorbert virkestoff. Gastrointestinal dekontaminering med medisinsk kull eller magetømming kan vurderes innen 2 timer etter inntak. Luftveiene
skal sikres før det gjøres forsøk på gastrointestinal dekontaminering. Egenskaper: Klassifisering: Tapentadol er et sterkt analgetikum med μ-agonistisk opioid og i tillegg noradrenalinreopptakshemmende egenskaper. Tapentadol utøver sin analgetiske effekt direkte uten noen farmakologisk aktiv metabolitt. Tapentadol viser effekt i prekliniske modeller av nociseptive,
nevropatiske, viscerale og inflammatoriske smerter. Effekt er bekreftet i kliniske studier ved
kroniske tilstander med ikke-maligne nociseptive og nevropatiske smerter, samt ved kroniske
maligne smerter. Analgetisk effekt er vist hos pasienter med osteoartrittsmerter, kroniske korsryggsmerter og smertefull, perifer diabetesnevropati. Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet etter enkeltdoser er ca. 32% pga. omfattende first pass-metabolisme. Cmax nås
etter 3–6 timer. Doseproporsjonale AUC-økninger er sett i terapeutisk doseområde. Steady state
nås på dag 2. Proteinbinding: Ca. 20%. Fordeling: Tapentadol har omfattende distribusjon i
kroppen. Distribusjonsvolum (VZ) 540 ± 98 liter etter i.v. tilførsel. Halveringstid: Terminal t1/2 er
gjennomsnittlig 5-6 timer etter oralt inntak. Totalclearance er 1530 ± 177 ml/minutt. Metabolisme: Ca. 97% av modersubstansen metaboliseres. Viktigste metabolismevei er konjugering
med glukuronsyre til glukuronider. Etter oralt inntak utskilles ca. 70% av dosen i urin i konjugerte former (55% glukuronid og 15% sulfat av tapentadol). Uridindifosfatglukuronyltransferase
(UGT) er hovedenzymet ved glukuronidering (hovedsakelig UGT 1A6-, 1A9- og 2B7-isoformer).
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20 år med

funksjonsforbedrende
kirurgi ved tetraplegi

Leiv M. Hove, Professor, tidligere seksjonsoverlege, Ortopediske avdeling, Haukeland universitetssykehus

Verdens eldste kirurgiske dokument, The Edwin Smith Surgical Papyrus,
som dateres tilbake til ca. 1500 f.Kr., omtaler en pasient med tetraplegi som
eksempel nr. 31 (fig. 1): ”En pasient som har brukket nakken og blitt lam i
armer og ben, skal ikke behandles”. Det var budskapet. Slik var det også
i flere tusen år frem til de første avdelingene for ryggmargsskadde ble
etablert i begynnelsen av forrige århundre.
Da man på 1920-tallet hadde erfart at disse pasientene
kunne overleve sin alvorlige skade, oppsto diskusjoner
om man kunne forbedre funksjonen til pasienten. Det
var særlig arm- og håndfunksjon man fokuserte på.
Man konstruerte noen eksterne metallskinner med
bevegelige ledd som samtidig kunne låses i tjenlige
posisjoner, for å holde forskjellige gjenstander
(fig. 2). Dette viste seg å være til stor hjelp for mange
pasienter, særlig i USA hvor disse skinnene var
allment tilgjengelig.
Parallelt med dette hadde innovative kirurger begynte
med seneforflytninger hos pasienter med perifere
nerveskader i overekstremitetene. Den amerikanske kirurgen Sterling Bunnell (1882-1957) var en av pionerne
på dette området. Under den andre verdenskrig fikk
Bunnell henvist et stort antall ryggmargsskadde amerikanske soldater med spørsmål om man kunne gjøre
noe for å bedre håndfunksjonen hos disse pasientene.
Han utførte så de første seneforflyttingene på pasienter
Fig. 1: The Edwin Smith Surgical Papyrus.
Fig. 2: Ekstern skinne for stabilisering av håndledd og fingre.
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med ryggmargsskader og viste at man kunne gjenskape
håndfunksjon hos noen av disse.
Mange trodde nå at man kunne etablere et fast operativt tilbud for funksjonsforbedrende kirurgi til denne
pasientgruppen. Men så kom polio-epidemien som
utover på 1950-tallet la beslag på enorme resurser
innen rehabilitering og ortopedisk kirurgi.

” Den skotske kirurgen Douglas Lamb
lanserte en alternativ metode som han
kalte ”the natural tenodesis grip” ...”
Alternativ metode
Den skotske kirurgen Douglas Lamb lanserte en
alternativ metode som han kalte ”the natural tenodesis
grip”. Han tapet pasientens fingre i maksimal bøyd
posisjon i mange uker. Dette førte til en viss tilstivning av fingerleddene men ga samtidig et slags
grep mellom tommel og øvrige fingre når man bøyde
håndleddet oppover. På den måten kunne pasienten
holde enkelte gjenstander. Dette ble de neste ti-årene
standard behandling hos pasienter med tetraplegi.
På 1970-tallet var professor Erik Moberg (1905-1993)
bli pensjonist etter travle år som sjef på ortopedisk
avdeling i Gøteborg. Han hadde besøkt Sterling Bunell
kort etter andre verdenskrig, og hadde hørt om hans
operasjonsmetoder for funksjonsforbedrende kirurgi på
overekstremiteten. I løpet av de neste årene forbedret
han og utviklet nye metoder for å gjenskape gripefunksjon i hånden. Han publiserte sine erfaringer i
internasjonale tidsskrift og besøkte en rekke land for å
lære kolleger å operere disse pasientene.
Han var også i Norge hvor han opererte en håndfull
pasienter i Trondheim og Oslo. I Bergen ble det også
operert et par pasienter av egne leger. På den tiden
hadde man ikke egne avdelinger for ryggmargsskadde.
Professor
Erik Moberg

Den nødvendige og langvarige opptreningen etter
kirurgi ble derfor ikke alltid gjennomført, slik at resultatene for pasientene ble sub-optimalt. I vårt naboland
ble det imidlertid etablert ryggmargskade-enheter som
i nært samarbeid med kirurgene hadde stor suksess
med denne behandlingen.
På Haukeland universitetssykehus ble det fra Nevrologisk avdeling gjort en rekke henvendelser til kirurgene
om å ta opp denne formen for kirurgi. Særlig spesialfysioterapeut Gjelsvik var en pådriver for å få etablert
en slik virksomhet. Trange budsjetter på sykehuset
førte til at ingen av de opererende avdelingene etterkom ønsket fra nevrologene.
På 1990-tallet ble det etablert en ”utenlands-milliard”
hvor regjeringen betalte for behandling i utlandet hvis
det ikke var tilgjengelig behandling i Norge. Enkelte
ryggmargsskadde fikk derfor gjort slike operasjoner i
Gøteborg.

Spinalenheten på Haukeland
universitetssykehus
Da Spinalenheten på Haukeland universitetssykehus
åpnet i 1998, arrangerte man et åpningsseminar med
inviterte forelesere fra hele landet. Seksjonsoverlege
Harald Russwurm (1936-2016) fra Trondheim var
invitert for å snakke om funksjonsforberedende kirurgi
på overekstremiteten. Han hadde vært en periode
i Gøteborg hos Erik Moberg og hadde også invitert
Moberg til å gjøre noen operasjoner ved St. Olavs
hospital i Trondheim. Etter foredraget ble han spurt av
leder for Nevrologisk avdeling, professor Johan Årli om
det var noen kirurger i Bergen som kunne ta opp denne
virksomheten. ”Professor Leiv Hove kunne være en
aktuell person” svarte Russwurm. Dette ble støttet av
seksjonsoverlege Axel Algaard fra Ortopedisk avdeling.
Dagen etter ble jeg kontaktet av professor Årli med en
formell forespørsel om jeg kunne påta meg å starte opp
denne type kirurgi i Bergen.
Overlege
Arvid Ejeskär,
Gøteborg
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20 år med funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi fortsatt ...
” Så var utfordringen å finne
en pasient som var villig til å
prøve en ny type behandling
og som var villig til å komme
på kort varsel ... ”
Det etterfølgende året ble brukt til kompetanseoppbygging med studiereiser til en rekke internasjonale sentre
for å lære denne høyspesialiserte kirurgien. Lengst tid
var jeg i Gøteborg hvor Mobergs etterfølger, overlege
Arvid Ejeskär, var leder for den operative virksomheten
på tetraplegikere ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vel tilbake på Haukeland begynte arbeidet med å få
organisert en slik ny virksomhet. Det viste seg at det
ikke var personell-ressurser til å etablere en fast ny
virksomhet. Det var ingen penger til å sende fysioog ergoterapeuter eller operasjons- og anestesisykepleiere på kurs. Heller ikke å engasjere unge leger til
å assistere ved operasjonene.
Jeg fikk imidlertid grønt lys fra ledelsen ved Ortopedisk
avdeling til å operere på ”ledige” operasjonsstuer, dvs.
når noen av de andre kirurgene var på kurs, eller under
høstferie og vinterferie perioder. Jeg fikk også midler til
å invitere overlege Ejeskär som gjesteoperatør og assistent ved de første operasjonene. ”Han ville komme hvis
han kunne få gå på ski når han var i Norge”, svarte han.
Så var utfordringen å finne en pasient som var villig til
å prøve en ny type behandling og som var villig til å
komme på kort varsel når vi fikk en ledig operasjonsstue. Først etter årtusenskiftet fant vi en pasient som
våget å være den første til å bli operert.
Fig. 5: Vår første pasient
som fikk rekonstruert
albuefunksjon og gripefunksjon høyre side.
Venstre arm på bildet
ikke operert.

Det vi kunne tilby pasienten var rekonstruksjon av tricepsfunksjonen på overarmen slik at pasienten kunne
strekke i albueleddet. I tillegg evne til å stabilisere
albueleddet som er viktig for den senere rekonstruksjonen av håndgrepet. Dette blir utført om lag 6 måneder
etter albueoperasjonen. Operasjonen for gripefunksjon
består i seneforflyttinger for å gjenskape nøkkelgrepet
mellom tommel og pekefinger, og håndgrepet mellom
de fire fingrene og håndflaten.
De neste årene hadde virksomheten et visst dugnadspreg. Vi hadde ingen faste operasjonsstuer eller annet
fast personale. Fysio- og ergoterapeutene på Spinalenheten gjorde imidlertid en fantastisk jobb slik at
pasientene fikk et meget tilfredsstillende sluttresultat
etter behandlingen.

Sunnaas sykehus
I 2003 ble vi kontaktet fra Sunnaas sykehus med
spørsmål om vi kunne operere pasienter også fra deres
helseregion. De første vi opererte derfra var pasienter
som hadde fått gjort første operasjon i Gøteborg som
ledd i ”utenlandsmilliarden”. Denne var nå avsluttet.
Det ble nå nødvendig å styrke staben på Haukeland
universitetssykehus. Jeg spurte overlege Eivind Strandenes fra Plastikkirurgisk avdeling om han ville være
med i teamet rundt disse pasientene. Han var villig,
og vi fikk i stand et meget hyggelig samarbeid. Vi fikk
også fast operasjonsdag ved at Ryggseksjonen på Ortopedisk avdeling ga fra seg en operasjonsdag pr måned
til disse pasientene. Vi reiste til Sunnaas og undersøkte
pasienter der, både ny-skadde og pasienter som vi allerede hadde operert. Vi bidro også med faglige foredrag
på internmøtene på Sunnaas. Etter hvert kom det flere
pasienter fra Sunnaas enn fra Bergensregionen.

Fig. 6: Klinikkdirektør Lars Oddvar Arnstad foretok den høytidelige åpningen
av den nye nasjonale tjenesten på Haukeland.

Fig. 6: Klinikkdirektør Lars Oddvar Arnstad foretok den høytidelige åpningen av den nye nasjonale tjenesten på Haukeland.

Da den nordiske spinalskade kongressen (NOSCOS) ble
arrangert i Bergen i 2005 fikk vi en egen seksjon hvor de
forskjellige faggruppene i ”Tetra-teamet” fortalte om sine
erfaringer etter 5 år med funksjonsforbedrende kirurgi.

”Nasjonale tjenester”
I 2009 lyste Helsedirektoratet ut en ny runde med
”Nasjonale tjenester” (tidligere kalt ”Landsfunksjoner”).
Vi laget en søknad som ble sendt tjenestevei gjennom
systemet. Etter lange høringsrunder fikk vi brev om at
vi hadde fått tildelt Landsfunksjon for denne virksomheten. Direktoratet hadde gitt oss det velklingende
navnet ”Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på over-ekstremiteten ved tetraplegi”.
I tildelingen var det presisert at virksomheten skulle
drives i nært samarbeid med de regionale spinalenhetene Sunnaas, St. Olav og Haukeland. Vi fortok den
høytidelige åpning av virksomheten ved å arrangere
at fagseminar med deltakere fra de regionale
spinalenhetene (fig. 6).
Ved tildelingen av nasjonalt ansvar for denne behandlingen ble virksomheten organisert i fastere former. Vi
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” I tildelingen var det presisert at
virksomheten skulle drives i nært
samarbeid med de regionale
spinalenhetene ... ”
fikk faste operasjonsstuer og fikk ansatt faste fysio- og
ergoterapeuter og fagansvarlig sykepleier. Vi fikk også
to leger til i staben: overlege Rakel Gudmundsdottir og
lege i spesialisering Truls Hanestad.

Nordisk ekspertgruppe
Vi tok også initiativ til å etablere en nordisk ekspertgruppe for kirurger, fysio- og ergoterapeuter som var
knyttet til den operative virksomheten (Nordic Tetra
Hand Group, NORTH). Vi arrangerte møter i de fem
nordiske byene hvor disse nasjonale tjenestene var
lokalisert (Gøteborg, Bergen, Reykjavik, København
og Helsinki). Vi arrangerte kurs for nordiske fysio- og
ergoterapeuter og betalte for europeiske kurs og
hospitantopphold ved internasjonale sentre.
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20 år med funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi fortsatt ...
Vi laget en nettside som viser hvilket tilbud vi kan gi
pasientene (www.tetrahand.no).
Det er link til nettsiden på pasientforeningens hjemmeside. Siden blir fortløpende oppgradert. (Den tilsvarende svenske nettsiden finnes på www.tetrahand.com).

Det siste kvantespranget av forbedringer kom da nerveflytting ble introdusert. Ved å flytte en nerve fra en
intakt muskel (mindre viktig muskel) til en muskel med
tapt funksjon, ble håndgrepet bedre og mer funksjonelt.

” Det siste kvantespranget av
forbedringer kom da nerveflytting
ble introdusert ... ”

Som konklusjon tyve år etter at oppdraget ble gitt, kan
vi si at etter en forsiktig start, har dette blitt en suksesshistorie. De kirurgiske teknikkene har vist seg sikre
og effektive til å gi pasienten kontroll over albuefunksjon og et tjenlig håndgrep. Det er få komplikasjoner
til denne virksomheten som imidlertid krever et nært
samarbeid mellom en rekke personellgrupper.

Det skjedde også en utvikling av det faglige tilbudet vi
kunne gi til pasientene. Det kom bedre suturmaterialer
og nye suturteknikker som tillot tidlig mobilisering
etter senekirurgi. Vi fikk nye typer implantater, såkalte
vinkelstabile plater, når vi skulle stive av ledd. Disse
tålte også tidlig mobilisering. Andre forbedringer og
modifikasjoner gjorde at vi kunne gjøre hele rekonstruksjonen av et håndgrep i én operasjon. Dette førte
riktignok til at operasjonene tok lenger tid, men man
sparte en sykehusinnleggelse for pasienten.

32

Norsk ortopedpost • 1 - 2019

MITEK PUREVUE®
Artroskopisk rack

Tyve år etter

Ny leder av ”tetra-kirurgien” i Norge
Professor Hove (leder 1998-2018) ble i sommer
pensjonist. Ny leder av ”tetra-kirurgien” i Norge er
overlege Rakel Gudmundsdottir. Overlege Aleksander
Uchermann fra Ortopedisk avdeling på Haukeland er
siste tilskudd til Tetra-teamet fra 2019.

Vollsveien 13E, 1326 Lysaker. - Tlf: 67 51 86 00
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no
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Bokanmeldelse

Glimt fra den medisinske
historie sett fra Bergen

Med sine mange fine illustrasjonar og elles lekre design, er boka også ein fryd for auget. Men bilettekstane
vitnar dessverre om at prosessen med ferdigstillinga
av boka kan ha gått litt for fort føre seg. Ein del tekstar
manglar heilt, medan andre ser ut til å vere noko
ufullstendige. Til dels ser dette også ut til å gjelde for
litteratur- og kjeldetilvisingane; ein stad blir det til
dømes vist til eit noteapparat som ikkje er mogleg å
finne. Men elles ser det ut til at forfattarane – med
eit par heiderlege unnatak – har teke eit medvite val
om å ikkje gjere systematisk bruk av noteapparat eller
tilsvarande i det heile. Dette er i så fall uheldig, og
skulle vere unødvendig, særleg når hovudmålgruppa er
studentar, som utan tvil ville ha tolt eit litt meir akademisk preg over tekstane. Kanskje er det mogleg å spore
opp det som er nytta av primærkjelder og originallitteratur via litteraturlistene bakarst i boka, men når det
uttalte føremålet med boka er å ”vekke appetitt” og
stimulere til vidare lesnad, ville meir presise kjelde- og
litteraturtilvisingar ha vore ein fordel.

1

Medisinsk historie sett frå Bergen
Leiv M. Hove, Inge Glambek og Ole Didrik Lærum (red.):
Glimt fra den medisinske historie sett fra Bergen
Bergen: Bodoni Forlag, 2016.
302 s. ISBN 978 – 82 – 7128 – 861 – 7

I 2016 var det sytti år sidan Universitetet i Bergen vart
oppretta. Det var i samband med dette jubileet at denne boka kom til, som på omslaget blir skildra som ein
antologi med ”high-lights” frå den medisinske historia
i Bergen. Frå redaktørane si side er boka fyrst og fremst
tenkt som ein ”appetittvekkar” for studentar i medisin
og andre helsefag ved Universitetet i Bergen, og i
jubileumsåret vart ho gjeven i gåve til alle medisinstudentane der.
Dei tre redaktørane er alle erfarne legar med mangeårig interesse for medisinsk historie. Med seg på laget
har dei også sju andre forfattarar, som med unnatak av
éin historikar alle er (eller var) legar.

Boka er jamt over lettlesen. Nokre av tekstane ber
av og til preg av at forfattarane er legar som skriv for
kollegaer, i den forstand at ikkje alle faguttrykk blir
forklarte. Dette er sjølvsagt greitt så lenge den klart
definerte målgruppa er nettopp framtidige legar og
eventuelt andre helsearbeidarar. Men med nokre få
små justeringar her kan boka bli lettare tilgjengeleg
også for eit større publikum, dersom forfattarane ved
seinare utgåver skulle ynskje å nå ut til fleire.

Innhaldet er rikt og variert. Dei to fyrste tekstane gjev
eit oversyn over nokre hovudtrekk ved den generelle,
internasjonale medisinhistoria frå førhistorisk tid og
antikken til mellomalderen. I det vidare er universitetshistorie naturleg nok eit tema som har fått mykje
plass, og då ikkje berre den relativt korte historia til
Universitetet i Bergen: Dei lange linjene frå Salerno på
800-talet, via det dansk-norske universitetet i København og det fyrste norske universitetet i Kristiania, blir
også teikna opp. Dei andre, meir ”bergenske” bidraga
famnar om eit vidt spekter av emne, mellom anna barts
kjærlaug, registerforsking og sjukehushistorie. Boka byr
også på portrett av nokre av dei føregangsmennene
som har utmerka seg mest i den bergenske medisinhistoria. Blant dei sistnemnde finn vi mellom anna
den internasjonalt velkjende leprapioneren Gerhard
Armauer Hansen (1841–1912), men vi får også bli
kjende med personar som så langt har fått mindre
merksemd, som til dømes veslebroren Klaus Hanssen
(1844–1914). Fridtjof Nansen (1861–1930) si karriere
som nevroforskar i Bergen vil nok òg vere til dels
ukjent for mange.
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Boken finnes i to utgaver. Førsteutgave ble kjøpt inn
blant annet av Haukeland universitetssykehus, Det
medisinske selskap i Bergen m.fl. Boken gis til avslutningsgave til medisinstudenter i Bergen, Erna Solberg
har også blitt begunstiget med en bok etter åpningen
av den nye barneklinikken på Haukeland. Det har kommet en andre utgave som er beregnet for et bredere
publikum med mindre latin og flere bilder. Boken er
også til salgs i landets bokhandlere. Boken har fått
gode anmeldelser, bl.a. i BT. Ingen av forfatterne tar
honorar for boken, et eventuelt overskudd går til
Leger ut grenser.

Hvorfor er bokomtalen med i NOP?
Boken er skrevet blant andre av Leiv Hove, en nestor
innen ortopedisk kirurgi. I tillegg er verden større enn
ortopedi (for en del av oss i hvert fall), og for å forstå
verden bør man lese historie.
Øystein Tandberg, redaktør

Denne medisinhistoriske ”blomesamlinga” frå Bergen
er blitt ei veldig flott bok som redaktørane har all
grunn til å vere stolte av. Det er også eit viktig verk,
som gjev både kjende og mindre kjende sider ved den
”bergenske” medisinhistoria ny og velfortent merksemd. Boka skulle vere ypparleg eigna til det føremålet
ho i utgangspunktet var tenkt for: Å vekke medisinstudentar sin appetitt for medisinsk historie. Studentane i Bergen er heldige som har fått eit slikt verk i
gåve! Det er likevel å håpe at boka etter kvart også
får ein større lesarskare enn som så, både i og utanfor
Bergen. Det fortener ho!
Kristine Lillestøl
Postdoktorstipendiat
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Artikkelen var først trykket i «Tidsskrift for medisinsk historie».
Michael 2017; 14: 238–40.

Foto: ©Shutterstock.com

Nokre av tekstane er meir og mindre omarbeidde versjonar av verk som er utgjevne før, men boka inneheld
også heilt nytt stoff, som til dømes Morten Hammerborg sin studie av det gamle Bergen sykehus, forløparen til sjukehuset på Haukeland. Dei to siste tekstane
i boka er også offentleggjort for fyrste gong. Dei er
skrivne av to avlidne legar, Erik Waaler (1903–1997)
og Konrad Birkhaug (1892–1980), som i 1944 opplevde
nokre av dei mest dramatiske krigshendingane i Bergen
på nært hald. Dette er sterk lesnad!

Medisinsk historie sett fra Bergen
– kommentar fra redaktøren
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www.vacoped.com

OK!

2.

OTA kongress

VACOped fördelarna i korthet
• Många skador kan behandlas med ett och
samma system
• Utmärkta och bevisade kliniska resultat
• Ersätter vadstöd
• Ersätter gips
• Ersätter CAM-walker

Omar T. Arnasson fra
Haukeland og alternativ
forklaring for hva OTA står for.

OTA er den amerikanske foreningen for
ortopedisk traumatologi og de arrangerer årlig
kongress for alle med interesse for fagfeltet.
På bildet sees utstillerhallen for industrien. Representert av de fleste
store leverandørene av ortopediske implantater og liknende. I samme
hall foregikk paperpresentations og guidede postertours. I tillegg noe
matservering, lokkemat i ordets rette forstand.

Sweden: LIMEDIC AB - Box 3035, S-183 Täby.
Tfn +46 (0)8 756 71 10 - Sivert.lodesjo@telia.com - info@limedic.se
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1.

14

80.000

1. Lettere å sette skruer i
bekkenet når ikke hele kroppen
er i veien. Steinar Havik til
venstre i bildet, parat med
plate i hånden.
2. Plating av pilon frakturer på
precourse. OTA (Omar Thorstein
Arnasson) dypt konsentrert
for best mulig reposisjon og
fiksasjon.
3. I den største forelesningssalen ble mange nye studier
presentert på 5 minutter av
artikkelforfatterene med tid
til spørsmål fra salen. Raskt,
effektivt og utbytterikt.

2.

OTA 2018

OTA kongress fortsatt ...

3.

I 2019 arrangeres kongressen i Denver
Kongressen er på forskjellig sted hvert år. I 2018 var
kongressen arrangert i Orlando. I 2019 arrangeres
kongressen i Denver, et litt kaldere sted i slutten av
september. Kongressen består av forkurs på 1-2 dager
og selve kongressen på ca. 3 dager. Når man først tar
turen over kan det være lurt å melde seg på noen av
forkursene. Programmet er fullstappet av traumerelaterte foredrag, paperpresentations, symposier,
diskusjoner, praktiske øvelser etc. Industrien er også
godt representert med egen sal. I USA liker de å stå
opp tidlig og jobbe hele dagen, så det er lagt opp til
lange dager. Heldigvis går det fint når programmet er
variert og spennende. I fjor var det nordmenn fra

St. Olavs, Ullevål og Haukeland. Det er også god representasjon av ortopeder fra de fleste nasjoner med et
rimelig oppegående traumemiljø. Innholdet i kongressen er for stort til å inkludere i denne teksten, men det
anbefales for alle med interesse innen traumatologi
å ta turen over. Det koster en del med en slik reise,
men er en viktig del av kvalitetssikringen på landets
avdelinger. På en sånn kongress kan selv erfarne
traumatologer ha utbytte, men dersom alt er nytt er
vel det neppe et særlig godt tegn heller. Temaene som
dekkes er ikke kun bruddkirurgi, men også særlig fokus
på komplikasjoner og hvordan man kan unngå disse.
Håndkirurgi og ryggkirurgi var ikke representert i stor
grad. Oppsummert: meld dere på!

Distributør:

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

Omar Thorsteinn Arnason

Slutt å fiksere proksimale
femurfrakturer i varus!

Offloading
For the diabetic foot Our approach ?

Jeg misliker sterkt frakturer som
står i varus, særlig proksimale
femurfrakturer. På vårt sykehus
er det ingen som tør å fiksere en
proksimal femurfraktur i varus. Jeg
har tidligere påpekt at det er lettere
å margnagle fraktur som er adekvat
reponert og at det skal gjøres åpent
f.eks. med cerclager/kabler eller
miniplater dersom man ikke får det
til lukket. Det gjelder fortsatt.

Vacuum cushioned removable
cast walkers reduce foot loading
in patients with diabetes mellitus

Ofte står frakturen tilfredsstillende når man begynner men blir tvunget i varus pga. for lateralt
innslagspunkt (gjelder margnagling). Hvordan kan man unngå det?

Diabetic foot syndrome treated perfectly

1. Sikt lengre medialt enn du egentlig hadde tenkt. Ledepinnen vil sannsynligvis representere
den mediale veggen på kanalen pga. at reameren blir tvunget lateralt.

The efficacy of the VACO Diaped+ diabetic foot system in
reducing plantar forefoot pressures indiabetic neuropathic patients.

2. Bruk halvpinner som ”joystick” for å holde proksimale fragmentet i valgus, det vil gjøre
det lettere å komme med innslagspunktet lengre medialt samtidig som frakturen holdes
reponert.

Summary

3. Bruk ”honeycomb” for å plassere ledepinnen lengre medialt.

®

S.A. Bus1,2, R. Waaijman1, M. Arts1, H. Manning2
1 Department of Rehabilitation, Academic Medical Center, Amsterdam.

Conclusion
In summary, the vacuum orthoses proved to be good alternatives to
typically used post-operative shoes in diabetic patients. They revealed the
same pressure relief in the forefoot region but demonstrated advantages in the re-distribution of plantar
pressure and the roll-over process. Clinical trials including healing rates of acute ulcers would have to
demonstrate the clinical efficacy of the vacuum orthosis. In these studies thetotal contact cast, which is
the gold standard in the treatment of plantarfoot ulcers, would have to be used as the criterion for comparison.

Sweden: LIMEDIC AB - Box 3035, S-183 Täby.
Tfn +46 (0)8 756 71 10 - Sivert.lodesjo@telia.com - info@limedic.se

www.vacoped.com
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Reisestipend og beste
høstmøteforedrag
Her kommer et flott tilbud fra Norsk Forening for Håndkirurgi.
Det understrekes at styret kan tildele dette reisestipendet og
prisen for beste høstmøteforedrag. Dette innebærer altså et krav
til en viss kvalitet på foredraget og reisens innhold. Benytt anledningen – søk nå – og tenk foredrag til Høstmøtet vårt i Oslo.
Norsk Forening for
Håndkirurgis reisestipend
Styret kan tildele et eller flere reisestipend på inntil kr 10.000 til medlemmer for å besøke håndkirurgiske
avdelinger i andre land, fortrinnsvis
skandinaviske. Deles ut hvert år.
Førstegangs-søkere vil bli prioritert.
Søknader sendes til styret ved
sekretæren og bør inneholde
opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.

Norsk Forening for
Håndkirurgis pris til beste
håndkirurgiske Høstmøteforedrag fra unge kirurger
Styret kan tildele en pris på
inntil kr 5.000 for beste håndkirurgiske høstmøteforedrag
fra leger i utdanningsstilling.
Hvis prisvinneren ikke er
medlem av foreningen, vil
foreningen dekke medlemskontingenten det første året.
Man kan bare vinne prisen
en gang.

Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten
publisere et reisebrev i Norsk ortopedpost, Tidsskrift for Den norske
lægeforening eller tilsvarende
organ. Det bør fremgå at reisen er
støttet av stipend fra Norsk Forening
for Håndkirurgi. Kopi av reisebrev
samt regnskap for reisen sendes til
styrets sekretær, hvor etter utbetaling av stipendmidlene kan finne
sted. Hvis stipendiaten ikke har
oppfylt betingelsene for utbetaling
av stipendet innen 1. september det
påfølgende år, går stipendbeløpet
tilbake til foreningen.

1. Stipendiets navn:
Smith & Nephew Artroskopistipendium.
2. Stipendiet er på kr 40.000,og utdeles en gang årlig i
forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings
årsmøte.
3. Stipendiet kan tildeles
medlem av Norsk Artroskopiforening etter skriftlig søknad.
4. Stipendiet gis som støtte til
igangsatt forskningsarbeid,
kliniske studier eller annet
relevant arbeid til utvikling
av faget.
5. N
 orsk Artroskopiforening foretar utlysing av stipendiet.

Norsk Forening for Skulderog Albuekirurgis stipend.

6. Vedtak om tildeling fattes av
stipendstyret med to medlemmer oppnevnt av styret i
Norsk Artroskopiforening.
Medlemmene av stipendstyret oppnevnes for 2 år av
gangen.

Foreningen vil i forbindelse med
Ortopedisk Høstmøte dele ut
stipend til beste foredrag innen
skulder og albuekirurgi.
Stipendet er på kr 10.000.
Alle innsendte abstracts og tilhørende presentasjoner under høstmøtet
vurderes, og en bedømmelseskomite
tar den endelige avgjørelse.

Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger
for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) ved Høstmøte 2019.

DePuy Synthes • a division of Johnson & Johnson • Drammensveien 288 • 0283 Oslo • Telefon 66 98 10 30

Statutter for Smith & Nephew
Artroskopistipendium

Beste foredrag

Beste foredrag

www.depuysynthes.com

Smith & Nephew
Artroskopistipendium er
også i år på kr 40.000.

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen av Høstmøte 2019. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag med kr 5.000.

7. Stipendiatene skal i ettertid
gi en skriftlig redegjørelse til
stipendstyret for bruken av
midlene.
8. Statuttene kan endres etter
etter avtale mellom styret i
Norsk Artroskopiforening og
Smith & Nephew A/S.
Søknad skal innsendes til
stipendstyret i word/pdf-format
som vedlegg til e-post.
randi.margrete.hole@gmail.com
Søknadsfrist 1. januar 2020

En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle aksepterte
innlegg. Lykke til og god arbeidslyst!
Norsk ortopedpost • 1 - 2019
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Inger Schulstads minnestipend for
utdannelse innen håndkirurgi
Etter Inger Schulstads ønsker,
skal stipendet fortrinnsvis utdeles til en kvinnelig lege med
interesse for og under utdannelse i håndkirurgi.
Styret i Norsk forening for håndkirurgi kan tildele et eller flere
stipend på inntil kr 10.000 for å
besøke håndkirurgiske avdelinger
i andre land. Førstegangssøkere
vil bli prioritert. Søknaden sendes
til styret ved sekretæren og bør

inneholde opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag. Søknadsfrist vil
være 1. september.
Tildelingen bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten
publisere et reisebrev i Norsk
ortopedpost eller Tidsskrift for
Den Norske Legeforening. Det bør
fremgå av brevet at reisen er støttet av stipend fra Inger Schulstads
minnefond. Kopi av reisebrev og

THINGS TO DO
regnskap for reisen sendes styrets
sekretær, hvoretter utbetaling av
stipendmidlene kan finne sted.
Hvis stipendiaten ikke har oppfylt
betingelsene for utbetaling av
stipendet innen 1. september det
påfølgende år, går stipendet tilbake
til minnefondet.

Bidrag til NOP 2019
Vi har behov for bidrag til NOP!
Bladet blir ikke bedre enn innholdet. Det er en lav terskel for krav til
bidrag med stor takhøyde. Kan du skrive noe som er en anelse
ortopedirelatert er det eneste ønske. Det kan være alt fra porttrettintervju
av en ortoped, kasuistikker, en liten anekdote fra ortopedi-hverdagen, dikt,
kursrapporter, havarerte osteosynteser (”noe å lære av”), osv. osv.
Ytterligere trenger vi ortopedirelaterte fotografier Norsk ortopedisk forening kan bruke
i sine publikasjoner i NOP og på nett.
Amatørfotografer oppfordres til bidrag.
Samtlige frivillige bidrag er med i trekning
til å vinne en ipad eller støyreduserende
hodetelefoner. I denne utgaven er det kun
tre som kvalifiserer til trekningen, så
vinnersjansene er ganske gode (reisebrev,
sinnaortoped og midtsideosteosyntese).
Vinner av skriftlig bidrag velger premie først.
Redaktør nominerer, styret velger.

Du kan
vinne en

Ipad
mini!

Charnley stipend som støtte til
forskningsarbeid, videre- og etterutdanning, produktutvikling og studiereiser med mer innen hoftekirurgi.
Stipendet er på kr 100.000 og ble opprettet i
1986 av Ortomedic AS.

2019...

Søknadsfrist 15. september.

Har du lyst til og ambisjoner om
å oppdatere deg, få ny inspirasjon
eller utveksle erfaringer med
kollegaer du ikke ser til daglig?
Husk å planlegge din deltakelse
på kurs og konferanser i 2019.

Skriv søknaden din på et Word-dokument etter
følgende mal:

EFORT 2019

Vurderingskomiteen består av Kari Indrekvam
og Arild Aamodt som representanter fra Nof og
Thormod Dønås fra Ortomedic AS.

- Søkerens navn
- Fødselsdato
- Sykehus/institusjon
- Seksjon/avdeling
- Adresse
- Telefon
- E-post adresse
- Prosjektets tittel
- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett
- Er annen finansiering søkt?
Word-dokumentet sendes
som vedlegg til begge
e-mail adresser nedenfor:
thormod.donas@ortomedic.no
og
leder@ortopedi.no

5. - 7. juni, Lisboa, Portugal
Påmelding: https://congress.efort.org

AAOS 2019
12. - 16. mars, Las Vegas, USA
Påmelding: https://www.aaos.org/
annualmeeting/?ssopc=1

NOF Centennial Congress
2020
13. - 15. mai 2020, Trondheim
Påmelding: https://www.ntnu.edu/
nof2020

Hold av datoene
allerede nå!

Ønsker du en fast spalte er det også mulig. Ta kontakt med redaktøren.
Bidrag sendes til oystein.tandberg@gmail.com. Husk samtykke fra pasienter hvis
informasjon er personsensitiv. Skjema kan fås av redaktøren (epost adressen ovenfor),
eller lastes ned fra nettsiden til NOF.
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Smith & Nephews
forskningsstipend til støtte
for basalforskning og klinisk
forskning innen implantatkirurgien.
Stipendet er på kr 50.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.
Nof’s representanter i
stipendstyret er Tina Wik
og Lars Engebretsen.
Søknadsfrist er 30. september.
Benytt standard søknadsskjema,
se Nofs nettside.
Søknaden sendes: johan.
dahlstrom@smith-nephew.com
og leder@ortopedi.no

Norsk Artroskopiforenings
LIS-stipend 2020
Norsk Artroskopiforenings
Vintermøte 31. januar - 2. februar
Reisestipendet på kr 10.000,- deles
ut på Norsk Artroskopiforenings
Vintermøte, og skal brukes på følgende ESSKA- eller ISAKOS-kongress.
Påmelding til Vintermøtet gjøres på
Norsk Artroskopiforenings
hjemmeside; www.artroskopi.no

Arthrex artroskopipris deles
ut på Artroskopiforeningens
generalforsamling under
vintermøtet 2020.
Prisen gis til hovedforfatter av
beste artroskopirelaterte publikasjon siste år. Prisen er på
kr 30.000,- og deles ut til et
medlem av Artroskopiforeningen
etter søknad. Søknadsfrist er
1. januar hvert år.
Se artroskopiforeningens nettside
www.artroskopi.no for fullstendige
statutter.
Søknad sendes som vedlegg til
mail: metterenate@hotmail.com
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Nof stipend til støtte til
forskningsarbeid, videre- og
etterutdanning, eller kursog kongressdeltakelse.

Nof stipend for leger
under utdanning til støtte
til forskningsarbeid eller
utdanning.

Stipendet er på kr 50.000 og ble
opprettet i 1982.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend for leger
under utdanning:

1. Norsk ortopedisk forenings
	stipend gis til et medlem etter
	søknad.

1. Norsk ortopedisk forenings
	stipend gis til et medlem under
utdanning etter søknad.

2. Stipendet gis til medlemmer
	for økonomisk støtte til
	forskningsarbeid, videre- og
	etterutdannelse, eller kurs og
	kongressdeltakelse.

2. Stipendet gis til medlemmer
	for økonomisk støtte til forskningsarbeid eller hospitering
	ved annet sykehus, i inn eller
	utland, for fordypning i et
	spesielt fagområde av minst
	3 måneds varighet.

3. Stipendet er på kr 50.000
	og utdeles en gang årlig.
	Stipendet kan eventuelt deles
	på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
	generalforsamling velger et
	stipendstyre på 5 medlemmer.
	Stipendstyret har en
	funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
6. Søknaden sendes
	leder@ortopedi.no
7. Mottakeren forplikter å avgi
	rapport
8. Generalforsamlingen kan
	med 2/3 flertall forandre
	statuttene for stipendet
	etter forslag fra ett eller flere
	medlemmer.

Proven.
The most widely used
and clinically proven total
knee system in the world.
• 1 in 5 knees implanted globally is a NexGen® Knee8
• 5 Million+ implantations8
• 300+ Publications9
• 100% Survivorship at 17 years1
• Benchmark for PROMs6
• Lowest revision rate2-5
(cemented, cementless, and hybrid fixation)

• 10A* ODEP rating for cemented CR and PS
knees both with and without patella7

3. Stipendet er på kr 50.000
	og utdeles en gang årlig.
	Stipendet kan eventuelt deles
	på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
	generalforsamling velger et
	stipendstyre på 5 medlemmer.
	Stipendstyret har en
	funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
6. Søknaden sendes
	leder@ortopedi.no
7. Mottakeren forplikter å avgi
	rapport
8. Generalforsamlingen kan
	med 2/3 flertall forandre
	statuttene for stipendet
	etter forslag fra ett eller flere
	medlemmer.

1. CR cemented, n=80, per Kim, Y.H., et al. Cementless and cemented total knee arthroplasty in patients younger than fifty five years. Which is better? International Orthopaedics (SICOT). 38:297–303, 2014.
2. Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry. Annual Report. Adelaide.AOA 2016: Table KT9 Cumulative Percent Revision of Primary Total Knee Replacement with Cement Fixation.
3. Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry. Annual Report. Adelaide.AOA 2016: Table KT10 Cumulative Percent Revision of Primary Total Knee Replacement with Cementless Fixation.
4. Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry. Annual Report. Adelaide. AOA 2016: Table KT11 Cumulative Percent Revision of Primary Total Knee Replacement with Hybrid Fixation.
5. Select variants per 2016 Swedish National Registry available at http://myknee.se/en/ (Pgs 42 - 43). 6. Baker, P.N., et al. The effect of surgical factors on early patient-reported outcome measures (PROMs) following
total knee replacement. J Bone Joint Surg Br. 94:1058, 2012. 7. Latest ODEP ratings can be found at http://www.odep.org.uk. 8. 2015 Sales data available at Zimmer Biomet. 9. EMBASE search: «NexGen» AND «Knee».
All content and trademarks herein are the property of Zimmer Biomet or its affiliates unless otherwise indicated, and must not be redistributed, duplicated or disclosed, in whole or in part, without the
express written consent of Zimmer Biomet. This material is intended for health care professionals. Distribution to any other recipient is prohibited. Not intended for distribution in France. Check for
country product clearances and reference product specific instructions for use. For product information, including indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse effects, and
patient counseling information, see the package insert and zimmerbiomet.com. ©2018 Zimmer Biomet
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We’ve set the standard.
Again.

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