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KNEPROTESER

Redaktørens leddspalte

Redaktørens spalte
benyttes i det daglige i 2019. En stor takk rettes til
Mona Badawy og resten av bidragsyterne til et fyldig
innlegg om ryggkirurgi.
Fylker Kongen til strid på Vestlandet? Det er i hvert fall
med stor glede å merke seg at Kongen ser verdien av
dyktige ortopeder i sitt utvidede hoff. Leiv Hove ble
nylig utnevnt til ridder av St. Olavs orden og han får
også velfortjente lovord fra kollegaer innen håndkirurgi
miljøet i denne utgaven. For de som kjenner Hove vil
man også kunne si at han har en ridderlig fremtoning
og personlighet.

Øystein Tandberg, redaktør

Sinnaortoped Omar Thorsteinn Arnason undret
seg over om noen kunne reagere negativt på
hans velmenende retningslinjer som kan leses
i denne utgaven. ”Selvsagt”, svarte jeg. Vi lever
jo i krenkelsens tidsalder. Dermed er det med
stor glede å kunne tilby leserne nok et usensurert innlegg fra Sinnaortopeden.
For øvrig velger Omar Thorsteinn Arnason å gå over i
inkognito modus, og vil heretter kun signere innleggene som ”Sinnaortopeden”. NOP ønsker selvfølgelig å
etterkomme dette ønsket og gjør heretter det NOP
kan for å bevare anonymiteten.
Andre løfter som med glede kan overholdes i denne
utgaven er en ryggrelatert forside. Bildet er nesten 300
år gammelt og viser disseksjon av en rygg. Tilgangen
må vel sies å være noe mer utvidet en den som

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).

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

Vil ellers oppfordre alle til å lese annonsen vedrørende
traumesymposium på Solstrand i høst. Presisering: les
annonsen OG meld dere på.
Årets EFORT konferanse ble avholdt i Lisboa med bra
oppmøte. Vi har litt info om de norske bidragene.
For øvrig har vi også fått inn et artig bidrag som befester
kvinnenes viktige tilhørighet innen ortopedien ytterligere.
Det er eksamenstid. Spørsmålene er av amerikansk
natur der det som vanlig kun er ett riktig svar per
spørsmål. Lykke til.
Satirespalten opprettholdes, for de som måtte være
i tvil om nyhetssakene er reélle eller ”fake news”
kan jeg informere om at det dreier seg altså om
”Boner blog”.
God sommer. Måtte deres totalproteser være stabile,
rygger komplikasjonsfrie, skop hvitbalanserte og
reposisjoner anatomiske.

God sommer!

Muscles of the back: partial dissection of a seated woman,
showing the bones and muscles of the back and shoulder.
Colour mezzotint by J. F. Gautier d’Agoty, 1745/1746.
Gautier d’Agoty, published a series of anatomy plates using a colour mezzotint process
which had first been developed by Jacob Christoph Le Blon (1667-1741), in whose
workshop Gautier d’Agoty had served as an assistant. In 1737, Le Blon obtained copyright to publish a complete colour anatomy atlas, which never appeared. To Le Blon’s
three colour process Gautier d’Agoty added black and claimed the process to be his
own invention. The plates are after dissections prepared by J. F. Duverney (d. 1748), a
Parisian surgeon and demonstrator of anatomy and surgery. The principle aim was to
”facilitate the study of Anatomy for all sorts of people, above all students of medicine,
surgery, painting and sculpture, all of those who, in a word, have the health and study
of the human body as their subject.”

Foto & kilde: Wellcome Collection
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Leder

69 %

Reduksjon av dype
infeksjoner ved
hoftehemiartroplastikk
etter lårhalsbrudd *

69

Bensement med
gentamicin og clindamycin
* Sprowson AP et al. Bone Joint J 2016; 98-B: 1534–1541

www.heraeus-medical.com

Den korte tid mellom planer
og minner!
frem til i august sortere søknader, før disse skal sendes
ut til spesialitetskomiteene for faglige råd. Det store
spørsmålet er hvor tungt de faglige rådene veies. Det
er mye prestisje for Helsedirektoratet i å få resultater av
reformen med flere utdannede spesialister. Utfordringen er at vi har liten reell innflytelse over prosessene.
Opprettholdes kvaliteten? Alle fagmedisinske foreninger
følger med, og det er bred enighet om at kvalitet er det
bærende premiss.

Cato Kjærvik, styreleder

De obligatoriske kursene i utdanningen blir videreført
og det blir lagt til et basiskurs. Dette basiskurset utvikles av ortopeder med kursleder Endre Søreide. Dette
skal bli et nasjonalt kurs som vil arrangeres rundt om
i helseregionene. RegUT Vest i Bergen vil koordinere
langtidsplanlegging av alle kiurgiske kurs.

Ferien er ofte best beskrevet som den korte
tiden mellom planer og minner. Uker og
måneder med bestilling av reiser, drømmer,
pakking og venting – ferien suser forbi – så
sitter vi hjemme igjen med minner. Vi får håpe
at årets sommer blir en for minnebøkene.

De enkelte regionale RegUT vil ha praktisk ansvar for
de kursene som avholdes i den enkelte region. Eksempelvis ryggkurset som arrangeres i Svolvær, vil organiseres av RegUT Nord. Påmelding til kursene vil samles
på en plattform på www.spesialisthelsetjenesten.no.

I nord venter vi bare på at ”svartflua” skal ta over for
mygga en stakket stund i begynnelsen av juli. De er
flere og bråker mer, men stikker mindre. Det er godt
med variasjon ...

” Sist år hadde vi en fantastisk
oppslutning fra medlemmene.
Vi drømmer om det samme
i år igjen ...”

Foreningen arbeider jevnt og trutt. Vi har hatt styremøte i begynnelsen av juni i forbindelse med EFORT.
Over sommeren møtes vi igjen. Da i Vesterålen. Det er
kjempeflott å møtes, jobbe sammen og jobbe intensivt.
Ellers gjøres mye av styrearbeidet på mail og telefon.
Vi holder tett kontakt med Norsk kirurgisk forening og
har vært representert på styremøtene.

Utdanning
Den nye spesialistutdanningen har trådt i kraft. Uten at
alt er klart. Sykehusene har søkt om å bli utdanningsinstitusjoner og læringsarenaer. Helsedirektoratet skal

” Den nye spesialistutdanningen
har trådt i kraft. Uten at alt er klart.
Sykehusene har søkt om å bli
utdanningsinstitusjoner ...”

Høstmøtet
Planleggingen til årets Høstmøte er godt i gang. Symposiene fra faggruppene imponerer nok en gang. Sist
år hadde vi en fantastisk oppslutning fra medlemmene.
Vi drømmer om det samme i år igjen. Høstmøtet er
det viktigste møtepunktet for norske ortopeder. ”Alle”
er der, og det faglige nivået er høyt. Vi må minne om
fristen for innsending av abstrakt 31. august. Samme
tid som alle år. Vi regner med det kommer en intens
sluttspurt i timene før fristen løper ut. Håper alle legger
Radisson Blu Plaza inn i langtidsplanen for uke 43!
En optimist er en som tror at svartflua i stua leter
etter veien ut!
Ha en riktig flott sommer!
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Fag og rapporter

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

Med kvinnene blir
ortopedien sikrere

Anatomy defines the shape.

Enkelte leger må søke hjelp hos
kvinnene, og kvinnene må forstå
enkelte menns svakheter.
Tobias Bredland, St. Olavs hospital, nå pensjonert
Da jeg startet med ortopedi var faget mannsdominert,
mens nå er det noe mer ”likestilling”. Den gang måtte
jeg skrive fargenavnene på de røde, grønne og brune
fargeblyantene for ikke bruke feil farge. Grønne og
røde dartpiler fant jeg aldri i gresset. Turistforeningens
grønne, nei røde T’er, så jeg aldri. Kona ble overrasket
da hytta ble brun, når den skulle gå i ett med omliggende
grantrær. Hun ble også forskrekket da jeg kom hjem
med røde sko. Jeg trodde de var brune. Jeg så ikke at
pasienten hadde ikterus under medisineksamen. Jeg
fikk beste karakter i hud, men det kunne like gjerne
blitt stryk hvis jeg skulle vurdere røde/grønne/brune
hudforandringer. Fargete histologipreparater var vanskelige. Jeg tør ikke tenke på alle infiserte trommehinner, halser, utslett og blod i urin/avføring jeg kan ha
oversett/feiltolket. Det var kona som så jeg hadde fått
malignt melanom.

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

Foto: ©Shutterstock.com

Leseren har vel forstått sammenhengen. Jeg er fargesvak, slik ca. 8 % av mannfolkene er. Bare ca. 0,3 %
av kvinnene har samme problem, men de kan være

bærere av denne recessivt arvelige feilen på X-kromosomet. De kan videreføre defekten til sine sønner.
Jeg har lært å søke hjelp hos kvinnelige sykepleiere,
når jeg har vært i tvil om huden var infisert på operasjonspasienter. I dag kunne jeg har spurt en av mange
”likestilte” kvinnelige ortopedene vi nå har ved vår
side. Det kunne jeg ikke i ”gamle dager” da vi nesten
ikke hadde kvinnelige ortopeder. På det feltet er ortopedien blitt sikrere. Når jeg er inne på ”gamle dager”
forsto jeg hvorfor vi hadde få kvinnelige ortopeder.
Tilstedevakt hvert tredje til fjerde døgn. Full arbeidsdag
etter vakt. Avdelingsoverlegen skjønte ikke hvorfor jeg
skulle være hjemme en uke etter at vi fikk vårt andre
barn. ”Sykt barn” hadde jeg aldri. Kona tok seg av det.
Likestilling?
Samtidig vil jeg minne forelesere om å ikke bruke svake
grønne, brune og røde farger for å skille mellom kurver,
søylediagram, sektorer og liknende. 8 % av de mannlige tilhørerne ser ikke forskjellene. Bruk andre farger,
eller varier med mørke skraveringer, prikker, mønstre,
heltrukne linjer osv. Det finnes også statistikkprogram
som tar hensyn til disse diskriminerte fargesvake
mannfolkene.
Lykke til på høstmøtet!

” ... ikke bruk svake grønne,
brune og røde farger for
å skille mellom kurver,
søylediagram, sektorer
og liknende. 8 % av de
mannlige tilhørerne ser
ikke forskjellene ...”

* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se

Moving on.
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BONER blog

Tandberg

Norsk radiologisk forening går
ut mot sjaman Durek
An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

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

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

PP-5339

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

Norsk radiologisk forening ønsker å fokusere på sak,
og ikke på person. Kjernen i saken er at Sjaman Durek
påstår at han blant annet kan snu atomer. Radiologene
lar seg ikke imponere og vil selv ha rettighetene innen
det medisinske domenet og snuing at atomer i Norge.
En representant fra radiologmiljøet forteller: ”Vi har
holdt på med dette i årevis og populariteten har økt
eksponentielt. Fra å være noe man holdt på med i
eksklusive universitetssykehusmiljø på 90-tallet har
det blitt en hverdagslig og etterspurt tjeneste over hele
landet. Selv om vi drukner i henvisninger fra ortopeder og fastleger, vil vi ha MR maskinene våre for oss

selv. Å snu atomer er for oss radiologer en hverdagslig
aktivitet”.
Norsk radiologisk foreningen vedgår riktignok at de
foretrekker å bruke MR maskiner til å snu atomer, ultralyd til å dytte atomer, og røntgen til å sende fotoner.
Russisk etterretning på sin side holder en knapp på
alfastråling (red. anm: der eks spionen Litvinenko ble
tatt av dage med alfastråling, altså heliumatomer).
Ortopedisk forening støtter til dels radiologisk forening,
men mener at den beste måten å snu atomer på er
rotasjonsosteotomier.

Foto: ©Shutterstock.com

Utvalgt sikkerhetsinformasjon :
-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.

Prinsesse Märtha har i det siste fått mye medieoppmerksomhet for hennes
nye bedårer sjaman Durek. Noe av dette har hatt karakteristikker som ligger
tett opp mot mobbing. Samtlige underforeninger av Legeforeningen tar
avstand fra mobbing.

2
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TFN - ADVANCED

Proximal Femoral Nailing System

BONER blog fortsatt ...

Tandberg

BREXIT treffer ortopedien
Tilhengere av ”hard-Brexit” ønsker en rask og brutal utmelding av EU. Som
et ledd i å skille det britiske fra det europeiske tviholder ikke bare britene
på venstrekjøring. De krever nå at alle skruer skal venstre-gjenges slik at man
må pronere, og ikke supinere, når man skruer skruene inn (forutsatt at man
bruker høyre hånd selvsagt).
Den ortopediske industrien sier at de allerede har
produkter klare for samveldet. De forventer en økt
inntjening på mellom 10 og 20 prosent som følge av
feilskruing, problemer med fjerning av implantater og
utenlandske fellows som trenger tid til å venne seg til
det britiske systemet.

” Ellers går The Royal Society inn for å
endre alle ord som starter på ”EU” ...”
Chopart, Trendelenburg med flere. Potts sykdom
beholder navnet siden sir Percival Pott var brite.

BOA (British Orthopaedic Association) støtter oppunder
Brexit og oppfordrer samtidig alle sine medlemmer til
retrograd margnaglimg, OREF (open reduction, external
fixation), infeksjonskontroll med probiotika etc. etc.
Kalkgips som kalles ”plater of Paris” på engelsk, døpes
samtidig om til ”plater of London”. BOA hat ytterligere
utlyst navnekonkurranse for å døpe om Lis Franc,

Ellers går The Royal Society inn for å endre alle ord
som starter på ”EU”. Eukaryot, eufori, eukalyptus er
kun noen få eksempler. Eugenikk beholder navnet,
konseptet har allerede gått av moten. Det var i
utgangspunktet uansett mest populært i Tyskland,
noe britene poengterer ved å beholde begrepet.

HØSTMØTET
2019

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

Telefon 66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no
Vi minner om at materiellfrist for Høstmøteboken
og NOP nr. 3, 2019 er 9. september 2019

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

ryggkirurgene med?

Foto: ©Shutterstock.com

Redaktøren i NOP’en spurte etter hva ryggkirurgene i Norge driver med siden de sjelden hører
av seg i ortopedposten. Jeg tok derfor på meg
ansvaret med et mini-intervju av et lite knippe
utvalgte ryggkirurger (svar-prosenten i forhold til
utsendte mail var vel sånn ca. 30 %).
Mona Badawy, kysthospitalet i Hagevik

Som mangeårig knekirurg, som også har vært innom
den meste av annen elektiv kirurgi, har ryggkirurgi vært
relativt langt nede på ønskelisten for subspesialisering
for min del. Man får vondt i nakken av å stå og se ned i
ryggen hele dagen.
Det krever tålmodighet å knaste vekk ligament og ben
for å komme til målet, millimeter for millimeter, og
man har inntrykk av at resultatene etter kirurgi er litt
mindre forutsigbare enn for annen elektiv ortopedi.
Men om dette stemmer skal vi nå forsøke å finne ut
med disse mini-intervjuene av erfarne ryggkirurger som
aktivt har valgt å hjelpe pasienter med smerter i ryggen
med eller uten utstråling til underekstremitetene.

” Det krever tålmodighet å knaste
vekk ligament og ben for å komme
til målet, millimeter for millimeter,
og man har inntrykk av at resultatene
etter kirurgi er litt mindre forutsigbare
enn for annen elektiv ortopedi ...”
Hva gjør at noen velger ryggkirurgi fremfor protesekirurgi eller artroskopi? Er det tilfeldighetenes spill,
eller må man være en spesiell mennesketype for å
holde ut pasientstrømmen med diagnosen; ”Failed
back surgery syndrome”? Må man ha en liten anelse
masochistiske trekk? Angrer man i løpet av karrieren
16
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på valget om å kurere Norges befolknings ryggonder
eller føles det godt å kunne stå i stormen av durarifter,
potensielle nerveskader og misfornøyde pasienter?
Som ortoped angrer jeg på yrkesvalget med ujevne
mellomrom, særlig når det oppstår komplikasjoner. Da
skulle jeg ønske at jeg var frisør. Hår vokser tross alt
ut igjen. Utfordringen for ryggkirurgene er vel som for
all annen kirurgi å selektere de riktige pasientene for
operasjon, sile ut høyrisiko pasienter for et mislykket
resultat, for så å velge riktig operasjonsteknikk for dem
man velger å operere. Instrumentelle fiksasjoner har
steget betydelig i antall siste årene, men hvordan er
resultatene og hva sier forskningen om resultatene
ved ryggkirurgi? Hva med registrering av implantater
i ryggkirurgien, ser man utfordringer i forhold til
utstyrssvikt?

1 tjeneste, hadde jeg som mål å få erfaring fra ryggseksjonen. Det fikk jeg og oppholdet der var så bra at
jeg bestemte meg for å drive med dette også når jeg
var ferdig.

Frode Gurvin Rekeland: Litt tilfeldig. Jeg skulle i
utgangspunktet vikariere for en kollega på Ryggseksjonen i et halvt år, men endte opp med å bli
værende. Jeg likte de kirurgiske utfordringene faget
gav, og innså raskt at det noe uheldige inntrykket
jeg hadde av ryggkirurgi på forhånd ikke stemte. De
såkalte ”ryggvrakene” er i et lite mindretall, og mange
pasienter opplever stor nytte og forbedring raskt etter
operasjon. Vi har et sterkt og godt kollegium, som
stiller opp for hverandre og gjør arbeidsdagen lettere.

” De såkalte ”ryggvrakene” er i et
lite mindretall, og mange pasienter
opplever stor nytte og forbedring
raskt etter operasjon ...”
Har du noen gang angret på valget,
og i så fall hvilken annen subspesialisering
er ditt andrevalg?
Greger Lønne: Nei. Ikke angret.
Knut Jørgen Haug: Ryggpasienter kan være en tung
gruppe å forholde seg til. Når det hoper seg opp med
komplikasjoner eller vanskelige problemstillinger med
pasienter som er misfornøyde, kan jeg av og til angre
på valget. Jeg driver også med hoftekirurgi og synes det
er morsomt, men synes også traumatologi er spennende.

Frode Gurvin Rekeland: Det finnes nok dager hvor en
skulle ønske at man drev med noe helt annet, men det
er ikke så mange av dem, og slik er det vel i de fleste
yrker. Jeg er fornøyd med valget jeg har gjort innen
ortopedi, selv om mye annet også er utfordrende og
spennende.

Hva gjorde at du valgte nettopp ryggkirurgi?

Hva er det beste og verste med å
være ryggkirurg?

Greger Lønne: Utfordrende kirurgi og diagnostikk.

Greger Lønne: Beste: Fornøyde pasienter. Verste:

Fornøyde pasienter.

Fortvilte pasienter der kirurgi ikke har noen plass.

Knut Jørgen Haug: Jeg valgte ryggkirurgi fordi jeg

Knut Jørgen Haug: Det beste med ryggkirurgi er alle

begynte med fysikalsk medisin og så mange ryggpasienter, slik at jeg var vant til å vurdere disse pasienter.
Da jeg begynte med ortopedi hadde jeg tilfeldigvis en
veldig inspirerende overlege på avdelingen (dr. Nord)
som lot meg slippe til og som var veldig pedagogisk.
Tilslutt viste det seg at i Skien hvor jeg havnet, trengte
de en som var interessert i rygg, så da jeg dro i gruppe

de som føler at jeg har reddet dem fra et liv med
smerter. Det er takknemlig å gjøre en liten dekompresjon eller prolapsekstirpasjon og se at pasientene
kommer tilbake til et normalt liv. Det verste er at
valgene om man skal operere eller ikke kan være
veldig vanskelig og at man ikke alltid har objektive
funn å styre etter. Særlig lave korsryggsmerter er en

” Det verste er at valgene om man skal
operere eller ikke kan være veldig
vanskelig og at man ikke alltid har
objektive funn å styre etter ...”
utfordring da vi egentlig ikke har noen utredning
som kan avklare at pasienter vil ha nytte av kirurgi
eller ikke. Ved å operere kan man gjøre mye galt,
men det er også feil hvis man unnlater å operere noen
som kunne få et bedre liv ved det.

Frode Gurvin Rekeland: Det er et utfordrende fag
med ganske lang læringskurve både kirurgteknisk og
med hensyn til pasientseleksjon. Mange av pasientene
blir en godt kjent med pasientene gjennom utredning
over tid. Det er gledelig å kunne være med å hjelpe
pasienter tilbake til jobb og fritidsaktiviteter. Nedsiden
er at det er mange pasienter kan man ikke hjelpe med
kirurgi. Jeg tror også at en del velger bort ryggkirurgi
på grunn av mange lange operasjoner.
”Hva gjør at noen
velger ryggkirurgi fremfor
protesekirurgi eller
artroskopi? Er det
tilfeldighetenes
spill, eller må man
være en spesiell
mennesketype”,
spør intervjuforfatter Mona Badawy,
som har sitt
daglige virke på
Kysthospitalet
i Hagevik.

Hvordan er en typisk arbeidsuke for
en ryggkirurg?
Greger Lønne: Poliklinikk, operasjon, visitt,
poliklinikk, operasjon, visitt ...

Knut Jørgen Haug: Jeg har operasjonsdag på mandager, så da opereres 2 eller 3 pasienter. Tirsdag er det
poliklinikk med 3-4 pasienter i tverrfaglig vurdering
med fys. med og ellers egne. Onsdag opererer jeg av og
til hofteproteser, 3 stk. Torsdag har vi 2 team og med
de ventelistene vi har blant ryggpasientene, prøver
vi så ofte som mulig å få operert 2 rygger den dagen.
Fredag har vi bare en stue, men også her prøver vi så
ofte som mulig å få tatt 2 rygger da vår flinke sekretær
”daglig” har telefonsamtaler med gråtende pasienter
som venter på ryggkirurgi.
Norsk ortopedpost • 2 - 2019
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Hva driver ryggkirurgene med? Fortsatt ...
Frode Gurvin Rekeland: For de fleste er degenerativ
ryggkirurgi hverdagskosten, så også for meg. Jeg har
som regel 3 operasjonsdager og minst 1 poliklinikkdag
pr. uke. Går i ryggvakt med vaktuke hver 6. uke, og
opererer da oftest ryggfrakturer og ryggmetastaser.

kompetent til oppgaven selv. Men mange komplikasjoner håndterer vi selv med sårrevisjoner ved infeksjon
og eventuelt reoperasjon ved implantatløsning eller
residiv av stenoser eller prolaps. Det er tungt naturligvis da vi er et lite ryggmiljø hos oss, men vi hjelper
hverandre og får hverdagen til å gå rundt.

Hvordan velger du å utvikle deg videre som
ryggkirurg?

Frode Gurvin Rekeland: Jeg forsøker å følge opp
pasienter med komplikasjoner oftere og lengre enn
andre pasienter. De har ofte behov for mye informasjon,
og jeg har inntrykk av at de setter pris på ekstra
oppfølging. Kollegaer er ofte viktige støttespillere.

Greger Lønne: Konferanser. Forskning. Operere med
andre når muligheten byr seg.

Knut Jørgen Haug: Jeg drar på Eurospine de fleste år
og er med i en norsk studie, NORDSTEN, som gjør at vi
har regelmessige møter og et faglig nettverk som jeg
får mye impulser og lærdom fra. Jeg pleier å hospitere
i overlegepermisjonen som vi har 1 gang i året (i hvert
fall nesten). Da har jeg vært i London, Oslo, Trondheim
og Bergen. Jeg synes jeg alltid lærer detaljer som jeg
kan ta med meg hjem. Dessuten prøver jeg å få med
meg noe litteratur og bruker Vumedi for nye
operasjonsmetoder.

Frode Gurvin Rekeland: Jeg prøver å få med meg
minst en internasjonal kongress hvert år, og leser
ryggkirurgiske tidsskrift jevnlig. Vi har tverrfaglige
møter med nevrokirurger og fysikalsk-medisinere hver
kvartal. Håper å få til et hospiteringsopphold i løpet
av kommende høst.

Hva tror du blir fremtiden for ryggkirurgien?
Noen nyvinninger eller videreutvikling av
eksisterende teknikker?
Greger Lønne: Det måtte være robot-teknologi når

Greger Lønne: Ja. Hovedsakelig spinal stenose.

Foto: ©Shutterstock.com

Knut Jørgen Haug: Det er ikke tid til forskning i
hverdagen, men i overlegepermisjonene har jeg satt
av noe tid til det. Med NORDSTEN har jeg tilgang til et
stort datamateriale og jeg har planlagt en artikkel om
intraspinale cyster som kan oppstå etter kirurgi. Jeg
har ingen ambisjon om en ph.d, da jeg vet at det innebærer 100 % klinisk arbeid og at forskningen i så fall
blir på fritiden. Men en liten smakebit ønsker jeg meg,
så jeg håper å få til en artikkel eller to i forløpet.

Frode Gurvin Rekeland: Lite tid avsatt til forskning,
men søker om stipend. Forsker på spinal stenose.

Hvordan takler du komplikasjoner?
Greger Lønne: God informasjon om komplikasjonsrisiko i forkant, og god oppfølging i etterkant er ”cluet”.

Knut Jørgen Haug: Det avhenger naturligvis på
komplikasjonen. Jeg har veldig god hjelp av miljøene
i Oslo og henviser eller spør om råd og hjelp av og
til. Det hender også at vi får besøk av ryggkirurgene i
Oslo og en gang fra Drammen når jeg ikke følte meg
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Sykehuset Innlandet,
Lillehammer

”

En typisk arbeidsuke for en
ryggkirurg består i følge Greger
av poliklinikk, operasjon, visitt,
poliklinikk, operasjon, visitt ...”

den blir rimeligere, mer effektiv og mer presis. Men vi
kommer nok dit.

” Det mest fremtredende
i ryggkirurgien fremover
er at mengden pasienter
kommer til å stige
betraktelig ...”
Knut Jørgen Haug: Det mest fremtredende i rygg-

Får du tid til å forske, og i så fall, hva forsker
du på?

Greger Lønne

kirurgien fremover er at mengden pasienter kommer til
å stige betraktelig. Stenoser øker naturligvis med alder
og i en aldrende befolkning blir det fler og fler som
ønsker og kanskje trenger operasjon. Av nyvinninger er
det stadig noen som prøver ut ulike måter å behandle
prolaps med kjemikalier eller biologisk aktive stoffer.
Ingen har vel egentlig lykkes og jeg tror klassisk
ekstirpasjon kommer til å bestå.

Knut Jørgen Haug
Sykehuset Telemark,
Skien og Porsgrunn

”

Knut Jørgen mener det beste
med ryggkirurgi er alle pasientene som
føler at han har reddet dem fra et liv
med smerter ...”

Når det gjelder implantater er de fleste nye produkter svært likt det som allerede eksisterer. Vi har som
hoftenes ”resurfacing” produkter som stadig kommer
tilbake etter å ha blitt underkjent. Implantater som
settes mellom pr. spinosi for å øke intraspinaldiameter,
er populært for private aktører (ikke i Norge) som kan
sette dette lett inn og i stort tempo. At det hjelper i
3-4 måneder og at det er et herk å fjerne, ser ikke ut
til å hindre mange i å fortsette praksisen.

Frode Gurvin Rekeland: Det er et stadig større fokus
på basalforskning, og det er mye lovende forskning
innen dette. Vi vil som mye av ortopedien ellers nok
merke eldrebølgen og enda større pågang av degenerative rygger. Nye produkter presenteres hele tiden,
noen fungerer andre ikke.

Frode Gurvin Rekeland
Kysthospitalet
i Hagevik/Haukeland
universitetssykehus

”

Ryggkirurgi er et utfordrende fag
med ganske lang læringskurve både
kirurgteknisk og med hensyn til
pasientseleksjon, mener Frode ...”
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Hva driver ryggkirurgene med? Fortsatt ...
Hva tenker du om implantatregistrering
i ryggkirurgien?
Greger Lønne: Det må komme. Det er et krav
industrien har fått.

Knut Jørgen Haug: Jeg synes det virker fornuftig og
bør være relativt greit å gjennomføre i ryggregisteret.
Et problem dog er at dette er online-registrering, slik at
merkelapper ikke kan scannes så lett og at noen sannsynlig må plotte en hel del data etter hver operasjon.

Frode Gurvin Rekeland: Ja, i aller høyeste grad. Det
er flere eksempler på dårlige implantater brukt de siste
årene som er register hadde luket ut på et tidligere
tidspunkt.

Har du noen gode tips til hvordan avvise en
pasient til kirurgi på en god måte når de har
forventninger om å bli operert?

allsidig aktivitet var det beste de kunne gjøre. Jeg har
tatt med meg denne erfaringen og prøver å vise hver
pasient respekt og at jeg tar dem og smertene deres
alvorlig. Ved å forklare mine vurderinger underveis i
undersøkelse og etter, synes jeg at jeg ofte får dem
til å forstå hvorfor operasjon ikke er et godt alternativ
for dem. Men dette krever tid og endel energi, så
poliklinikken oppleves som ganske anstrengende.

Frode Gurvin Rekeland: Hos pasienter der enten
risikoen er for stor, eller prognosen for dårlig prøver
jeg å formidle dette på en forståelig måte. Samtidig
tror jeg det er viktig at pasienten opplever at han eller
hennes plager blir anerkjent og forstått, selv om det
ikke er noe man kan gjøre for dem.

Hvordan er rekrutteringen til ryggkirurgi?
Og hva med de kvinnelige ortopedene?
Greger Lønne: Jeg tror den er bra, særlig nå som det

Greger Lønne: Ikke gi falske forhåpninger. Spill med

generelt tetner seg til med ortopeder ...

åpne kort, og vis forståelse. Når kirurgi ikke har en
plass, ikke operer. God dialog og godt samarbeid med
fysikalskmedisinere er viktig for å sikre ryggkirurgiens
renommé.

Knut Jørgen Haug: Jeg opplever at interessen for

Knut Jørgen Haug: Jeg har erfaring fra fysikalsk
medisin og brukte mye av tiden min der på å overbevise
pasientene om at det de hadde ikke var farlig og at

” ... det er viktig at pasienten
opplever at han eller hennes
plager blir anerkjent og forstått,
selv om det ikke er noe man
kan gjøre for dem ...”

ryggkirurgi er ganske stor blant dagens LIS. Vi har
jo ganske mange pasienter og de slipper til der det
er tilrådelig. Derfor er ryggoperasjoner noe de alltid
klarer å fylle hos oss. Vi har ikke fått fram en kvinnelig ryggkirurg hos oss enda, men så har vi ikke hatt en
egen ryggseksjon mer enn noen år og vi har i det hele
tatt ikke produsert så mange ryggkirurger. Men det er
morsomt å se at de få som har gått den veien gjør det
veldig godt og det gleder oss som har vært med på
veiledning og supervisjon.

Frode Gurvin Rekeland: Den skulle nok vært enda
bedre, så vi har en jobb å gjøre. Det er for få kvinnelige ryggkirurger, men med økende antall kvinnelige
ortopeder generelt, regner jeg med at det etterhvert
blir flere innen ryggkirurgi også.

Ortopediske survival skills
Ved reposisjon av distale radiusfrakturer er
fingerfeller det de fleste har blitt opplært
i å bruke. I utgangspunktet ganske enkelt
og smart. Tre på fingerfellene, la bruddet
henge høyt til modning mens lidokainen
virker i bruddhematomet før reponering.
Det er bare ett problem med denne
løsningen. Fingerfellene er som regel
borte, ødelagt eller feil størrelse. Fortvil
ikke! Over alt på sykehus er det franskbind
eller liknende bandasjer lett tilgjengelig.
Hvis de tres rundt fingrene slik som vist på
bildene nedenfor har du løst problemet.
I tillegg har det ingen ting å si hvor stor
hånden er, og de er mye lettere å fjerne.
One size fits all.
Det kan godt hende at fingrene blir lilla
og får litt redusert sirkulasjon i de 10-20
minuttene armen henger. Pasienten kan
lette litt på trykket ved å løfte armen i perioder dersom det er ubehagelig. Eventuelt
kan man også bruke noe bredere bandasje
(f.eks. idealbind), eller dra franskbindet litt
ut i bredden etter at armen har hengt litt
for å hjelpe på dette. Det er uansett ikke
farlig med blodtomhet i så kort tid. Man
kan inkludere flere fingre med samme
metode, men det gir ikke særlig bedre
komfort. Hvis man opplever at bandasjen
glir litt kan man bare sette på en tapebit
som forankring. Metoden kan selvsagt
også brukes peroperativt dersom ønskelig,
og steril bandasje er tilgjengelig
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Ø. Tandberg

1. Lag en løkke rundt to av fingrene.
2. Tre franskbindet under løkken.
3. Heng opp armen og tenk på hvor glad du
er for at du ikke valgte indremedisin.
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Midtside osteosyntesen

Haukenes/Kaald

Hvem: Kvinne født 31. Fall fra egen høyde
hjemme. Marevanisert. Hgb 11 preop
Operatører: Ove Morten Haukenes og
Trude Kaald
Hvor: Voss sykehus
Hvordan: Hb 9.4. 2 enheter erytrocyttkonsentrat. Mobilisert med prekestolm,
utskrevet til sykehjem for videre rehabilitering etter 4 dager. På kontroll 8 uker
postoperativt var det pene forhold på
røntgen og hun klarer seg fint uten hjelp.
”Så mye prakk å vente på
hjemmesykepleien.”
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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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PALEXIA® depot (tapentadol) indikasjon:
Behandling av sterke, kroniske smerter hos
voksne som bare kan behandles adekvat
med opioidanalgetika.2
*Nociseptive og nevropatiske
smertetilstander

IDNR: M-PLX-NO-02-19-0001, Feb. 2019

Palexia® Depot «Grünenthal» Analgetikum
ATC-nr.: N02A X06; Krever Schengen-attest.
DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg: Hver tablett
inneh.: Tapentadol (som hydroklorid) 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg, laktose
3 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171), gult
jernoksid (E 172). 150 mg og 200 mg: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172). 250
mg: Titandioksid (E 171), gult, rødt og svart jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av
sterke, kroniske smerter hos voksne som bare kan behandles adekvat med opioidanalgetika.
Dosering: Doseringen bør tilpasses individuelt etter graden av smertene som behandles, tidligere behandlingserfaring og muligheten til å følge opp pasienten. Tas 2 ganger daglig, ca.
hver 12. time. Voksne: Behandlingsstart: Pasienter som ikke bruker opioidanalgetika: 50 mg 2
ganger daglig. Pasienter som allerede bruker opioidanalgetika: Ved bytte fra opioider til Palexia
depot, bør det tas hensyn til type av tidligere legemiddel, administrering og gjennomsnittlig
døgndose. Dette kan kreve høyere startdoser. Titrering og vedlikehold: Etter behandlingsstart bør
dosen titreres individuelt til et nivå som gir adekvat analgesi og begrenser bivirkninger, under
tett oppfølging hos forskrivende lege. Kliniske studier har vist at økninger på 50 mg 2 ganger
daglig hver 3. dag var egnet for å oppnå adekvat smertekontroll hos de fleste pasienter. Totale
døgndoser >500 mg er hittil ikke undersøkt og er derfor ikke anbefalt. Seponering: Abstinenssymptomer kan oppstå etter brå seponering. Det er tilrådelig å trappe ned dosen gradvis for å
unngå abstinenssymptomer. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt
leverfunksjon. Behandling bør startes med lavest tilgjengelig styrke, dvs. 50 mg, og ikke gis oftere enn hver 24. time. Videre behandling bør gjenspeile vedlikehold av analgesi med akseptabel
tolerabilitet. Preparatet er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk er derfor
ikke anbefalt. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett eller moderat
nedsatt nyrefunksjon. Preparatet er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og bruk
er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og bruk
er derfor ikke anbefalt. Eldre ≥65 år: Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. Da det er mer
sannsynlig at eldre pasienter har nedsatt nyre- og leverfunksjon, bør det imidlertid utvises forsiktighet. Administrering: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele, og ikke deles eller tygges,
for å sikre at depotmekanismen beholdes. Bør tas med tilstrekkelig væske. Tablettens matriks
kan sees i pasientens avføring, men dette har ingen klinisk relevans, da virkestoffet allerede er
absorbert. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Situasjoner hvor
opioide μ-reseptoragonister er kontraindisert, dvs. ved signifikant respirasjonshemming (i fravær
av oppfølging eller resusciteringsutstyr), ved akutt eller alvorlig bronkialastma eller hyperkapni, ved kjent eller mistenkt paralytisk ileus samt ved akutt forgiftning med alkohol, hypnotika,
sentraltvirkende analgetika eller psykotrope virkestoffer (se Interaksjoner). Forsiktighetsregler:
Mulig misbruk og avhengighetssyndrom: Preparatet har misbruks- og avhengighetspotensiale.
Dette bør tas hensyn til ved forskrivning og utlevering i situasjoner med mistanke om økt fare
for feilbruk, misbruk, avhengighet eller avvik. Pasienten bør overvåkes nøye for misbruks- og
avhengighetstegn. Respirasjonshemming: Ved høye doser og hos pasienter som er følsomme
for opioide μ-reseptoragonister, kan tapentadol gi doserelatert respirasjonshemming. Bør derfor
gis med forsiktighet ved nedsatt respirasjonsfunksjon. Alternativt bør andre analgetika vurderes.
Hos slike pasienter skal preparatet kun brukes under tett medisinsk oppfølging og i laveste
effektive dose. Dersom respirasjonshemming oppstår, bør det behandles som enhver respirasjonshemming indusert av opioide μ-reseptoragonister (se Overdosering/Forgiftning). Hodeskade
og økt intrakranielt trykk: Bør ikke brukes hos pasienter som kan være spesielt følsomme for
intrakranielle effekter av karbondioksidretensjon, som de med holdepunkter for økt intrakranielt
trykk, nedsatt bevissthet eller koma. Analgetika med agonistaktivitet overfor opioide μ-reseptorer kan maskere det kliniske forløpet hos pasienter med hodeskader. Skal derfor brukes med
forsiktighet ved hodeskader eller hjernesvulster. Kramper: Preparatet er ikke systematisk undersøkt hos pasienter med krampelidelser. Ikke anbefalt hos pasienter med anamnese med
krampelidelser eller tilstander som kan utsette pasienten for kramperisiko. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. Nedsatt
leverfunksjon: Personer med lett til moderat nedsatt leverfunksjon viste hhv. 2–4,5 ganger
økning i systemisk eksponering. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon, spesielt ved behandlingsstart. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk
er derfor ikke anbefalt. Bruk ved pankreas-/galleveissykdom: Kan gi spasmer i sfinkter oddi. Bør
brukes med forsiktighet ved galleveissykdom, inkl. akutt pankreatitt. Blandede opioide μ-reseptoragonister/-antagonister: Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av tapentadol og blandede opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som pentazocin, nalbufin) eller partielle opioide
μ-reseptoragonister (som buprenorfin). Hos pasienter på vedlikeholdsbehandling med buprenorfin mot opioidavhengighet, bør alternativ behandling (f.eks. midlertidig seponering av buprenorfin) vurderes dersom bruk av rene opioide μ-reseptoragonister (som tapentadol) blir nødvendig
i situasjoner med akutte smerter. Ved samtidig bruk av buprenorfin er det rapportert høyere
dosebehov for rene opioide μ-reseptoragonister, og tett oppfølging av bivirkninger som respirasjonshemming er påkrevd. Laktose: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige
problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet
kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner da det kan hemme sentralnervøse funksjoner. Dette må særlig forventes ved behandlingsstart, ved ev. doseendringer og i
forbindelse med alkohol og beroligende midler. Pasienter bør informeres om kjøring og bruk av
maskiner er tillatt. Interaksjoner: Benzodiazepiner, barbiturater og opioider (analgetika, antitussiva eller substitusjonsbehandling) kan øke faren for respirasjonshemming. CNS-dempende legemidler (f.eks. benzodiazepiner, antipsykotika, H1-antihistaminer, opioider, alkohol) kan øke
den sedative effekten til tapentadol og redusere årvåkenheten. Dersom samtidig behandling
med et respirasjonshemmende eller CNS-dempende legemiddel overveies, bør derfor dosereduksjon av ett eller begge legemidler vurderes. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av
tapentadol og blandede opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som pentazocin, nalbufin)
eller partielle opioide μ-reseptoragonister (som buprenorfin), se også Forsiktighetsregler. Det er
rapportert enkelte tilfeller av serotoninergt syndrom ved kombinasjon med serotoninerge legemidler slik som selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRI). Tegn på serotoninergt syndrom kan f.eks. være forvirring, agitasjon, feber, svetteutbrudd, ataksi, hyperrefleksi, myoklonus
og diaré. Seponering av de serotoninerge legemidlene fører vanligvis til rask bedring. Behandlingen avhenger av symptomenes art og alvorlighetsgrad. Viktigste metabolismevei for tapentadol er konjugering med glukuronsyre mediert via uridindifosfattransferase (UGT) hovedsakelig
UGT 1A6-, 1A9- og 2B7-isoformer. Samtidig behandling med sterke hemmere av disse isoenzymene (f.eks. ketokonazol, flukonazol, meklofenamsyre) kan føre til økt systemisk tapentadoleksponering. Forsiktighet bør utvises ved start eller stopp av samtidig bruk av sterke enzyminduserende legemidler (f.eks. rifampicin, fenobarbital, johannesurt (prikkperikum)), da dette kan
føre til redusert effekt eller risiko for bivirkninger. Tapentadolbehandling bør unngås hos pasienter som bruker MAO-hemmere eller som har brukt dette de siste 14 dagene, pga. mulige additive effekter på synaptisk noradrenalinkonsentrasjon som kan medføre kardiovaskulære bivirkninger, slik som hypertensiv krise. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er svært
begrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter, men det er
observert forsinket utvikling og embryotoksisitet ved doser som avspeilet overdrevne farmakologiske effekter (μ-opioidrelaterte CNS-effekter ved dosering høyere enn terapeutisk område).
Effekten på postnatal utvikling var allerede observert ved maternal NOAEL (No Observable Adverse Effect Level). Skal kun brukes under graviditet hvis mulig nytte berettiger mulig risiko for
fosteret. Effekt ved fødsel er ukjent. Ikke anbefalt til kvinner under og rett før fødsel. Nyfødte av
mødre som har tatt tapentadol bør overvåkes for respirasjonshemming. Amming: Ingen informasjon foreligger. Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan derfor ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Bivirkninger: Hovedsakelig lette eller moderate. De hyppigste bivirkningene var gastrointestinale og sentralnervøse (kvalme, svimmelhet, forstoppelse,

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14. 12. 2017):
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Pasienter med signifikant respirasjonshemming og med akutt eller alvorlig
bronkialastma/hyperkapni, kjent/mistenkt paralytisk ileus samt akutt forgiftning med alkohol, hypnotika, sentraltvirkende analgetika eller
psykotrope virkestoffer. Forsiktighetsregler: Misbruks- og avhengighetspotensiale. Nedsatt respirasjonsfunksjon, hodeskader eller hjernesvulster og økt intrakranielt trykk. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon og moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved galleveissykdom. Kan
ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. De hyppigste bivirkningene er gastrointestinale og sentralnervøse (kvalme,
svimmelhet, forstoppelse, hodepine og søvnighet).
Referanser:
1. Palexia® Depot SPC 14.12.2017, avsnitt 5.1
2. Palexia® Depot SPC 14.12.2017, avsnitt 4.1
3. Ibor PJ, Sanchez Magro I, Villoria J, Leal A, Esquivias A. Mixed Pain Can Be Discerned in the Primary Care and
Orthopedics Settings in Spain: A Large Cross-Sectional Study. Clin J Pain 2017; 33 (12): 1100-1108.
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Kongelig påskjønnelse
til Leiv Magne Hove
Leiv Magne Hove, overlege dr.med. og professor emeritus ved Haukeland
universitetssykehus/Universitetet i Bergen er av H.M. Kongen blitt utnevnt
til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt legevirke. Medaljen ble overlevert av Fylkesmannen i Vestlandet, Lars Sponheim
den 5. april i 2019. Denne kongelige påskjønnelsen setter fokus på håndkirurgien og oppleves som en stimulus til fagfeltet.
Vilhjalmur Finsen1, Torstein Husby2 & Hebe Désirée Kvernmo3
Det var stas å få dele den store dagen med Leiv Magne
Hove den 5. april i år. Overrekkelsen fant sted i Haukeland universitetssykehus sine selskapslokaler i en verdig
seremoni arrangert av Ortopedisk avdeling med avdelingsleder Kjell Matre som toastmaster. Etterfølgende
var det en trivelig middag med famile og gode kollegaer.
Vi som har kjent Hove gjennom mange år vet hva han
står for. Han har satt sitt preg på håndkirurgien med
sitt store engasjement i utdanningen av unge kirurger,
hans evne til å hele tiden fornye seg som fagperson og
hans fokus på hva som er det beste for pasientene. På
bakgrunn av sitt brede engasjement i håndkirurgien
ble han i 2010 utnevnt som æresmedlem av Norsk for-

ening for håndkirurgi. Vi vil i det følgende kort formidle
et utvalg av Hoves tallrike bidrag, på et organisatorisk,
administrativt, faglig og akademisk plan.

Foreningsarbeider og forfatter
Hove har tatt del i foreningsarbeide, og har blant annet
vært leder av Norsk forening for håndkirurgi i 4 år,
samt vært delegat til den europeiske håndkirurgiske
foreningen FESSH like lenge. På 1990-tallet utarbeidet
han retningslinjer for ”Norsk diplom i håndkirurgi”
for Norsk forening for håndkirurgi, som definerer krav
til håndkirurgisk utdanning for den som tar sikte på
et virke innen håndkirurgien. Hove satt i foreningens
diplom godkjenningskomité frem til høsten 2010.

Fra venstre: Prof. Hebe Kvernmo,
Prof. Emeritus Leiv M. Hove og
Professor Christina Brudvik

Fra overrekkelsen
– Lars Sponheim (t.v.)
sammen med
Leiv M. Hove (t.h.)

Hove forsvarte sitt doktorgradsarbeide om behandling
av håndleddsbrudd, ”Distal radius fracture. A study of
occurrence, treatment and complications” ved Universitetet i Bergen i 1994. Han ble professorer i ortopedisk
kirurgi med håndkirurgi som hovedvirkeområde i 1998,
og har en akademisk produksjon på mer enn 170 publikasjoner som omfavner store deler av håndkirurgien. I
tillegg har Hove forfattet og redigert flere nasjonale og
internasjonale lærebøker i håndkirurgi og flere bøker i
medisinsk historie, deriblant håndkirurgiens historie til
Norsk forening for håndkirurgi sitt 25-års jubileum i 2004.

Glødende engasjement
Han har et glødende engasjement for utdanningen av
nye kirurger. Han har vært underviser i mer enn 30 år
på alle nivå ved Universitetet i Bergen, foreleser på

Prof. Emeritus
Bill Finsen beundrer
ridderkorset til Leiv

universitetskurs i håndkirurgi i spesialistutdanningen
av ortopedkirurger siden 1981, som kursleder for de
samme kurs i 20 år. Han har i 15 år vært foreleser ved
Vossakurset, det obligatoriske kurset i bruddbehandling
i spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi. I tillegg har
han veiledet flere leger frem til den medisinske doktorgraden, samt vært kursleder og/eller foreleser
på tallrike andre nasjonale og internasjonale håndkirurgiske, plastikkirurgiske og ortopedkirurgiske kurs
og kongresser.
Av virke ved Haukeland sykehus skal spesielt nevnes
Hoves spesielle innsats for tetraplegikirurgien, og som
har medført mange studieopphold ved ledende klinikker i utlandet. Han etablerte Norwegian Tetra Hand
Team i 2010, og ble senere leder av Nasjonalt senter
for funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi, en
posisjon han innehadde frem til januar i år. I tillegg
nevnes også arbeidet med å få samlet den håndkirurgiske kompetansen ved Haukeland universitetssykehus.
Vi i det håndkirurgiske fagmiljøet er svært takknemlige
for Hoves mangeårige engasjement for faget og pasientene. Med sine gode medmenneskelige egenskaper har
det vært en glede å arbeide sammen med ham, sist
med de norske retningslinjene for håndleddsbrudd og
pågående med revisjonen av den norske læreboken i
håndkirurgi.
Det gleder oss og mange i fagmiljøet at Leiv M. Hove
ble hedret med denne kongelige påskjønnelsen. Han
er etter vår vurdering en verdig ridder.

Fotos: © A.S. Herdlevær/UiB

1. Overlege dr.med./Professor emeritus, St. Olavs Hospital/NTNU
2. Overlege dr.med., Oslo universitetssykehus
3. Overlege dr.med./Professor, Universitetssykehuset Nord-Norge/
UiT – Norges arktiske universitet
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Lisboa 2019

Free Paper Awards – Trauma

EFORT

SØLVMEDALJE

EFORT (European Federation of National Associations of Orthopedics and
Traumatology) arrangerte sin årlige
kongress i Lisboa 5.-7. juni.

til Trine Ludvigsen

Trine Ludvigsen1, Jonas M Fevang2, Kjell Matre2, Rakel Sif Gudmundsdottir2, Yngvar Krukhaug2, Eva Dybvik3

Kjetil Nerhus fra Martina Hansens
Hospital holdt foredrag på ESSKA om
opening kontra closing wedge tibia
osteotomi.

Jan Erik Gjertsen fra Haukeland universitetssykehus fortalte om historien
til Norsk Hoftebruddregister. Han viste
utviklingen fra starten til i dag. Han la
frem noen hovedfunn fra registeret –
endring i praksis, bedring av resultater
og anbefalinger om beste praksis.
I symposiet The Paediatric Knee hadde
Christian Øye fra St. Olavs hospital en
oversiktsforelesning om patellofemoral
instabilitet hos barn og ungdom. Han
lanserte et klassifiseringssystem som
gir pekepinn på hva slags behandling
som er nyttig og nødvendig. Man kan
for øvrig lese om hans doktorgradsarbeid i fjorårets NOP nummer 3.
John Clarke Jensen fra traumeseksjonen på Ullevål snakket om fordelene ved
platefiksasjon (MIPO og standard) ved
distale tibiafrakturer. Selv om mange
foretrekker nagle er det en del pasienter
der dette ikke er et godt alternativt,
eksempelvis hos pasienter med kneprotese og hos de med trang margkanal.
28
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Surgical Treatment of Wrist
Fractures – External Fixation or
Volar Locked Plating?
A Randomized Controlled Trial

Dette var det 20ende i rekken. For de som ikke har
vært på EFORT tidligere er det enkelt forklart tilsvarende vårt eget høstmøte, men for hele Europa. Mye
artig og spennende å lære. Neste års EFORT arrangeres
10.-12. juni i Wien. Passer for store og små ortopeder.
Her er kort om de norske bidragene.

Trine Ludvigsen fra Voss sjukehus la
frem resultater fra sin studie der man
sammenlikner eksternfiksasjon og volar
plate for A-frakturer i distale radius.
Pasientene med volar plate har noe
bedre resultat frem til 1-års kontrollen.
Se også abstractet på motstående side.

Trauma/Hand & Wrist Trauma/Surgical Treatment

Trine Ludvigsen frå Voss sjukehus
vann sølvmedalje i kategorien
”Free Paper Awards – Trauma” for
sitt arbeid innan kirurgisk handsaming av distale radiusfrakturer.
Vi har valt å trykke Vossaortopedens samanslutning
(abstract) i denne utgåva av NOP. Dykk kan sjå fram til
spanande lesing. Nof gratulerer Trine med eit framifrå
arbeid og ei velfortent utmerking.

BOKMÅL:
Trine Ludvigvsen fra Voss sykehus vant sølvmedalje
i kategorien ”Free Paper Awards – Trauma” for sitt
forskningsarbeid innen operativ behandling av distale
radiusfrakturer. Vi trykker hennes abstract i denne
utgaven av NOP. Se frem til spennende lesning. Nof
gratulerer Trine med et fremragende arbeid og en
utmerkelse vel fortjent.

[Red anm: vi har etter personlig tilbakemeldinger til
NOP-redaksjonen forsøkt å etterkomme ønsket om
også ha nynorsk som et levende språk i den ortopediske litteraturen. Vil gjerne presisere at bidrag på
samisk også mottas med takk.]

Keywords: Distal Radius Fracture,
Displaced Extra-Articular Fracture,
Volar Locking Plate, External
Fixation, Randomized Controlled
Trial, PRWHE, QuickDASH.
Background

Primary outcomes were PRWHE (Patient Rated Wrist
and Hand Evaluation) and QuickDASH (Disabilities of
the Arm, Shoulder and Hand).

Operative treatment of distal radius fractures has
undergone some major changes the last 10-15 years.
External fixation used to be the main option for these
fractures. With the introduction of the volar locking
plates the practice has changed dramatically despite a
summary of evidence from the Cochrane Collaboration
which exposed serious deficiency in the evidence for
treatment of distal radius fractures including what type
of surgery is indicated.

127 women (90 %) and 14 men (10 %) completed the
study. Mean age was 56 years. After 6 weeks there
was significant difference in PRWHE (mean difference
19, p<0,001) and QuickDASH (mean difference 16,
p<0,001) in favour of volar plating. The difference
remained after 3 months but to a lesser extent (PRWHE:
mean difference 6, p=0,025. QuickDASH: mean difference 7, p=0,007). After 1 year there was no difference
between the two groups in any of the outcome measures
(PRWHE: mean difference 4, p=0,121. QuickDASH:
mean difference 2, p=0,450). No significant differences
in registered major complications were seen between
the two groups. There were 2 reoperations in the external fixator group and 7 reoperations in the volar plating
group, among which 5 were plate removals.

Objectives
In this study we wanted to compare the two treatment
methods, external fixator and volar locking plate
considering function, pain, range of motion (ROM) after
6 weeks, 3 months and 1 year.

Study Design & Methods
A multicentre, randomized controlled trial started in
2013 and was completed in 2018. Patients with dislocated, extra articular distal radius fractures, AO type
A3, between the age of 18-70 years were included.
163 patients were randomly assigned to receive either
external fixation or volar locking plate. Outcome
assessments were conducted at 6 weeks, 3 months and
1 year. 141 patients (87 %) completed 1 year follow-up,
among whom 69 allocated to volar locking plate and
72 to external fixator.

Secondary outcomes were objective measurements
according to ROM, grip strength and finger stiffness.
Complications and reoperations were also registered.

Results

” After 1 year there was no difference
between the two groups in any of
the outcome measures ...”
Conclusions
Use of volar locking plate resulted in an earlier recovery of function compared to the use of external fixator.
After 1 year no difference in results between
the treatment groups were found.

1. Orthopaedic department, Voss hospital, Voss, Norway. 2. Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.
3. Norwegian National Advisory Unit on Arthroplasty and Hip Fractures, Bergen, Norway.
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Quiz

QUIZ
i ortopedi

Det er vår og hvis du
trodde at det er bare
studentene som skal lide
med eksamensnerver
har du helt rett. Også i år
utfordrer vi leserne til å
teste seg selv.

1.

 ockwood grad 5 AC-luksasjon. Hvilke ligamenter
R
er røket?

a.
b.
c.
d.
e.

Acromioclavikulær
Acromioclavikulær og coracoclaviculær
Coracoclaviculær
Coracoacromial og sternoclaviculær
Sternoclavikulær

2.

Hvilke av de følgende påvirker blodplatenes evne
til å aggregere?

a.
b.
c.
d.
e.

Ginko
Vitamin D
Ephedra
St. Johns urte
Selenium

3.

 vilket amputasjonsnivå er det mest proksimale
H
et barn kan gjennomgå og samtidig opprettholde
normal ganghastighet uten signifikant økt
energiforbruk?

a.
b.
c.
d.
e.

Girldestone
Låramputasjon
Disartikulasjon av kneledd
Leggamputasjon
Amputasjon i Chopartrekken

4.

 asienter etter ACL rekonstruksjon kan være
P
utsatt for nummenhet anterolateralt for kneet.
Skade på hvilken struktur er vanligvis årsaken
til dette?

a.
b.
c.
d.
e.

Suprapatellare gren av nervus saphenus
Infrapatellare gren av nervus saphenus
Nervus peroneus communis
Nervus femoralis superficialis
Nervus femoralis lateralis cutaneus

5.

E n 13-år gammel baseballspiller (pitcher) får
laterale albuesmerter i kastearm og smertefull
klikking ved passiv rotasjon av albuen. Hva er
den mest sannsynlige diagnosen?

a.
b.
c.
d.
e.

Tommy Jones lesjon
Posterolateral rotasjonsinstabilitet
Osteochondritis dissecans
Stressfraktur
Plica

6.

 vilke type celle er antatt å være
H
involvert i inflammasjonsresponsen
som følge av metall på metall partikler
(f.eks. proteser)?

11. U
 nder plassering av skruer i usementert acetabular kopp, hvilken sone for
skrueplassering øker risikoen for å skade
arteria iliaca externa og dens grener?

a.
b.
c.
d.
e.

Nøytrofil
Giant cell
Makrofag
Eosinofil
Lymfocytt

a.
b.
c.
d.

7.

 arnemisbruk bør mistenkes hos et
B
barn med isolert spiral femurfraktur
i hvilken situasjon:

a.
b.
c.
d.
e.

Barnet er over 3 år
Barnet er forventet vekst iht. percentil
Barnet har eneforsørger
Barnet har flere søsken
Barnet har ikke nådd gangalder

8.

 va stemmer vedrørende fremre SC
H
ledd luksasjon?

a. Reponering kan føre til skade av trachea
b. De er vanligvis stabile etter lukket reponering
c. De krever artrodese for opprettholde stilling
d.	De er sjeldent symptomatiske hvis de
forblir dislokert
e.	De burde behandles med fjerning av mediale
del av clavicula i akuttfasen

9.

 ervus gluteus inferior og superior
N
er navngitt utifra sin posisjon til
hvilken struktur?

a.
b.
c.
d.
e.

Gluteus maximus
Gluteus minimus
Piriformis
Ischiadicus
Ligamentum sacrospinosus

10. U
 nder testing av komponenter for
primær kneprotese får man god stabilitet
på ekstensjon med redusert stabilitet
på fleksjon. Hvilke tiltak kan gjennomføres for å bedre situasjonen?
a. Flytte femurkomponenten baktil (posteriort)
b. Øke plasttykkelse på tibiakomponent
c. Redusere størrelse på femurkomponent.
d.	Flytte femurkomponenten anteriort og
forkorte femur
e. Utadrotere både femur- og tibakomponentene

Anterior-inferior
Anterior-superior
Posterior-inferior
Posterior-superior

12. H
 os en pasient med 2,5 mm ulna minus,
hvordan fordeles kreftene gjennom
håndleddet?
a.
b.
c.
d.
e.

50 % radius, 50 % ulna
80 % radius, 20 % ulna
20 % radius, 80 % ulna
95 % radius, 5 % ulna
60 % radius, 40 % ulna

13. E n 65 år gammel kvinne med har gjennomgått primærprotese uten LIA.
Preoperativt uttalt artrose og valgusdeformitet. Etter oppvåkning klarer hun
ikke å dorsalflektere ankelleddet. Hva
er førstevalg i behandling/utredning?
a. Gips for å forebygge kontraktur i ankelleddet
b. Fjerne elastiske bandasjer og flektere kneet
c. Umiddelbar EMG
d. Eksplorering av peroneusnerven
e.	Berolige pasienten om at det er helt ufarlig
og normalt

14. E n 78 år gammel kvinne opereres med
hemiprotese i skulder etter gjennomgått
4-parts proximal humerusfraktur.
Peroperativt var det problemer med
plassering av tuberculum minor, og den
ble plassert for nære tuberculum major
(som var anatomisk). Hvilket postoperativt
problem kan forventes som følge av
plasseringen av tuberculum minor?
a. Redusert utadrotasjon
b. Redusert innadrotasjon
c. Multidireksjonell instabilitet.
d.	Redusert styrke ved elevering av arm
foran kroppen
e. Redusert styrke for fleksjon i albuen.

Fasit på Eksamen
finner du på side 36
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Individuelt tilpassede
ortoser fra DonJoy!

Sinnaortopeden

Kneortoser som spesialproduseres etter pasientens mål og
derfor får en perfekt passform.
DONJOY DEFIANCE – ortose produseres i karbonfiber, er veldig
lett men sterk, og anbefales fra lett til alvorlig ACL-, PCL-, MCL
og LCL-instabilitet. Den fungerer effektivt i kontaktsport men er
fremfor alt en utmerket ortose i dagliglivet.
DONJOY A22 – ortose produseres i titan, for de pasienter som
ikke behøver like mye støtte som med en Defiance. Denne ortosen
er ekstremt lett og tynn, samt har kondylputer som demper støt
og gir stabilitet og komfort.
Felles for begge ortosene er at de er produsert med vårt 4-punktsystem som forankrer lårbeinet og leggen ved hjelp av skinner.
På lårets bakside, lik leggens fremside, finnes stropper som
trykker lårbeinet fremover og gir konstant belastning som dermed hindrer leggbeinet med å gli fremover. Ortosene har også
FourcePoint™ ledd for støtdemping og kontroll av extension/
flexion i leddets ytre stilling for å beskytte ACL/ACLtransplantat.
Alt for å gi pasientens kne optimal stabilitet.

Retningslinjer for ros
Jeg er drittlei av ufortjent ros. Jeg blir daglig utsatt for at
kollegaer får ufortjent ros. Ros for å ha gjort noe som er
obligatorisk, for noe som alle ortopeder klarer, noe som
er en del av jobben.
En pasient legges inn med vondt i hoften. Vakthav-ende bestiller røntgenbilde av
hoften. Vakthavende får ros: ”Kjempebra!”. Altså, vakthavende får ros for å ha gjort det
som resten av Norges befolkning hadde gjort og klart.
Udislokert subtrokantær femurfraktur, skal ha en nagle. På røntgenmøte vises
postoperativt bilde. Naglen står som den skal. Operatør får ros: ”Kjempebra!” Altså,
operatøren får ros for å ha truffet femur.
Jeg var på dekkhotell i april og fikk skiftet hjul på bilen. Da jeg hentet bilen var alle
hjulene skrudd riktig på. Jeg tenkte aldri på å gå inn og gi vedkommende ros,
”Kjempebra!” Aldri.
Men, dersom vedkommende hadde vært blind og klart det med en hånd på 6 minutter,
hadde jeg kanskje gitt ros. Kanskje.

DonJoy A22

2

Jeg gir ikke ros til postbudet dersom han klarer å treffe postkassen. Aldri i livet.
Vi ødelegger betydningen av ros dersom vi fortsetter slik. Ros skal gis dersom vi
oppnår noe ekstraordinært. Noe som er eksepsjonelt bra, utover det som en forventer.
Vanskelighetsgraden på oppgaven og kvaliteten på resultatet skal ligge over den
90. prosentil for at en skal fortjene ros.

Punkt 1
Den rigide rammen på leggen utgjør
systemets distale forankringspunkt.
Punkt 2
Den rigide rammen på fremsiden av
låret utgjør systemets proksimale
forankringspunkt.

Lær dere å operere perfekt. Da kan hende at dere endelig får fortjent ros.

Punkt 3
Stroppen tvers over baksiden av lårets
nedre del presser femur fremover.

3

Punkt 4
Stroppen på fremsiden av tibia gir
en aktiv, konstant belastning for å
forebygge at tibia glir fremover.

DonJoy Defiance

KONTAKT DIN LOKALE PRODUKTSPESIALIST

” ... da jeg hentet bilen var alle hjulene
skrudd riktig på. Jeg tenkte aldri på
å gå inn og gi vedkommende ros,
”Kjempebra!” ALDRI ...”

1
4

Anne-Berit Auran:
mobil 41 52 56 11
anne-berit.auran@djoglobal.com

Heidi Edvardsen:
mobil 793 41 07 58
heidi.edvardsen@djoglobal.com

by

DJO Nordic AB | Murmansgatan 126 | SE-212 25 Malmö | 23 9 09 27 | info.nordic@DJOglobal.com | DJOglobal.no
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Ortopedisk traumeseminar

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi

Brudd rundt kneet
Solstrand hotell & bad 6.-7. september 2019
Fredag 6. september

Lørdag 7. september

11:00

Velkommen, Fuglesang

09:00

Kasuistikker, Grønhaug

11:15

Mentimeter kasuistikker, Fuglesang

10:00

Kaffe / frukt / wienerbrød

11:30

Distal femur: Reposisjon, Madsen

10:30

11:45

Distal femur: Osteosyntesevalg, Oord

Proksimale tibia:
Reposisjonsteknikker, Flugsrud

12:00

Hoffabrudd, Clarke-Jenssen

10:45

12:15

Komplikasjoner og salvage, Johnsen

Proksimale tibia:
Plateosteosyntese, Johnsen

12:30

Lunsj

11:00

13:30

Kasuistikker, Sundqvist

Proksimale tibia:
Nagling, Nilsen

15:00

Kaffe / frukt / lapper

11:15

Proksimale tibia:
Ringfiksatør, Flugsrud

15:30

Proksimale tibia:
Fremre tilganger, Nilsen

15:45

Proksimale tibia:
Bakre tilganger, Johnsen

11:30

Kort pause

11:45

Patellabrudd:
Er det uproblematisk?, Oord

12:00

Patellabrudd:
Nye implantater og metoder, Fuglesang

16:00

Menisken, Løken

16:15

Defekter i hud og ben, Fuglesang

12:15

Kasuistikker, Clarke-Jenssen

16:30

De uvanlige skadene, Madsen

13:00

Lunsj og avreise

19:00

Festmiddag

14

Fakultet
Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs hospital
Erik Sundqvist, St. Olavs hospital
Kirsten Grønhaug, Sykehuset Østfold
Pieter Oord, Stavanger universitetssykehus
Jostein Skorpa Nilsen, Haukeland universitetssykehus

Pris: 3.500,-

Hendrik Fuglesang, Akershus universitetssykehus
Sverre Løken, Oslo universitetssykehus
John Clarke-Jenssen, Oslo universitetssykehus
Jan Erik Madsen, Oslo universitetssykehus
Gunnar Flugsrud, Oslo universitetssykehus

Påmelding: Søk på ”ortopedisk traumeseminar” i Legeforeningens kursportal
Distributør:

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

80.000

Lederspan «Meda» ATC-nr.: H02A B0 forts.

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.
Vurderingskomiteen består av Kari Indrekvam
og Hilde Apold som representanter fra Nof og
Thormod Dønås fra Ortomedic AS.
Søknadsfrist 15. september.
Skriv søknaden din på et Word-dokument etter
følgende mal:
- 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

QUIZ

Her finner du svarene på
spørsmålene på side 30.
Fasit:
1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-c, 6-e, 7-e, 8-c, 9-c, 10-a, 11-b,
12-d, 13-b, 14-a
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vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær,
grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR).
Idrettsutøvere bør informeres om at behandling med glukokortikoider kan føre til
positive dopingresultater. Hjelpestoffer: Inneholder 9 mg benzylalkohol pr. ml som
kan gi allergiske reaksjoner. Inneholder 450 mg sorbitol pr. ml, og bør ikke brukes
ved medfødt fruktoseintoleranse. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Leverenzyminduktorer: Aktiverer mikrosomal oksidasjon av glukokortikoider, noe som gir økt steroidbehov under
samtidig behandling og minsket steroidbehov etter avsluttet behandling. CYP3A-hemmere: Samtidig bruk forventes å gi økt risiko for systemiske bivirkninger.
Kombinasjonen bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller
skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Antikolinergika: Mulig ytterligere økning i intraokulært trykk. Antidiabetika og insulin: Kortikosteroider kan øke
glukosenivået i blod. Antihypertensiver inkl. diuretika: Reduksjon i arterielt blodtrykk kan avta. Amfotericin B injeksjon og andre legemidler som fører til kaliumtap: Pasienten skal kontrolleres for additiv hypokalemi. Digitalisglykosider: Økt
risiko for digitalisforgiftning ved samtidig bruk. 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
fordel for mor og barn oppveier risiko 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/peroral steroidbehandling. Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Muskel-skjelettsystemet: Hevelse, smerte og varmefølelse i behandlet
ledd. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Glukokortikoide systemeffekter (som adrenal suppresjon, Cushing-lignende symptomer, negativ proteinbalanse), aktivering av latent diabetes mellitus. Hud: Ansiktsrødme. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner, anafylaktiske reaksjoner med bronkospasme.
Infeksiøse: Reaktivering av latent infeksjon, økt mottagelighet for infeksjon (f.eks.
viral, fungal, bakteriell, parasittær eller opportunistisk). Muskel-skjelettsystemet:
Ustabilitet i ledd ved gjentatte intraartikulære injeksjoner. Nevrologiske: Svimmelhet . Øvrige: Hud- og bløtdelsatrofi etter s.c. injeksjon eller pga. lekkasje gjennom
innstikkskanalen ved intra- eller periartikulær injeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til
<1/1000): Endokrine: Hemming av endogen ACTH- og kortisolutskillelse. Gastrointestinale: Ulcus pepticum (med risiko for perforasjon og blødning). Hjerte/kar:
Tromboembolisme, hypertensjon. Hud: Hudatrofi, pigmentforandringer, nedsatt
sårtilheling. Immunsystemet: Allergisk dermatitt, urticaria, angionevrotisk ødem.
Muskel-skjelettsystemet: Osteoporose, muskelatrofi, aseptisk bennekrose, ruptur
av sener. Nevrologiske: Hodepine, økt intrakranielt trykk. Psykiske: Forverring av
eksisterende psykiatriske symptomer, depresjon, humørsvingninger. Stoffskifte/
ernæring: Kalsinose, hypokalemi, natriumretensjon. Øye: Glaukom, katarakt.
Øvrige: Ødem. Ukjent frekvens: Endokrine: Hyperglykemi. Kjønnsorganer/bryst:
Menstruasjonsforstyrrelser, amenoré, postmenopausal blødning. Psykiske: Søvnforstyrrelser. Øye: Tåkesyn, sentral serøs chorioretinopati.. Overdosering/Forgiftning: Administrering av store mengder kan gi økt risiko for systemiske bivirkninger. Ved gjentatt administrering av intraartikulære injeksjoner over lengre
tid kan det oppstå alvorlige leddskader og -atrofi med osteonekrose. En bedring
kan ta flere måneder pga. legemidlets langvarige virkning. Se Giftinformasjonens
anbefalinger: For glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Virkningsmekanisme:
Syntetisk glukokortikoid med høy antiinflammatorisk effekt. Har også immunsupprimerende og antiproliferativ effekt. Mikrokrystallinsk vannholdig suspensjon
med depotvirkning. Triamcinolonheksacetonid (prodrug til triamcinolonacetonid)
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. Lav mineralkortikoid effekt.
Fordeling: Vd 103 liter. Halveringstid: Ca. 2 timer ved i.v. administrering, ca. 3,26,4 dager ved intraartikulær administrering. Cltot for triamcinolonacetonid 37 liter/
time. Utskillelse: Ca. 40% via nyrene, 54% via galle.. Pakninger og priser: 1 ml1
(hettegl.) kr. 150,40. 12 × 1 ml1 (hettegl.) kr. 1406,50. 50 × 1 ml (hettegl.) kr.
5745,60. Sist endret: 22.03.2019 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14.
dag). Refusjon: 1Se H02A B08 i Refusjonslisten. Basert på SPC godkjent av
SLV/EMA: 11.02.2019.
1. Lederspan SPC 11.02.2019, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5,1.
2. Zulian F Comparison of intra-articular triamcinolone hexacetonide and
triamcinolone acetonide in ologoarticular juvenile idiopathic arthritis. Rheumatology
2003;42:1254-1259.
3. 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.
4. Caldwell.JR. Intra-articular corticosteroids. Guide to selection and indications for
use. HYPERLINK “https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8891463”Drugs.1996
Oct;52(4):507-14.

Lokal injeksjonsbehandling av ledd1
• Langvarig effekt 2,3,4
• Virker lokalt - liten
systemisk påvirkning1,4

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:
Indikasjoner: Revmatoid artritt. Artrose. Bursitt. Synovitt. Tendinitt.1 Kontraindikasjoner: Systemisk soppinfeksjon.
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Lokalbehandling: Ved lokal virus- og bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og
gonoré.1 Skal kun brukes som lokal leddbehandling (intra- og periartikulær injeksjon). Skal ikke administreres intravenøst, subkutant eller intramuskulært.1 Vanlig bivirkning: Hevelse, smerte og varmefølelse i behandlet ledd.1
Lederspan «Meda»
C

Kortikosteroid

ATC-nr.: H02A B08

T1 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Triamcinolonheksacetonid 20 mg, polysorbat 80, sorbitol 450 mg, benzylalkohol 9 mg, sterilt vann. Indikasjoner: Revmatoid

artritt. Artrose. Bursitt. Synovitt. Tendinitt. Dosering: Intraartikulært: Det er svært viktig at injeksjonen lokaliseres til leddhuden. Injeksjonsstedet skal være der hvor leddhuden er mest
overfladisk og uten store blodårer/nerver. 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. Maks.
2 ledd bør behandles ved hvert tilfelle. Akkumulering på injeksjonsstedet må unngås for å hindre mulig påfølgende forekomst av atrofi. 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. Rist glasset godt før bruk for å sikre en ensartet suspensjon. Kan ved behov blandes med lidokainklorid 10 eller 20 mg/ml e.l. lokalanestetika. Lederspan trekkes opp
i sprøyten før anestetikumet for å unngå kontaminering. Sprøyten ristes lett, og blandingen brukes umiddelbart. Administrering: Kun til lokal injeksjon i ledd (intraartikulært/periartikulært).
Skal ikke injiseres i ustabile ledd. NB! Skal ikke gis i.v., s.c., eller i.m. Ved intraartikulær injeksjon i kneledd, kan smerte forebygges/lindres ved at pasienten rådes til å holde seg i ro i ca.
24 timer etter injeksjonen. Avlastning av øvrige ledd etter intraartikulære injeksjoner er ikke entydig dokumentert. Kontraindikasjoner: Systemisk soppinfeksjon. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nylig vaksinasjon med levende virus. Lokalbehandling: Ved lokal virus- og bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré.. Forsiktighetsregler: Injeksjon i sener bør unngås.
Kortikosteroider kan utløse systemiske bivirkninger, hovedsakelig ved systemisk behandling og langvarig bruk. Pga. lokal effekt begrenset til leddhulen er systemiske bivirkninger lite
sannsynlig. Systemiske kortikosteroid-bivirkninger kan omfatte psykiatriske bivirkninger, symptomer på Cushings syndrom, undertrykkelse av hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)-aksen
og elektrolyttforstyrrelser, som kan gi hypertensjon, hjertearytmi eller forverring av osteoporose. Ved diabetes kan forstyrrelser i glukosemetabolismen føre til økt behov for insulin/orale
antidiabetika. Pasienter som har slike sykdommer eller som opplever slike symptomer under behandlingen, bør rådes til å ta kontakt med lege. Forsiktighet ved infeksjoner som ikke kan
kontrolleres med antibiotika, ulcus ventriculi, okulær herpes simplex, nyre- og hjerteinsuffisiens og ulcerøs kolitt. 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, skal 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. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten

Mylan Healthcare Norge AS | Postboks 194 | 1371 Asker | Tlf 66 75 33 00

Stipend, kurs & konferanser

LEGION™
Total Knee System

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.

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:

Cruciate Retaining

Posterior Stabilized

Revisjonsprotese

Rotating Hinge

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST ™

VERILAST™

Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

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.

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

Statutter for Smith & Nephew
Artroskopistipendium
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.

Beste foredrag

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.

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

Smith & Nephew AS

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

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 • 2 - 2019
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THINGS TO DO

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

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!

2019 & 2020
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
deltakelse på kurs og konferanser.

27th Scandinavian Hand
Society Congress
21. - 24. august 2019,
Tallin, Estland
Påmelding: https://sssh2019.ee

Kurs i ultralyd for
muskel/skjelett
18. - 20. september 2019,
København, Danmark
Påmelding: https://beta.
legeforeningen.no/foreningsledd/
fagmed/norsk-ortopedisk-forening/
kongresserkurs/kurs-i-ultralyd-formuskelskjelett/

12APFSSH/8APFSHT
11. - 14. marts 2020,
Melbourne, Australia
Påmelding: https://www.aaos.org/
abstracts/?ssopc=1

ASOS 2020
Annual Meeting
24. - 28. marts 2020,
Orlando, USA
Påmelding: https://www.aaos.org/
abstracts/?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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Stipend, kurs & konferanser

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. N
 orsk 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. S tipendet 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
årsmøte 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. Årsmøtet 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. S tipendet er på kr 50.000
	og utdeles en gang årlig.
	Stipendet kan eventuelt deles
	på flere søkere.
4. N
 orsk ortopedisk forenings
årsmøte velger et stipendstyre
på 5 medlemmer. Stipendstyret
har en funksjonstid på 4 år.
5. S øknadsfristen er 31. august
6. S øknaden sendes
leder@ortopedi.no
7. M
 ottakeren forplikter å avgi
rapport
8. Å
 rsmøtet kan med 2/3 flertall
forandre s tatuttene 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

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

We’ve set the standard.
Again.

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

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

