NOP

Norsk
ortopedpost
Oktober 2019 - nr. 3 - årgang 24

EFORT 2019

Reisebrev fra Lisboa
side 12

Marius Nygaard Smith-Petersen

Hvem var han?
side 14

Six-pack-metoden
side 30

Muligheter for
unikt samarbeid
side 34

Illustrasjon: Knemøte, ©Harald Kryvi

Simply advanced
The EVOS SMALL Plating System
takes an evolutionary approach
to simplifying and unifying small
fragment plating systems.
Supporting healthcare professionals

Smith & Nephew, Inc.

™Trademark of Smith & Nephew

©2017 Smith & Nephew

12340-en V1 1117

NOP

Norsk
ortopedpost

Norsk ortopedpost skal formidle relevant
ortopedisk informasjon til medlemmene.
Bladet skal også være bindeledd mellom
industrien og brukeren. Det skal ikke være
et vitenskapelig tidsskrift. ”Takhøyden”
skal være stor, og vi ønsker oss en levende
og leseverdig Norsk ortopedpost. For
å skape et bedre blad og forenkle det
frivillige arbeidet til redaksjonen, ber vi
om at man tar hensyn til følgende:
1. Vi ønsker artikler/innlegg med
forenklet språkbruk og hvor
følgende hensyn er tatt:
•	Heading som vekker interesse
•	Ingress og subheadinger
2. Krav til tekstdokumentet
• Wordfiler
• Uten linjeskift
– tekst skrives løpende inn i manus
• Nye avsnitt med 2 linjeskift
– dvs. 1 blank linje mellom
• Aldri versaler (store bokstaver)
• Uthevet tekst markeres i menylinjen
med fetere eller større bokstaver
• Lagre som (save as) vanlig word
dokument eller ren tekst
3. Bilder
• Minimum oppløsning 300 dpi
• Størrelse 10x15 cm eller større
• Format JPG, EPS eller TIFF
4. Annonseformater (bredde x høyde)
• NOPen utfallende 170 x 240 mm +3 mm
Høstmøteboken – utfallende A5
– 148,5 x 210 mm + 3 mm
• Høyoppløselig pdf hvor fonter og
høyoppløselige bilder er inkludert
Layout, grafisk produksjon og annonsesalg
• Ødegaard reklame & design as,
	telefon: 66 78 32 00, mail: bente@odesign.no

NORSK
ORTOPEDISK
FORENING
Leder Cato Kjærvik
Nordlandssykehuset Vesterålen
Tlf: 41 66 26 67
e-post: catokjarvik@gmail.com

Nestleder Greger Lønne
Sykhuset innlandet
Tlf: 97 11 41 07
e-post: gloenne@mac.com

Sekretær Gunn Hulleberg
St. Olavs hospital, Trondheim
Tlf: 92 41 44 05
e-post: hullebergg@gmail.com

Web-ansvarlig Ann Kristin Hansen
Universitetssykehuset Nord-Norge
Tlf: 40 45 21 12
e-post: ann.k.hansen@uit.no

Kasserer Monica Sailer
Akershus universitetssykehus
Tlf: 45 61 47 28
e-post: sailermonica08@gmail.com

Redaktør NOP Øystein Tandberg
Haukeland universitetssykehus
Tlf: 90 50 14 28
e-post: oystein.tandberg@gmail.com

Leder spesialitetskomiteen Øystein B Lian
Kristiansund sykehus
Tlf.: 90 79 99 49
e-post: ob-lian@online.no

Leder for kvalitetsutvalget Lars Gunnar Johnsen
St. Olavs hospital, Trondheim
Tlf.: 41 93 31 94
e-post: lars.gunnar.johnsen@stolav.no

Leder LIOS Heid Elin Odland
Haukeland universitetssykehus
Tlf: 98 61 97 99
e-post: heidelin.odland@gmail.com

Avgått leder Karl-Ivar Lorentzen
Universitetssykehuset Nord-Norge
Tlf: 95 90 71 83
e-post: Karl-ivar.lorentzen@unn.no

Deadline nr. 4: 18.11.2019
Norsk ortopedpost • 3 - 2019

3

NanoScope™

The Next Generation Needle Size Arthroscopy System

NanoScope™ Handpiece

NanoScope™ Console

■ Single use sterile camera

■ Portable control unit – including

■ 1.9 mm scope diameter
■ Integrated LED light source
■ Lightweight and well balanced
■ Minimally invasive direct visualization

during preoperative, intraoperative,
and postoperative phase of care

www.arthrex.com
© Arthrex GmbH, 2019. All rights reserved.

documentation and data management
■ 13'' touch screen monitor
■ Rechargeable battery-powered
■ Medical grade device
■ Ethernet, USB, and HDMI ports –

wireless network capabilities
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SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

Anatomy defines the shape.

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

Moving on.

Redaktørens leddspalte

Redaktørens leddspalte
Ellers har jeg ikke tenkt til å skrive så mye om innholdet i denne utgaven. Jeg tenker at artiklene taler
mye for seg selv, og det burde være noe som interesserer enhver ortoped et eller annet sted i denne utgaven.
Quizen kan ikke bestås uten å ha lest noen av artiklene.
Heldigvis er det noen enkle ortopedispørsmål for de
som ikke orker å lese innleggene, men heller vil vie
tiden sin til årsrapporten fra leddproteseregisteret.

Straks høsttakkefest

Øystein Tandberg, redaktør

Velkommen til høstens dypdykk innen hva
som rører seg i ortopediens verden fra nord
til sør, og fra øst til vest i landet. Takk for alle
bidrag, verdsettes.
Det er en kjensgjerning at vi alle verdsetter å se
brudd eller knokler som er vakkert fiksert i pen stilling. Kanskje bunner dette utifra en tanke om at pen
reposisjon og fiksasjon tilsvarer et godt resultat. Det er
riktignok ikke alltid et likhetstegn mellom resultatet
på postoperativ røntgen og klinisk resultat, særlig ikke
i ryggkirurgien der beskyttelse og bevaring av funksjon
til bløtvevet rundt er det som til syvende og sist betyr
mest for pasienten.
Min påstand (som en nyansering av Sinnaortopedens
innlegg i dette nummeret) er at ”alle” kan reponere og
fiksere enhver fraktur, men ikke alle kan gjøre det på
en elegant måte der bløtvevet ikke affiseres i signifikant grad. Jeg tror alle ortopeder, særlig ryggkirurger,
drømmer om å få oppleve solskinnshistorier som det
fortelles om fra St. Olavs i forbindelse med Midtsideosteosyntesen i dette nummeret. Bruddet er pent
operert og absolutt passende på en midtside, men det
som skjedde etterpå illustrerer hvor viktig funksjon til
omkringliggende strukturer er.

” ... særlig ryggkirurger,
drømmer om å få oppleve
solskinnshistorier ...”

Om kort tid er det uke 43, ortopediens svar på høsttakkefest for alle oss i Norge. Høstmøtet! Da samles
de fleste av oss på Plaza i Oslo klar til et velsmurt
kongressmaskineri. En særskilt takk til Gunn Hulleberg
som i flere år har koreograftert denne begivenheten på
fremragende vis.
Etter høstmøtet vil mørketiden snart gjøre sitt inntog
og landet hylles inn i snø og mørke. For å holde vintertidsdepresjonen på avstand kan det være godt å vite
at man ikke må vente et helt år til neste ortopediske
festival. Nordisk Ortopedisk Forening feirer 100 år neste
år, og bursdagsfesten finner sted rett før 17ende mai
i Trondheim. Det blir stedet der livsvarige vennskapsbånd knyttes på tvers av landegrenser og faggrupper.
Vi venter å se protesekirurger og traumatologer gå
hånd i hånd, mens skopørene og ryggkirurgene samles
til vennlig passiar langs byens gater. Fotkirurgene
og håndkirurgene spås til å treffes for offisiell ”steinsaks-papir” konkurranse for å en gang for alle avgjøre
om CMC artrose eller TMT artrose viktigst å behandle.
Kanskje til og med osteosyntesenes vaktbikkje
”Sinnaortopeden” finner sjelefred og byr opp til dans
i disse festdagene.

Vi sees!
På Høstmøtet
og i 2020
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Lokal gentamicin
antibiotika der du trenger det, når du trenger det1

Hofte

Skulder

Kne

Osteomyelitt

PP-6315

Som for eksempel

Veldokumentert.
Over 40 publiserte studier.
Referanser:
1. Ruszczak Z, Friess N.
Advanced Drug Delivery
2003;55:1679–1698.

It’s a surgeon’s choice
Swedish Orphan Biovitrum AS
Kontakt: Cathrin Wall / Tlf. 97 65 41 33
cathrin.wall@sobi.com www.sobi.no

Leder

Velkommen til Høstmøtet!
Vanlige plager med variert behandling
Årets Nof-symposium “The forgotten shoulder-joints”.
Lesions of the acromioclavicular and sternoclavicular
joints fra Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
skal forhåpentligvis gi oss gode råd for hvordan tilstander i disse leddene skal behandles. Relativt vanlige
plager, med rimelig variert behandling rundt om i det
ganske land.

Kneprotesekirurgi med Aunan
Eirik Aunan er erfaren protesekirurgi og disputerte i år
om knekirurgi skal gi oss en Instructional lecture om
kneprotesekirurgi på fredag, det ser vi virkelig frem til.
Cato Kjærvik, styreleder

Nominasjoner

23. oktober er vi atter en gang klar for Høstmøte
på Radisson Blu Plaza. Dagene er fylt med en
rekke flotte symposier, frie foredrag, industrisymposier og mye tid til sosialt samvær.

Som tidligere år vil faggruppene nominere det beste
foredrag innen sitt felt. Disse vil så legges frem under
beste frie foredrag sesjonen på fredag, hvor vi endelig
stemmer over hvilket som var årets beste. Oppmøtet i
fjor var kjempebra, og nivået på foredragene var tilsvarende. Dette er virkelig noe å få med seg. Vinneren får
en påskjønnelse fra foreningen.

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å
komme. Vi trenger tid sammen både for å lære fag og
å lære hverandre å kjenne. Velkommen skal dere i alle
fall være.
Programmet byr på noe for en hver smak. Generalisten,
spesialisten og utdanningskandidaten. Alle bidrar med
sitt for dette fantastiske felles møtepunktet. Vi må
rette en stor takk til alle de som bidrar, uten dere ville
det ikke vært noe møtepunkt.

” Programmet byr på noe for
en hver smak. Generalisten,
spesialisten og utdanningskandidaten ...”

Årsmøte
Torsdag 25. kl 16.15 avholdes årets årsmøte i Nof. Vi
oppfordrer så mange som mulig å møte opp. Her vil
man få innsikt i hva foreningen jobber med nå og vil
jobbe med fremover. Vi vil prøve å komprimere de
formelle sakene ved å publisere alle årsberetninger på
nett og i e-post før Høstmøtet. Da vil de ikke gjennomgås på selve møtet. De mest aktuelle sakene vil da
bli presentert og vi vil ha tid til å få viktige innspill
fra medlemmene. Etter årsmøtet møtes vi selvsagt på
Torsdagsklubben.
Håper så mange som mulig har anledning til å komme
på årets Høstmøte. Dette er det viktigste faglige og
sosiale møtepunkt for norske ortopeder. Velkommen
skal dere være!
Vi ses på Plaza i uke 43.

PP-ELI-NOR-1256. 432NO1905918-01 AD-mail: 10.09.2019

PP-ELI-NOR-1256. 432NO1905918

SETT INN RUBRIKKANNONSE
20/9-19
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KNEPROTESER

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

Årsberetning
Norsk ortopedisk forening
2018 - 2019

Savner du årsberetningen?
Årsberetningen trykkes ikke lengre
i NOP. Du får den på epost, og kan
finne den på Norsk ortopedisk forenings
hjemmeside.

Free Paper Awards – Trauma

reisebrev

EFORT

EFORT i
LISBOA
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Fag og rapporter

Årets reisestipend gikk til EFORT i
Lisboa. I søken etter sted å bo fant
vi begge ut at det var svært fullt og
dyrt på hoteller i nærheten av konferansen. I tidens ånd med delingsøkonomi gikk vi sammen om å leie
leilighet rett ved konferansesenteret
via AirBnb til en brøkdel av hotellprisen. Forholdene var også bedre
enn mange hoteller, så det var
absolutt et valg vi kan anbefale til
fremtidige konferanser.
Khadija Khalid1 og Magnus Talén2
Vi var heldige med under 5 minutter avstand til konferansesenteret og det var et restaurantdistrikt like ved
med smaker fra hele verden.
Lisboa er en sjarmerende gammel by med mye historie.
Smale gater, gamle bygg, mye uteliv og ikke minst god
mat. Man kunne gjerne bare vandre en hvilken som
helst retning i byen og finne stadig nye overraskelser.
Dessverre fikk det faglige prioritet så tiden strakk ikke
helt til. Det er definitivt et sted som ga mersmak og vi
tenker begge å reise tilbake på et annet tidspunkt.
Det faglige nivået på forelesninger var for det aller
meste svært høyt, og den store utfordringen var å velge
hvilke foredrag man skulle på. Årets tema var medisinske registre, da særlig grunnet endring i europeiske
regler rundt medisinsk utstyr og implantater. Det føles
bra at Skandinavia er et foregangsområde når det
kommer til proteseregistre, og de norske registrene ble
hyppig brukt.

Av utstillere var det noen som tydeligvis hadde misforstått medisinsk kongress med et bilshow ettersom
vi ikke helt skjønte budskapet til de som sendte rundt
unge kvinner med korte badekåper med firmalogo på.
Med dagens fordeling av unge kvinnelige ortopeder
burde man kanskje fått med litt lettkledde menn også?
Man ikke bare nytte i foredragene som erfaren LIS.
Som fersk LIS åpnet det øynene for bredden i faget,
nye muligheter og idéer til fremtidig forskning. Vi
oppfordrer andre LIS til å få muligheten til å oppleve
EFORT, og ikke bare de som har vunnet i lotteriet.
1. Sykehuset innlandet Gjøvik
2. LIS ved Drammen sykehus

Fokus på bruk av ny teknologi
Det som kanskje var litt ekstra spennende i år var
fokus på bruk av ny teknologi. Særlig 3D-printing var i
vinden med alt fra tilpasset osteosyntesemateriale og
biologisk materiale. Det var flere utstillere som også
fokuserte på annen ny teknologi og det var ofte kø for
å se og prøve ut. UNN er heldige som skal ta i bruk en
av disse simulatorene.
EFORT er jo ikke bare europeisk, men i høyeste grad en
internasjonal kongress. Vi fant tonen med ortopeder
fra hele verden, og noen enklaver av norske ortopeder.
En av de sosiale sammenkomstene var på Restaurant
Pharmacia som var et gammelt apotek som hadde blitt
en temarestaurant. Med drikkemenyer som vedlegg i
pilleesker og drinker som ”vasodilatator”, ”analgesic”
og ”L.S.D.” var det et unikt sted.
Norsk ortopedpost • 3 - 2019
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Marius Nygaard Smith-Petersen

HVEM VAR HAN?
En mann vi alle har hørt navnet til, særlig i forbindelse med hoftekirurgi,
men som de fleste av oss nok vet for lite om.
Øystein Tandberg
Smith-Petersen var født i Grimstad i 1886. Selv om han
som mange andre på den tiden siden emigrerte til USA
var han i motsetning til majoriteten ikke fra enkle kår.
Hans farfar, Morten Smith-Petersen, var reder og stortingsmann. Blant annet grunnla han også Norske Veritas.
Hans oldefar på morssiden var Jacob von der Lippe, biskop i Kristiansand og også stortingsmann. Faren til Marius SP var en lovende advokat som døde av pneumoni
i ung alder. Etter dette dødsfallet i 1888 da Marius var
2 år gammel flyttet han med moren til Oslo. Moren var
for øvrig en dyktig fiolinist som allerede 12 år gammel
spilte i trio med sin far, komponist Fredrik Ursin, og ingen
ringere enn Edvard Grieg.

Utvandrer
I 1903, da Smith-Petersen var 16 år flyttet han og moren
til USA mens de tre eldre brødrene ble igjen i Norge.
Som 16-åring kunne ikke SmithPetersen engelsk, men fullførte
uansett high-school tre år senere.
Siden dro han et år til Chicago
for å studere, før han returnerte
”hjem” til Wisconsin for å fullføre sin bachelor. Da han så startet medisinstudiene der jobbet
han som labassistent under Dr.
Joseph Erlanger. Erlanger fikk
siden nobelprisen i medisin for
sitt arbeid innen nevrofysiologi
der han fant sammenhengen
mellom nervefiberdiameter og
aksjonspotensial. Tidlig i medisinstudiet ble Smith-Petersen overført til Harvard Medical School
der han ble uteksaminert samme
året som første verdenskrig brøt ut. Turnustjenesten
i kirurgi hadde han under Harvey Williams Cushing
(kommentar overflødig). Dette skal ha hatt en dyptvirkende effekt på Smith-Petersens senere karriere. Etter
14
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et opphold som kirurg i Paris under den første verdenskrig vendte han tilbake til USA der han for alvor startet
med ortopedi. Han jobbet både privat og offentlig og
var i 1929 chief of orthopedic surgery på Massachusetts
General Hospital. Siden ble han professor i ortopedi på
Harvard, rådgiver til den amerikanske forsvarsledelsen og
fikk utdelt storkors av St. Olavs orden. Han var kjent som
en brilliant kirurg og begavet professor.

En pioner
I dag er navnet hans kanskje mest kjent via den fremre
tilgangen til hofteleddet han utviktlet. Riktignok laget
han allerede i 1925 Smith-Petersen naglen. Denne naglen er forløperen til dagens skruer brukt til behandling av
FCF og ble en stor suksess siden den drastisk reduserte
dødeligheten etter hoftebrudd. Smith-Petersen var også
den første som gjorde osteotomier i columna samt at
han hadde en viss suksess med
kontinuerlig skylling og drenasje
i behandingen av osteomyelitt.
Han var også kjent for det som
antageligvis var de første resurfacing hofteprotesene. Metoden
gikk ut på å sette en glasskuppel
på femurhodet for så å stimulere
til bruskmetaplasi i hofteleddet.
Ideen fikk han etter at han fjernet
en glassbit fra ryggen til en pasient og la merke til at det hadde
kommet en hinne rundt glasset som liknet på synovia. Glass
som materiale viste seg å være
noe skjørt og han endte til slutt
opp med å bruke vitallium (kromlegering). Dette ble undertiden
svært suksessfullt. En av pasientene han opererte var
Arthur Godfrey. Godfrey var en underholdingspionér i USA
og den første som henvendte seg dirkete til publimkum
over radio, kontra den vanlige distanserte og formelle

Fag og rapporter

Til venstre: Ortopedi
annonse – SmithPetersen mould
arthroplasty evolution
1925-1938.2
Under: Smith-Petersen
lengst til høyre bak.
– Harvard Unit at the
American Ambulance
(World War I Hospital)
at Lycée Pasteur,
Neuilly, Paris, France.
Standing.1

stilen som var vanlig på den tiden. CBS var så bekymret over
å miste Godfreys publikum at de bygde radiotårn på eiendommen hans slik at de kunne sende live fra Godfreys
hjem mens han var i rekonvalesens etter operasjonen.
Dette fikk neppe Smith-Petersen selv glede av ettersom
han døde kun få dager, i mai 1953, etter dette inngrepet
av en hjertefeil i en alder av 65 år.
Marius Nygaard Smith-Petersen holdes fortsatt i hevd i
USA og særlig på Harvard der portrettet han fremdeles
henger godt synlig for besøkende og ansatte.
1. https://www.semanticscholar.org/paper/Smith–Petersen-and-early-development-of-hipHernigou/16b86d644941bd707dad5e64ec1b6a55391b75c2
2. https://litfl.com/marius-nygaard-smith-petersen/

5-års kontroll etter resurfacing protese. Selv om protesene var populære er
kanskje ikke dette røntgenbildet den beste reklamen. Hva tror du om offset,
benlengde og ikke minst forholdene i acetabulum
Norsk ortopedpost • 3 - 2019
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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

C Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.
ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver:
Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II)
Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner:
Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng. Behandling av voksne
menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten
av behandlingen.Dosering: Dupuytrens sykdom: Skal kun gis av leger som er opplært og har
erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er
0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjonsvolum avhenger av leddtype.
Injeksjoner i opptil 2 strenger eller 2 berørte ledd i samme hånd kan gis i henhold til
injeksjonsprosedyren under en behandlingsvisitt. To følbare strenger som berører 2 ledd, kan
injiseres, eller 1 følbar streng som berører 2 ledd i samme finger, kan injiseres på 2 steder under en
behandlingsvisitt. Hver injeksjon inneholder en dose på 0,58 mg. Ved flere kontrakturer kan ytterligere
strenger behandles ved andre behandlingsvisitter med ca. 4 ukers mellomrom. Pasienten skal
kontrolleres av legen ca. 24–72 timer etter injeksjon, og fingerekstensjonsprosedyre kan da utføres,
som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer kan
utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Erfaring er begrenset til inntil 3 injeksjoner
pr. streng og inntil 8 injeksjoner totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i
0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP-ledd):
Pulveret rekonstitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Peyronies sykdom:
Må administreres av lege med adekvat opplæring i korrekt administrering og erfaring i diagnostisering
og behandling av urologiske sykdommer hos menn. Pasienter med en peniskurvatur >90° ble ikke
inkludert i kliniske studier, og behandling hos denne gruppen kan derfor ikke anbefales.
Voksne:Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Spesielle
pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år):
Bruk er ikke relevant. Administrering: Administreres intralesjonalt. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Behandling av Peyronies plakk som omfatter urinrøret i penis
pga. potensiell risiko for denne strukturen.Forsiktighetsregler: Etter injeksjon av kan det forekomme
en kraftig allergisk reaksjon, og pasienten må observeres i 30 minutter for å se etter tegn eller
symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, f.eks. omfattende rødhet eller utslett, hevelse, tilsnøring
av halsen eller pustevansker. Pasienten skal anmodes om å søke legehjelp umiddelbart ved slike
symptomer. Legemidler for akutt behandling av allergiske reaksjoner skal være tilgjengelig. Noen
pasienter med Dupuytrens kontraktur utviklet IgE-antistoffer mot legemidlet i større proporsjoner og
høyere titre ved påfølgende Xiapex-injeksjoner. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp
kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på
disse, muligens permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved
injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm,
og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege
straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på
seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for
hudlesjoner. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i penis (f.eks. corpora caverosa), kan gi skade i
disse og mulig korporal ruptur (penisfraktur). Derfor må Xiapex kun injiseres inn i Peyronies-plakket,
og injeksjon inn i urinrøret, nerver, blodkar, corpora cavernosa og andre strukturer i penis som
inneholder kollagen må unngås. Tegn og symptomer som kan gjenspeile alvorlig skade på penis, må
raskt evalueres for å vurdere om det er korporal ruptur eller kraftig penishematom. Forsiktighet må
utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke
anbefalt hos pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150
mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle
antistoffer mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase
clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoffantistoff (ADA) teoretisk interferere med humane MMP. Hos pasienter behandlet for disse to
indikasjonene, var det ingen sannsynlig korrelasjon mellom antistoffrekvens, antistofftitre eller
nøytraliserende status og klinisk respons eller bivirkninger. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til
hemming av humane MMP eller bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune
sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av
MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende symptomer: Artralgi,
myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dannelse av
knuter i senene. MMS utvikles progressivt. Xiapex påvirkning på ev. etterfølgende kirurgi er ikke

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

ukjent. Behandling av spesielle tilstander som forkalket plakk som kan påvirke injeksjonsteknikken,
chordee sammen med eller i fravær av hypospadi, trombose i den dorsale penisarterien og/eller
-venen, infiltrasjon av en benign eller malign masse som fører til peniskurvatur, infiltrasjon av et
infeksiøst stoff (f.eks. ved lymphogranuloma venereum), ventral kurvatur uavhengig av årsak og
isolert timeglassdeformitet av penis, er ikke studert, og behandling av disse pasientene bør unngås.
Langsiktig sikkerhet av Xiapex i Peyronies sykdom er ikke fullt ut klarlagt. Xiapex er praktisk talt
natriumfritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner: Det er ingen målbar systemisk eksponering etter en
enkeltinjeksjon med Xiapex hos pasienter med Dupuytrens kontraktur, og kun minimal og kortlivet
systemisk eksponering hos pasienter med Peyronies sykdom. Bruk hos pasienter som har fått
tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Bivirkninger: Dupuytrens kontraktur:
Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse. Muskel-skjelettsystemet:
Smerte i ekstremitet. Øvrige: Perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet (ødem, blødning, smerte,
hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute.
Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt svette. Muskelskjelettsystemet: Artralgi, klump i armhulen, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi,
hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inflammasjon,
reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler, laserasjon), hudlaserasjon.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, lymfadenitt. Gastrointestinale: Diaré,
oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett,
flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom,
skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immunsystemet: Hypersensitivitet, anafylaktisk reaksjon.
Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet i bryst, brysthypertrofi.
Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i brystveggen, smerte i lysken,
knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller
stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst regionalt
smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor, hyperestesi. Psykiske: Desorientering,
agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt ASAT/ALAT, økt
kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ubehag, tretthet,
varmefølelse, influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, avskalling,
misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, åpent sår,
sårsprik kuldeintoleranse i de behandlede fingrene. Peyronies sykdom: Svært vanlige (≥1/10):
Kjønnsorganer/bryst: Penishematom, hevelse, smerter, ekkymos. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud:
Blodblemme, misfarging av hud. Kjønnsorganer/bryst: Penisblemmer, genital kløe, smertefull
ereksjon, erektil dysfunksjon, dyspareuni, peniserytem Øvrige: Vesikler eller kløe på injeksjonsstedet,
lokalisert ødem, knuter, suprapubisk smerte, smerter ved prosedyre. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute, eosinofili, lymfadenopati. Gastrointestinale: Abdominal
distensjon, forstoppelse. Hjerte/kar: Takykardi, hematom, hypertensjon, blødning, lymfangiopati,
overfladisk tromboflebitt. Hud: Erytem, penisulcerasjon, erytematøst utslett, nattesvette, hudlidelse
(hudknuter, -granulom, -blemme, -irritasjon eller -ødem), pigmenteringslidelse, hyperpigmentering.
Immunsystemet: Overfølsomhet for legemidlet, anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Soppinfeksjon i
huden, infeksjon, øvre luftveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Penisadhesjon, penislidelse, peyronies
sykdom, seksuell dysfunksjon, skrotalt erytem, genitalt ubehag, genital blødning, bekkensmerter,
redusert penisstørrelse, penisvenetrombose, skrotalt ødem, skrotale smerter. Luftveier: Hoste.
Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, underlivssmerter, lyskesmerter, ligamentlidelse,
ligamentsmerter, ubehag i muskler/skjelett. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dysgeusi, parestesi,
brennende følelse, hyperestesi, hypoestesi. Nyre/urinveier: Dysuri, urineringstrang. Psykiske:
Unormale drømmer, depresjon, seksuell hemning. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon.
Undersøkelser: Økt blodglukose, økt systolisk blodtrykk, økt kroppstemperatur. Øre: Tinnitus. Øvrige:
Varmefølelse, reaksjon eller misfarging på injeksjonsstedet, feber, hevelse, asteni, frysninger, cyste,
indurasjon, influensalignende sykdom, ødem, utskillelse av puss, ømhet, penisfraktur, hudlaserasjon,
åpent sår, skrotalt hematom, leddskade, penisskade.Overdosering/Forgiftning: Behandling:
Symptomatisk behandling.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter
rekonstituering. Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter
rekonstituering. Etter oppbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15
minutter bør bruk.Basert på godkjent SPC fra 12/2017. Varenr.:113247, 0,9 mg, kr.8162,-

Dronning Eufemias gate 16,
0191 Oslo Tlf: +47 66 82 34 00
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon2:
-Skal kun gis av lege som er opplært og har erfaring
i diagnostisering og behandling av Dupuytrens
kontraktur
-Det kan forekomme en kraftig allergisk reaksjon,
pasienter må observeres i 30 minutter for å se etter
tegn eller symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon.
-Xiapex skal kun injiseres i Dupuytren-strengen.
Siden Xiapex løser opp kollagen, må forsiktighet
utvises for å unngå å injisere i sener, nerver, blodkar
eller andre kollagenholdige strukturer i hånden.

BONER blog

Tandberg

GODS endrer navn
Gjensidige har vært hovedassurandør samt sponsor for
sykehuset på Dovre. Etter flere måneders taushet fra
sykehuset og ledelsen der har NOP kommet til bunns
i saken. Bygningen har vært dekket i presenning, noe
ledelsen har påstått var et kunstprosjekt fra Vinstra
videregående skole. (Red anm: Kunstverket var angivelig inspirert av kunstnerparet Christo & Jean-Claude
som dekket Riksdagen i Berlin inn i presenning).
Selve sykehusområdet har vært sperret av med streng
adgangskontroll. Kun ansatte med gyldig id, pasienter
med åpenbart dislokerte frakturer eller andre skader
har sluppet inn. En av landets store aviser sendte en
reporter gående med krykker for å komme til bunns
i saken, men han ble avslørt av sykehusets egen
kontraetterretningsavdeling. Kun NOP med sitt unike
kildemateriale har klart å løfte på sløret.

Sprekkskader, dødsfall og
sjalusidrama
I vinter viste det seg at bygningen ikke var tilstrekkelig isolert eller bygd i henhold til dagens standard.
Det kom vann inn i murpussen som frøs og tinte om
hverandre. Dette førte til sprekkdannelser i bygningens
yttervegger og videre skader. På radiologisk avdeling
var det en helg i mars så kaldt at radiografene på helgevakt brukte røntgenapparatene som varmeovn, mens
operasjonssykepleierne måtte bruke all benvoksen til å
lage stearinlys for ikke å fryse. I mottaket var det ikke
minusgrader, men der måtte de leie inn Bergensere
som var vant til regnvær ettersom sprinkelanlegget var
ikke lot seg deaktivere og det var kontinuerlig regn i
samtlige rom. Dette gikk selvsagt hardt utover pasientene. De som lå til avsvelling ble hypoterme mens
fysioterapeutene ikke så annen råd enn kontinuerlig
mobilisering av nyopererte for at de skulle holde varmen.
Dette har igjen ført til sårrupturer og en tidobling av
proteseluksasjoner. Kun de få samiske pasientene sykehuset fikk inn ifm. Reinsdyrfestivalen på Skjåk synes å
tåle forholdene greit. En anestesilege mistet også livet
etter at han svelget alle propofolampullene på syke-

huset slik at de
ikke skulle fryse.
Dessverre knuste
flere av ampullene
og han fikk overdose som følge
av at en mannlig sykepleier bokset ham i magen etter
et sjalusidrama. Det som skulle være helseministerens
stolte flaggskip har utviklet seg til å bli en farse Skandinavia ikke har sett maken til etter at Vasaskipet sank
med mann og mus etter sjøsetting.

Hva så med Gjensidige Ortopediske
Dovre Sykehus/GODS?
Gjensidige vil sannsynligvis etter neste kvartalsrapport
legges frem melde seg konkurs som følge av tapene
de må dekke. Ledelsen på GODS ser på alternative
sponsorer og har kun frem til nå ført en diskré linje for
å beskytte ansvarlig byggherre. Ryktene sier at det nye
navnet vil bli Centrale Ortopediske Circle K sykehus,
forkortet til COCK. For å unngå misforståelser rundt
navnet og forkortelsen vil man bruke en logo som
viser en hane formet ut av Circle K logoen. Circle K har
allerede lokal tilknytning med drift av bensinstasjon
på Dombås og ser for seg å kombinere driften av
sykehuset med salg av bensin og diesel til pasientreiser samt til sykehusets oljefyr og aggregat.

Instaxmontasje m. Christo and Jeanne-Claude,
Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95.
Photo: Wolfgang Volz. © 1995 Christo
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MULTILOC

®

Humeral Nail

Multiloc humerusnaglesystem tilbyr en rekke innovative løsninger
tilpasset den individuelle pasient og frakturmønster. Naglene dekker
alle indikasjoner i proximale humerus, samt humerusskaft-frakturer.
Den unike løsningen med «skrue-i-skrue» gir mulighet for ekstra
stabilitet for den enkelte pasient.

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

BONER blog fortsatt ...

Tandberg

Dr. Beinmarg
I det siste har NOP fått inn flere rop om hjelp fra ortopeder som sliter med
personlige problemer. Vi har derfor etterkommet ønskene og leid inn en ortoped med sideutdanning innen sexologi og samliv samt personlig veiledning.
NOP håper at vi med dette kan bidra til en økt livskvalitet hos våre lesere.
Her presenteres første innlegg.
”Kjære NOP. Jeg er en ortoped som nærmer meg
pensjonsalderen. Hele livet (for livet starter med
ortopedien) har jeg jobbet for mine pasienter og
for kirurgien. Det er ikke alltid lett å henge med i
utviklingen som skjer innen IKT, arbeidet i journalsystemene tar tid. I det siste har jeg også følt at yngre
kolleger ikke respekterer meg for min erfaring, fartstid
og kompetanse siden jeg sliter med det elektroniske.
Er det meg det er noe galt med, sliter andre med
det samme og finnes det noen gode råd der ute?”
Kjære kollega.
Det du beskriver er det flere som opplever og du er
på ingen måte alene. Det finnes selvsagt hjelp å få.
Jeg foreslår at du starter å bruke emojies i journalen
i stedet for tekst. Du må lære deg betydningen av de
forskjellige, men det er faktisk ikke så mange som man
skulle tro. Gevinsten med dette er at det går raskt å
skrive journalnotatene når du først er i gang. I tillegg
vil du få masse respekt og kudos hos den yngre garde
som fremdeles tror det er kult å si ORIF (det er faktisk
veldig 2012). Nedenfor finner du et par eksempler som
beskriver vanlige journalnotat i ortopedien skrevet med
emojies. Styret i Nof har satt som sin viktigste sak for
2020 å få standardisert betydningen av de forskjellige
symbolene i samråd med Helsedirektoratet og språkteigen på NRK P2.

”Kjære NOP. Jeg og min partner har nylig hatt et brudd.
Det gjør meg trist og lei at vi ikke kan få orden på
dette. Dagene blir lange, begge sliter med nedstemthet og vi føler jo at vi ikke fungerer så bra på jobben
som vi burde. Kan godt skrive mer detaljer rundt
bruddet, men først og fremst føler jeg et behov for
støtte og forståelse.”
Heisann!
Alle ortopeder opplever dette en eller flere ganger i
løpet av livet. Uansett hvordan man tilnærmer seg et
slikt problem er det lurt å heve blikket og se stort på
tingene sammen med partneren din. For fremtiden har
jeg disse rådene: Først av alt er planlegging viktig, skap
en felles forståelse av hva som er problemet, og hva
som kan bli vanskelig. Dette bør gjøres tidlig. Be gjerne
om hjelp av eldre og mer erfarne. Sørg for at begge er
uthvilte. Deretter må man få god oversikt og se bruddet
fra alle sider. Når man skal reponere bruddet synes jeg
ofte det er greit å bruke tang. Av og til små 2.0 plater
eller skruer til å holde fragmenter på plass. Hvis bruddet er vanskelig kan det lønne seg å utvide tilgangen.
Den skjøre fasen er fra tiden man har oppnådd reposisjon, men bruddet ikke er fiksert. Her må både du og
partneren din være forsiktige. Etter at bruddet er fiksert
med en solid osteosyntese kan man senke skuldrene
inntil det legges frem i plenum. Røntgenmøtet. Mye
kommer med erfaring. Jeg synes ikke du skal være lei
deg fordi dere hadde et brudd som kanskje ikke ble så
bra. Det er flere som har opplevd det samme. Håper
rådene mine er til god hjelp! Se heller frem til neste
gang du og partneren din kan operere sammen!
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Beste foredrag

Foto: ©Shutterstock.com

Pinner og cerclage,
eller plate?
Bakgrunn: Pinner og cerclage (tension band wiring; TBW) er standardmetoden
for operativ behanding av to-parts olecronfrakturer. De funksjonelle resultatene etter isolerte olecranonfrakturer er gode, men forkomsten av komplikasjoner og påfølgende kirurgiske inngrep er høy.1,3–5,8,11 Derfor har det blitt
utviklet alternative metoder, blant annet ulike platekonfigurasjoner, intramedullære implantater og suturteknikker.2,8,10 Av disse metodene er plateosteosyntese (plate fixation; PF) det vanligste alternativet til TBW i Norge.
Kaare Midtgaard, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Få studier har sammenliknet TBW og PF, og det er ikke
vist bedre funksjonelle resultater etter operativ behandling med PF. Duckworths studie av 57 pasienter med
oppfølging etter 12 måneder er den eneste randomisert
kontrollerte studien av to-parts olecranonfrakturer,4
og det er fremdeles flere ubesvarte spørsmål. Likevel
synes det å være en trend at stadig flere foretrekker
plateosteosyntese, også ved enkle frakturmønstre.

” ... få studier har sammenliknet
TBW og PF. [-] Likevel synes det
å være en trend at stadig flere foretrekker plateosteosyntese, også
ved enkle frakturmønstre ...”
Kun to biomekaniske studier har sammenliknet TBW og
PF i behandlingen av olecranonfrakturer og kun én av
studiene så på feilstilling i frakturen.6,12 Fyfe og medarbeidere kunne ikke vise at PF med tredjedels rørhullsplate var bedre enn TBW.6 I dag er prekonturerte plater
med vinkelstabile skruer det vanligste alternativet
til TBW.9 Det er antatt at de vinkelstabile skruene vil
kunne stabilisere bruddet bedre, spesielt hos osteoporotiske pasienter. Vi designet en biomekanisk studie
som sammenliknet TBW med vinkelstabil PF. Vår hypotese var at PF ville holde reposisjonen bedre enn TBW
20
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i en syklisk belastningstest og at kraften som førte til
osteosyntesehavari ville være høyere i PF-gruppen.

Metode
Studien ble utført på 10 albuepar donert av kvinner
uten skjelettpatologi med gjennomsnittsalder 71 år.
Sammenliknbarheten mellom høyre og venstre albue
ble verifisert ved måling av benmineralitetsmåling på
CT, og hvert albuepar ble randomisert til å behandles
med TBW eller PF. Det ble laget en tverr osteotomi i
olecranons brusknakne område med en oscillerende
sag. Frakturen ble deretter reponert anatomisk og
operert med enten TBW eller PF. Vi brukte to 1.6 mm
pinner og 1.25 mm metallcerclage som ble strammet
med to tvinninger slik AO anbefaler. Osteosyntesen
i PF-gruppen var VA Olecranon (Synthes) med tre
vinkelstabile skruer i det proksimale fragmentet og to
bicorticale skruer i skaftet. Preparatene ble deretter
montert i et rigid oppsett med albuen i 90 grader
(figur 1). Et extensometer ble montert på begge sider
av frakturspalten like under leddet for å måle avstand i
bruddspalten og tricepssenen ble festet til testmaskinen
(MTS 858 Mini Bionix). Stivheten i konstruksjonene ble
først målt tre ganger før de gjennomgikk en syklisk
test. Denne testen simulerte at pasienten løftet seg
med begge armer fra sittende stilling, og tricepssenen
ble syklisk belastet 500 ganger opp til 300 N. Til slutt
ble preparatene utsatt for en svikttest, og kraft som
førte til svikt og sviktmetode ble registrert.

Fag og rapporter

Fig. 1

Fig. 2 Stiffness

Fig. 3 Mean displacement

Resultater
Det var en statistisk signifikant forskjell i konstruksjonsstivhet i den første av tre stivhetstester (figur 2).
I den sykliske testen var feilstillingen mindre i PFgruppen, men forskjellen var ikke statistisk signifikant
(figur 3). Etter 100 sløyfer stabiliserte feilstillingen i
frakturspalten seg i TBW-gruppen, men begynte å stige
igjen etter 450 sløyfer. Det var ingen forskjell i kraft
som førte til svikt (figur 4), men forskjellen i sviktmetode var statistisk signifikant (tabell 1). Alle sviktmetodene i TBW-gruppen skjedde like under cerclageknuten.

Fig. 5 Mean load to failure

Diskusjon
De viktigste funnene i vår studie er at TBW og PF har
sammenliknbare biomekaniske egenskaper i behandlingen av to-parts olecranonfrakturer, og at cerclageknuten er det svake punktet i TBW-metoden. Den
kliniske relevansen av våre funn er at begge metoder
er velegnet for to-parts olecranonfrakturer og at en
kan starte aktiv mobilisering umiddelbart etter kirurgi.
TBW er en metode som læres tidlig i den ortopediske
utdanningen, men metoden har flere fallgruver. En
utfordring er å stramme metalltråden optimalt. Vi
benyttet to knuter som ble strammet samtidig for
å sikre lik tensjon i konstruksjonen. I den sykliske
testen observerte vi økende feilstilling i de første 100
sløyfene før stabiliteten var like god som i PF-gruppen.

Tabell 1
TBW (n=10)

PF (n=10)

Osteosyntesehavari

8

1

Fragmentering av ben

1

0

Seneruptur

1

9
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Pinner og cerclage, eller plate? Fortsatt ...
For mye stramming kan føre til svekkelse av cerclagen,
og vi identifiserte området like under knuten som det
svakeste punktet i TBW-konstruksjonen. På den andre
siden kan overdreven stramming svekke cerclagen og
føre til osteosyntesehavari.
Selv om PF er et kostbart implantat sammenliknet med
TBW, kan inngrepet være enklere å standardisere. Hvis
de funksjonelle resultatene etter operativ behandling
er like etter behandling med TBW og PF, vil faktorer
som komplikasjonsrisiko og hyppighet av sekundær
kirurgi være avgjørende. I Duckworths randomisert
kontrollerte studie var frekvensen av implantatfjerning
høyere etter TBW, men alvorlige komplikasjoner oppsto
utelukkende i PF-gruppen.4 Fjerning av pinner og cerclage er en relativt ukomplisert prosedyre, men fjerning
av PF være besværlig hvis det foreligger kaldsveising
eller ødelagte skruehoder.7
Forlengelsen av denne biomekaniske studien er en randomisert kontrollerte multisenterstudie som sammenlikner resultatene etter operativ behandling av to-parts
og flerfragmenterte brudd behandlet med TBW og PF.
Vi ønsker å takke for Norsk Forening for Skulder- og
Albuekirurgi for støtte til prosjektet.

Konklusjon
Våre funn tyder på at de biomekaniske egenskapene
ved TBW og PF med vinkelstabile skruer er sammenliknbare og at begge metoder tillater tidlig aktiv mobilisering av den opererte albuen. Optimal stramming
av cerclagen er viktig for et godt resultat etter operativ
behandling med TBW.
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Visste du ...
Måleverktøyet i røntgenprogrammene er ikke
kalibrert og måler som regel med en feilmargin
på 10 % eller mer. Det kan være nyttig å ha mer
presise mål, eksempelvis ved margnagling der
man er usikker på om margkanalen en vid nok
for naglen. Dersom man ikke har implantater eller kalibreringsbilder tilgjengelig kan det finnes
det andre måter for mer presis måling. Metoden
forutsetter at man har trinnløs zoom, eller at
man treffer med riktig lengde under kalibrering.

2

Ø. Tandberg/E. Weldingh
1. M
 ål opp en strek på en praktisk lengde i røntgenprogrammet. I dette eksemplet 50 mm. Her er
det brukt et bilde med en nagle der vi kjenner
diameteren, for demonstrasjonsøyemed.

3

2. Zoom inn bildet slik at streket på 50mm er like
lang som 50mm målt med linjal på skjermen.
Du kan IKKE endre zoom etter dette.
3. B
 ruk linjalen til å måle ønsket lengde. Selvsagt
ikke presist helt ned på mål under 1 mm på
linjalen. Her måles diameter på naglen til et
sted mellom 11 og 12 mm.
4. Røntgenprogrammets linjal måler diameteren
på naglen til 12,4 mm. Den faktiske diameteren
er 11,5 mm.

4
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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, tid- ligere 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. Risiko ved samtidig bruk av sedativer, som benzodiazepiner
eller lignende: Kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall. Samtidig bruk bør
forbeholdes pasienter hvor andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dosereduksjon av ett eller
begge legemidler skal vurderes, og varigheten av samtidig behandling være så kort som mulig.
Pasienten skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon, og
det anbefales sterkt å gjøre pasient og omsorgsperson oppmerksom på symptomene (se Interaksjoner). 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. Tapentadol kan også øke kramperisikoen hos pasienter som bruker
andre legemidler som nedsetter krampeterskelen (se Interaksjoner). 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 (etter avtale med behandlende lege). Interaksjoner: Samtidig bruk av sedativer, som benzodiazepiner eller andre respirasjons- eller CNS-hemmende legemidler (andre opioider, antitussiva eller substitusjonsbehandlinger, barbiturater, antipsykotika, H1-antihistaminer, alkohol) øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og
dødsfall pga. additiv CNS-hemmende effekt. Ved samtidig bruk bør dosereduksjon vurderes og
behandlingsvarighet skal begrenses, se Forsiktighetsregler. Forsiktighet bør utvises ved samtidig
bruk av tapentadol og blandede opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som pentazocin, nalbufin) eller partielle opioide μ-reseptoragonister (som buprenorfin), se også Forsiktighetsregler. Tapentadol kan indusere kramper og øke kramperisikoen forårsaket av SSRI, SNRI, TCA, antipsykotika og andre legemidler som senker anfallsterskelen. Tilfeller av serotoninergt syndrom er
rapportert ved tapentadolbehandling i kombinasjon med SSRI, SNRI og TCA. Serotoninergt syndrom
er sannsynlig ved ett av følgende: Spontan klonus, induserbar eller okulær klonus med agitasjon
eller diaforese, tremor og hyperrefleksi, hypertoni og kroppstemperatur >38°C samt induserbar
okulær klonus. Seponering av de serotoninerge legemidlene fører vanligvis til rask bedring. Behandling 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 an-

befalt 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, hodepine og søvnighet). Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, forstoppelse. Nevrologiske: Svimmelhet, søvnighet, hodepine. Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Gastrointestinale: Diaré, dyspepsi, oppkast. Hud: Hyperhidrose, pruritus, utslett. Kar: Flushing. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Oppmerksomhetsforstyrrelse, tremor, ufrivillig muskelkontraksjon. Psykiske: Angst, dysfori, nervøsitet, rastløshet, søvnforstyrrelse. Stoffskifte/ernæring:
Nedsatt appetitt. Generelle: Asteni, fatigue, følelse av kroppstemperaturendringer, slimhinnetørrhet,
ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Abdominalt ubehag. Hjerte: Nedsatt
hjerterytme, palpitasjoner, økt hjerterytme. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Legemiddeloverfølsomhet (sjeldne tilfeller av angioødem, anafylaksi og anafylaktisk sjokk er rapportert etter markedsføring). Kar: Redusert blodtrykk. Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon. Nevrologiske: Balanseforstyrrelse, dysartri, hypoestesi, mental svekkelse, nedsatt bevissthet, parestesi, sedasjon,
svekket hukommelse, synkope. Nyre/urinveier: Pollakisuri, urinhesitasjon. Psykiske: Agitasjon,
desorientering, eufori, forvirring, persepsjonsforstyrrelse, unormale drømmer. Stoffskifte/ernæring:
Vekttap. Øye: Synsforstyrrelser. Generelle: Føle seg unormal, legemiddelabstinenssyndrom, irritabilitet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Redusert ventrikkeltømming. Luftveier:
Respirasjonsdepresjon. Nevrologiske: Kramper, presynkope, unormal koordinasjon. Psykiske: Legemiddelavhengighet, unormal tankevirksomhet. Generelle: Følelse av å være avslappet, følelse av
å være beruset. 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 selvmord 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 kon- tinuerlig 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). Totalt 3% av virkestoffet utskilles i urin som uendret virkestoff. Tapentadol metaboliseres også til N-desmetyltapentadol (13%) av
CYP2C9 og CYP2C19 og til hydroksytapentadol (2%) av CYP2D6, som metaboliseres videre ved
konjugering.
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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-09-19-0001, Sept. 2019

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.12.2018):
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Pasienter med signifikant respirasjonshemming og med akutt eller alvorlig

lges uten

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 13.12.2018, avsnitt 5.1
2. Palexia® Depot SPC 13.12.2018, 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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Midtside osteosyntesen

Preop (over)

Hvem: Ung mann, paragliderulykke
Hva: C4 fraktur i L1
Hvor: St. Olavs hospital, Torsten Bräuer
Hvordan: Monoaksiale Soleraskruer,
les mer på neste side
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Torsten Bräuer

” ... Husets metode på St. Olav for alle
burst-frakturer (også B- og C-frakturene) har blitt ”six-pack-metoden”,
dvs. både corpus proksimalt og
distalt for frakturen får monoaksiale
skruer – og fraktur-virvelen også ...”
Les mer på side 30

Preop (under)
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Mer om Midtsideosteosyntesen

”Six-pack-metoden”
Siden 2014 har vi forandret operasjons-filosofien. Undertegnede begynte å
gå bort fra USS-instrumentariet (side-loader fra 80-tallet i siste århundre …)
til å bruke utstyret vi bruker for deformitets-kirurgien (skoliose-, kyfosekirurgi, osteotomier – altså 3D-kirurgi i columna vertebralis) som heter
SOLERA fra Medtronic. Det litt spesielle med SOLERA er at det kan brukes
både 5,5 mm og 6,0 mm stag i samme skrue. 0,5 mm mer høres muligens
ikke mye ut men med bakgrunn i at stabiliteten med økende diameter av
staget går opp i 4. potens (!) betyr det lille ekstra i stag-diameter mye for
å kunne overvinne kreftene som vi møter med ervervete (skolioser og kyfoser)
og ”akutte” deformiteter (frakturer).
Torsten Bräuer, St. Olavs hospital
Alle skruene som brukes (og har blitt brukt også i
denne pasientens tilfelle) er konsekvent monoaksiale
(FAS = ”fixed angle screw”) og dermed vinkel-stabile.
De fleste ryggkirurger her til lands er veldig glad i å
bruke poly-aksiale pedikkelskruer. Utfordringene med
monoalsiale skruer er:
1. ” Perler på snor”, dvs. lite margin i forhold til plasseringen (det kan bli vanskelig ellers å få staget inn).
2. ” Perpendikulær” plassering av skruene mot lamina
dorsalis. Dvs. dersom monoaksiale skruer ideelt sett
ikke har en 90-graders-vinkel mot lamina dorsalis
blir det en slags ”trappetrinn” med konsekvensen at
staget rager ut av skrue-tulipanen slik at den låsende
set-skruen ikke kan skrues på.
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”Husets” metode på St. Olav for alle burst-frakturer
(også B- og C-frakturene) har blitt ”six-pack-metoden”,
dvs. både corpus proksimalt og distalt for frakturen får
monoaksiale skruer – og fraktur-virvelen også. Med
hjelp av meget stabile 6.0 mm CoCrPlus-stag som blir
lordosert av operatøren får vi presset fraktur-virvelen
anteriort, deretter distraheres på staget avstanden fra
fraktur-skruen til både proksimalt og distalt skrue. På
denne måten får vi en tilnærmet anatomisk reposisjon
av frakturvirvelen uten ”early loss of correction” (godt
beskrevet i litteraturen). Vi har nå også et materiale på
mer enn 60 pasienter operert med ”six-pack-metoden”
som evalueres nå med mål om en artikkel-serie som
beskriver både metoden og resultater.

Fag og rapporter

NY DOKTORGRAD

Nof gratulerer Andreas Persson
med doktorgrad
Andreas Persson disputerte 6. september
på Haukeland sykehus med avhandlingen
”Risk factors for revision after anterior
cruciate ligament recontruction”.
Foto: Kjetil Grude Flekkøy

Øystein Tandberg
Avhandlingen undersøker hvordan pasientfaktorer og valg av operasjonsmetode påvirker risikoen for reoperasjon etter en ACL-rekonstruksjon.
Hovedfunnene tyder på at ung alder og noen operasjonsmetoder er assosierte med høyere forekomst av reoperasjon.
Fremre korsbåndsskade er den vanligste alvorlige kneskaden og rammer
fremst unge. I Norge blir omtrent halvparten operert for å forbedre sin
knefunksjon, og 60-70 % av de opererte kommer tilbake til samme funksjonsnivå som før skaden. Resultatene etter reoperasjon er dessverre ikke
alltid like gode.
I Norge brukes vanligvis hamstringssenegraft eller patellarsenegraft til å
erstatte det skadete korsbåndet.
Formålet med avhandlingen var å undersøke innvirkningen av pasientens
alder og kjønn samt valg av graft og graftfiksasjon på hyppigheten av
reoperasjoner. Avhandlingen består av 3 artikler som hovedsakelig baserer
seg på data fra Nasjonalt korsbåndsregister som har samlet informasjon
om korsbåndsoperasjoner i Norge siden 2004. Data er også innhentet fra
tilsvarende nasjonale registre i Sverige og Danmark.
I den første artikkelen sammenlignes hyppigheten av reoperasjon etter
bruk av hamstringssenegraft og patellarsenegraft i Norge. Hamstringssenegraft var det vanligste graftet, og totalt 4,2 % av pasientene ble reoperert
i løpet av de første 5 årene. Patellarsenegraft hadde i alle aldersgrupper
mindre reoperasjoner sammenlignet med hamstringssenegraft, spesielt
hos unge. Dette betyr selvsagt ikke at man aldri skal bruke hamstringssenegraft, men at det bør gjøres en individuell tilpasning utifra hva slags
pasient man har og hvilken type aktivitet pasienten skal tilbake til.
Eksempelvis kan det være ugunstig for de som jobber mye på kne å få
patellarsenegraft.

Andreas Persson
Andreas Persson (f. 1982) er
utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2009 og har
tidligere arbeidet ved Ortopedisk avdeling, Haukeland
universitetssjukehus, der det
aktuelle prosjektet ble startet.
Han arbeider nå i en klinisk
fordypning/forskningsstilling
innenfor artroskopisk kirurgi
ved Ortopedisk avdeling avd.
Ullevål, OUS/Senter for
idrettsskadeforskning.
Avhandlingen utgår fra
Nasjonalt korsbåndregister,
Ortopedisk klinikk, Haukeland
universitetssjukehus, Klinisk
Institutt 1 ved Universitetet i
Bergen og Senter for idrettsskadeforskning ved Norges
Idrettshøyskole.

I de to neste artiklene presenteres bruken og resultatene av de ulike fiksasjonsmetodene i Norge og Skandinavia. Mange ulike metoder er i bruk, og
noen fiksasjonsmetoder ved bruk av hamstringssenegraft hadde økt risiko for
reoperasjon. Tallene finnes også i korsbåndregisteret som oppdateres årlig.
Deler av denne teksten er hentet fra UiB.no
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HOLD AV DATOEN!
Norsk Forening for Håndkirurgi inviterer til

Vintermøtet 24.-26. januar 2020

I N FO

og påme
lding
www.ks
ci.no

Det årlige vintermøte av Norsk Forening for Håndkirurgi
holdes som tidligere i fantastiske lokaler på Ilsetra,
Hafjelltoppen. Temaet i år er komplikasjoner i håndkirurgi.
Forelesere blir invitert fra alle større håndkirurgiske miljøer
i Norge. Invitert gjesteforeleser er Paco del Pinal fra Spania.
Arrangør er Sykehuset Østfold, kurskomite er Istvan Z. Rigo og
Jan-Ragnar Haugstvedt.
Det er søkt om godkjenning som 15 times valgfritt kurs for spesialitetene
ortopedi og plastisk kirurgi, og kan dermed refunderes via fond III.

LEGION™
Total Knee System

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

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

Muligheter for

UNIKT SAMARBEID
mellom Etiopia, Norge
og India

Professor Vrisha sammen
med dr. Birhanu fra Addis.
Bildet er tatt på Vellore.

Professor i barneortopedi, Vrisha Madhuri fra Christian Medical College (CMC)
i India, besøker oss under høstmøtet i år. CMC ligger i Vellore i India og er
viden kjent i hele India. En reiseguide jeg møtte i New Dehli visste veldig
godt hva Vellore stod for; det var toppen av medisinsk kunnskap og ekspertise! Kjerneordene er: ”Inspiring, empowering and transforming”.
Peter Klungsøyr
Sykehuset er en fantastisk historie om hvordan den
unge kvinnelige legen Ida Scudder i 1900 startet et
to sengers sykehus for Hindu kvinner og muslimske
kvinner som ikke kunne sees eller berøres av menn.
De hadde derfor ikke et medisinsk tilbud ettersom alle
leger var menn. I 2018 ble det medisinutdannelse for
bare kvinner. Nå er CMC en institusjon med flere tusen
senger og regnes som ett av de fremste utdanningsog undervisningssykehus i India.
Spesialister og subspesialister blir utdannet for både
India og mange andre land. Haukeland har brukt Vellore
i sine utdanningsprogram i blant annet nevrokirurgi og
plastikk-kirurgi i Etiopia. Norske infeksjonsmedisinere har kurs i Vellore og det er til og med bygget ett
Haukeland hus. CMC er en helt unik institusjon, en
stiftelse som behandler både rike og fattige fra hele
India. India har 1.3 milliarder mennesker og en ung
befolkningsprofil med et hav av forskjellige lidelser,
ikke minst innen barneortopedi. På ei uke vil en kunne
se et spektrum av patologi som vi i Norge knapt ser i
løpet av flere år. De opererer blant annet 3 til 4 bekken
osteotomier hos barn ukentlig. Læringspotensialet er
34

Norsk ortopedpost • 3 - 2019

enormt! Kvaliteten på logistikk, utstyr og behandling er
topp. Lønnsnivået er lavt, men innsatsen desto større.

Entusiasme vil skape forandring
En del av dere NOP sine lesere vet at jeg har vært
engasjert i det ortopediske miljøet i Etiopia i mange år.
Først som kirurg i Sør-Etiopia i en årrekke og fra 2005
tilknyttet ortopedisk avdeling ved Universitetet i Addis
Ababa. Det startet med introduksjon av Ponsetimetoden etter at Haukelandmiljøet hadde anbefalt
meg. Den gangen var 300 på venteliste til radikal
”postero-medial-release”. Det var den mest vanlige
operasjonen på avdelingen, 2 til 3 pr. uke og alle
residents (LIS) i generell kirurgi skulle også lære denne

” Tidligere ga de fleste opp og dro til
utlandet, mange fikk ”green card” til
USA, men endte dessverre opp som
sjåfører og butikk-ansatte uten å
bruke sin utdanning ...”

Fag og rapporter

Professor Vrisha i intens
”bedside teaching” i Addis.
Lyttende og aktive Lis leger.
operasjonen som ble utført rundt omkring i landet,
men med svært dårlige resultat. Etter introduksjon av
Ponsetiteknikken forsvant hele ventelista i løpet av få
uker. Senere har jeg fått være med på reisa fremover til
mer moderne ortopedi på alle felt.
Sengene var tidligere fulle av pasienter med åpne og
infiserte frakturer i strekk. Ingen Ex-fix eller naglinger.
Eldre engelske professorer mente at en ikke kunne
introdusere moderne metoder, det var for farlig. Nå får
disse pasientene enten en primær Sign-nagle eller en
Ex-fix. På de fleste andre sykehusene i Etiopia mangler
slikt utstyr. Det utdannes derimot ortopeder flere steder
i landet. Tidligere ga de fleste opp og dro til utlandet,
mange fikk ”green card” til USA, men endte dessverre
opp som sjåfører og butikkansatte uten å bruke sin
utdanning. Noen kom seg videre som leger. Mange
emigrerte også til andre afrikanske land og nærliggende arabiske stater. Nå er det derimot 200 medlemmer
i ortopedisk forening. De aller fleste leger forblir nå i
landet og finner en kombinasjon mellom privat og offentlig arbeid med stor arbeidsvilje og innsats. Fortsatt
enorme problemer, men mange unge entusiastiske
leger vil skape en forandring.
Dr. Woubalem Zeude, den første kvinnelige ortopeden
i Etiopia, var den som ville ha meg på besøk og hun
er også svært aktiv i de planene som nå er lagt for
videreutdanningen av etiopiske ortopeder. Hun har sett
på barna med klumpfot som sitt kall her i livet. Jeg har
mange ganger vært mektig imponert over henne!

Fellowship program i barneortopedi
Etiopia har ca. 110 millioner mennesker, 50 % er 18 år
eller yngre; en enorm mengde med barn som trenger
ortopedisk behandling for å forebygge utvikling av
alvorlige feilstillinger/handicap og tidlig død. En møter
sykdomspatologi som en sjelden eller aldri vil se i
Norge. For noen få år siden kom leger ved universitet i
Addis Ababa til meg og sa at nå må vi starte et fellowship program i barneortopedi. Skulle de yte god hjelp til

Professor Vrisha på poliklinikken. En mengde
utfordrende problemer. Vellore har hatt elektronisk
journal og røntgen i over 20 år. De kan data.
Norsk ortopedpost • 3 - 2019
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Muligheter for unikt samarbeid mellom Etiopia, Norge og India Fortsatt ...
barna så måtte ortopeder videreutdannes og plasseres
rundt om i landet med ansvar for sitt område. Vi regner
med at bare halvparten av klumpfotbarna får adekvat
behandling.

Bilde av en ny klumpfot ortose som tillater en helt annen
bevegelighet for å skape en mer brukervennlig ortose.
Et av professor Vrisha`s mange forskningsprosjekt.

Målet er å bygge opp et miljø i Addis som kan stå for
utdannelsen av barneortopeder til alle universitetene
rundt i Etiopia, de er det mange av nå. Universitet i
Addis Ababa godkjente planen, men forlangte at den
som skulle lede programmet måtte ha et års opphold
ved en anerkjent institusjon i utlandet. En av mine viktigste samarbeidspartnere i mange år, Birhanu Ayano,
ble valgt. Han måtte selv ordne opphold og finansering
i utlandet. Det var ikke lett å få til. Han spurte derfor
om jeg kunne ordne noe i Norge. Jeg vendte meg til
forskjellige miljø, men ingen tente skikkelig på ideen.
Alle var positive, men det stoppet opp. Så fikk jeg et
tips om Vellore av Sven Young ved Haukeland. Jeg
skrev til CMC i Vellore og kom i kontakt med professor
Vrisha med umiddelbart positivt svar! Han kunne begynne snart, men hva med økonomien? Det endte med
at jeg måtte garantere og legge ut. Senere har jeg fått
hjelp til å dekke en del av utgiftene. Så foreslo Vrisha
at de kunne være med på programmet videre.

Vellore

Her er pasienten som blir diskutert i ”bedside teaching”.
En osteomyelitt som er operert for radikalt og hvor en
derfor har endt opp med stor beindefekt.

Jeg fikk besøke Vellore i fjor i august og er imponert
over utdanningen som Birhanu får. Nå er han ferdig
med et år i Vellore. Vrisha, Birhanu og jeg møttes i Addis i fjor høst og videre mulig samarbeid ble planlagt.
Hun foreslo da et samarbeid mellom India – Etiopia –
Norge til nytte og gagn for alle. Norske ortopeder ville
få erfaring med lidelser som vi sjelden ser her heime
og få mengde trening på f.eks. klumpfot i alle stadier
og typer (komplekse/atypiske). Atrogrypose, en svært
sjelden tilstand i Norge ville en se flere tilfeller av.
CP-behandlinger ligger langt tilbake i Etiopia, her har vi
noe å tilføre, videre er bentumores, osteomyelitter og
artritter svært vanlig. Forsømte frakturer, resultater av
”traditional treatment” møter en daglig.
Det kan også innebære store muligheter for å planlegge og delta i forskningsprosjekter både i India
og i Etiopia. De har nå ca. 15 universiteter i Etiopia,
men mangler leger med akademisk skolering, her har
mange i Norge noe å tilby! Inkludering og oppfølging
av eventuelle pasienter er mye lettere nå enn før,
alle har mobil telefon!

Ganske vanlig problem. Ubehandlet
klumpfot. Behandles etter Ponseti
prinsipper, først gipsinger og deretter
varierende grad av kirurgi.
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” Det er viktig å utvide horisonten og
komme vekk fra sitt eget arbeidsmiljø
[-]. Vi tror ofte det er i Europa eller
USA vi kan lære, men i dag er mulighetene også store andre steder i
verden ...”

Fag og rapporter

Et vanlig
problem.
Er dette
CLP eller
er det TB?
Det er viktig å utvide horisonten og komme vekk fra
sitt eget arbeidsmiljø og mønster for å videreutvikle
sin kunnskap. Vi tror ofte det er i Europa eller USA vi
kan lære, men i dag er mulighetene også store andre
steder i verden. Vi kan undervise eller bli undervist og
sammen skape miljø for læring. Etiopierne er åpne,
smilende, vennlige og meget gjestfrie og ønsker svært
gjerne impulser fra andre land.

Men er det trygt å reise til Etiopia?
Det farligste er trafikken! Etiopia er en føderasjon av
mange stater med forskjellige folkeslag med flytende
overganger i både etnisitet og områder. Konfliktgrunnlaget ligger her i dag. Noen områder er muslim
dominert, andre mer preget av ortodoks kristendom,

andre mer av tradisjonell afrikansk religion og mange
av protestantisk kristendom. Alle er de imidlertid mer
eller mindre influert av kristen tankegang. Sammenlignet med byer som Nairobi er det mye tryggere i
Addis Ababa. Mye spennende folkeliv, natur og historie.
Etiopia har Afrikas beste mat (?), velsmakende milde og
sterke retter som likner på indisk mat. De serverer den
mest smakfulle kaffen etter måltider. Kaffebønnene
kommer opprinnelig fra Etiopia og kaffe bli tilberedt på
tradisjonelt og nærmest religiøst vis i en flott seremoni
fra brenning til kaffen blir servert i små flotte krus.
Politisk er det store forandringer med den nye statsministeren, vi håper han lykkes med å skape fred
mellom de forskjellige folkeslagene. Han har greidd det
umulige; skape fred med nabostater.

Smakfull god mat.
”Ingjera be waatt”.
Flere spiser fra samme
fat. Veldig sosialt.
Lefse laget på et kornslag som kommer
fra Etiopia.
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Muligheter for unikt samarbeid mellom Etiopia, Norge og India Fortsatt ...
Møt Vrisha på Høstmøtet
Kom og hør på professor Vrishas foredrag på symposiet
på fredag i uke 43! Hun skal senere samme dag legge
fram sine tanker om et samarbeid hvor hovedmålet er å
utvikle et fellowship program i barneortopedi i Etiopia.
Etiopia vil uansett starte et slikt program, men tenk om
Vellore og Norge kunne få være med! Som en del av en
mulig avtale kunne det også lages et direkte samarbeid
med Vellore. Hospiteringsordninger i Norge kan også
være ett alternativ. Et samarbeid er avhengig av at det
barneortopediske miljøet i Norge vil og ser nytten i
å ta del i ansvaret for å bedre helsetilbudet for barn i
Etiopia. Kunnskapen som norske ortopeder får ved ett
slikt samarbeid vil også kunne bedre vårt eget tilbud
innen barneortopedi.
Etiopia har utdannet ortopeder fra Somalia og Sør-Sudan
som nå er tilbake i sine hjemland. De hadde behov for
plassene til sine egne, men gav likevel utdanning til
leger fra naboland. Når dette fellowship programmet
kommer i gang så tenker de at de også kan gi muligheter til kandidater fra andre land i Afrika.
Det opprettes nå egne ortopediske avdelinger ved
mange sykehus i Etiopia. Her er det også mulighet for
kortere eller lengre besøk. Seminaret i etterkant av
symposiet på fredag formiddag er derfor absolutt noe
som andre ortopeder også kan og bør bruke tiden på!
Gi henne oppmerksomhet og fyll salen! Ho vil være på
høstmøtet, ta kontakt og bli kjemt med henne.
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Statue av
Dr Ida Scudder som
startet CMC
Vellore.
Lars Kjetil Aas, som mange kjenner fra fot- og fraktur
kurs, koser seg på tur i høydedragene (3000 m) rundt
Addis. Vil dere vite mer så kan dere kontakte ham også,
har vært der to ganger.
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Offloading
For the diabetic foot Our approach ?
Vacuum cushioned removable
cast walkers reduce foot loading
in patients with diabetes mellitus

Diabetic foot syndrome treated perfectly
The efficacy of the VACO®Diaped+ diabetic foot system in
reducing plantar forefoot pressures indiabetic neuropathic patients.
Summary

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

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

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

www.vacoped.com

Sinnaortopeden

Dette blir mitt siste innlegg i Ortopedposten
Når det gjelder tekniske ferdigheter, er de fleste ortopeder i
beste fall middelmådige. Halvparten er under gjennomsnittet, det er et faktum. De færreste er eksepsjonelt flinke.
For å bli ekstremt flink teknisk må du ha ”det”. Uten ”det”, er det nesten umulig, selv
om du opererer mye. Det har jeg sett eksempler på, igjen og igjen og igjen.
Det er derfor ekstremt viktig at dere ikke begynner å operere ting som dere ikke
behersker. Det er altfor vanlig og det irriterer meg. For mange har for lav kompetanse
og for dårlige tekniske ferdigheter for å kunne utføre mye av det de gjør. Det må dere
slutte med. Operer kun det som dere behersker.

Hvorfor må jeg bruke denne skruen?
Hvorfor kan platen ikke plasseres der?
Hvorfor gjør vi dette på denne måten?
Hvorfor?
Mange forstår ikke hvorfor de gjør det de gjør. Mange følger bare en ”oppskrift” uten
skikkelig forståelse. Uten forståelse vil du feile før eller siden. Helt garantert.
Hvis alle skjerper seg litt, blir livet mye bedre. Bedre for dere, meg og ikke minst for
pasientene.

TIME = EXPERIENCE
STRAIN x TIME = SKILL
@sinnaortopeden
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Stikktittel...

Tittel...

QUIZ

Tekst...

Foto: © Lundquist/Ødegaard reklame & design

i ortopedi

Det er høst og tid for
Høstmøte og andre
former for faglig påfyll
– som å lese grundig
gjennom bladet du har
mellom hendene.
Fikk du med deg alt?
Test deg selv og få en
pekepinn.

1.

Hva dissekeres frem ved Judets’ tilgang?

a.
b.
c.
d.

Talonavicularleddet
Lateralsiden av albueleddet/proximale radius
Skapula
Bakre strukturer i kneleddet

2.

Hvilken nerve kan skades ved Judets tilgang?

a.
b.
c.
d.

Nervus superficialis
Posterior interosseus fra radialis
Supraskapularis
Tibialis

3.

Hvilken påstand er korrekt?

a.	Hamstringsenegraft for ACL-rekonstruksjon har færre
reoperasjoner enn allograft.
b.	Patellarsenegraft har færre reoperasjoner enn hamstringssenegraft for rekonstruksjon av ACL.
c.	Det er ingen signifikant forskjell mellom alder og kjønn for
når pasienter opereres for ACL-skade.
d.	I behandlingen av ACL-rupturer vil samtidig meniskskade
kun helt unntaksvis påvirke tidspunkt for operasjon.

4.

 vulsjonsfraktur i caput radii etter albueluksasjon
A
med intakt collum klassifiseres som:

a.
b.
c.
d.

Mason type I
Mason type II
Mason type III
Mason type IV

5.

For Mason type III, hvilken påstand korrekt?

a.	Bør ofte opereres med caput radii protese for å unngå
forkortning av radius og påfølgende plager
i håndleddsregionen.
b.	Plateosteosyntese kan gjerne benyttes av kirurger med
lang erfaring innen albuekirurgi uavhengig av frakturmønster
så lenge man får anatomisk reposisjon.
c.	Kan fikseres med skrueosteosyntese dersom pasienten
er ung og har god benkvalitet.
d.	Trenger bare unntaksvis operasjon dersom pronasjon og
supinasjon er normal etter injeksjon av lokalbedøvelse
i PRU-ledd/albueledd uavhengig av frakturmønster.

Fasit på Eksamen
finner du på side 48.
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Quiz

6.

 vilken påstand vedrørende tilgang til caput radii er
H
korrekt?

a.	PIN beskyttes best ved å supinere underarmen ved
Kaplans tilgang.
b.	Kochers tilgang er mer anteriort enn Kaplan og har derfor
høyere insidens av skade på PIN.
c.	Sjansen for å skade LUCL er større ved Kochers tilgang enn
Kaplans tilgang.
d.	Så lenge man bruker små Homanshaker rundt collum radii
er sjansen for å skade PIN minimal.

7.

Årets EFORT kongress ble avholdt i:

a.
b.
c.
d.

Madrid
Palanga
Lisboa
Amsterdam

8.

 este år arrangeres Nordisk Ortopedisk Forenings
N
centennial congress i hvilken by?

a.
b.
c.
d.

Trondheim
Stockholm
København
Helsinki

9.	Hva kan man vinne ved uoppfordrede og frivillige
skriftlige bidrag som sendes inn til Norsk ortopedpost
(NOP – dette bladet)?
a. Reisestipend
b. Nof kopp og slips eller tørkle
c. iPad mini
d.	Ingen verdens ting, annet enn takknemlighet
og anerkjennelse.

10. Hvilken påstand om Smith-Petersen er korrekt?
a.	Han grunnla hoftebrudd registeret i Norge og var den første
som satte totalproteser i hofteleddet i Norge (Ullevål sykehus).
b.	Smith-Petersen skrev doktorgrad på Stanford, arbeidet endte
opp i retningslinjer der hemiproteser ble anbefalt behandlingsmetode for disloserte FCF.
c.	De første collumskruene til bruk for FCF ble utviklet av
Smith-Petersen.
d.	Etter et lengre opphold i USA der Smith-Petersen jobbet som
professor på Harvard flyttet han til England og jobbet med Sir
Richard Charnely for å utvikle nye totalproteser for hofteleddet.
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Inger Schulstads minnestipend for
utdannelse innen håndkirurgi
Etter Inger Schulstads ønsker,
skal stipendet fortrinnsvis utdeles til en kvinnelig lege med
interesse for og under utdannelse i håndkirurgi.
Styret i Norsk forening for håndkirurgi kan tildele et eller flere
stipend på inntil kr 10.000 for å
besøke håndkirurgiske avdelinger
i andre land. Førstegangssøkere
vil bli prioritert. Søknaden sendes
til styret ved sekretæren og bør

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

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.
Det er skriftlige bidrag som kvalifiserer til trenkning. Generelt
kvalifiserer alle skriftlige bidrag utover det årlige bidraget
fra hver enkelt av faggruppene, vinnere av stipend som er
forpliktet til å skrive innlegg samt midtsideosteosyntesen.
Med andre ord er det svært gode vinnersjanser for de som
ønsker å skrive et innlegg. Redaktøren i NOP nominerer.
Styret trekker en tilfeldig vinner av de nominerte.
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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Du kan
vinne en

Ipad
mini!

Stipend, kurs & konferanser

THINGS TO DO 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.
Den 8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse
(MUSS-konferansen)
7. - 8. november 2019, Gardermoen
Påmelding: http://www.muss.no

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

21st EFORT Congress
10. - 12. juni 2020, Wien
Påmelding: https://scientific.efort.org/efort2020

Hold av

datoene

NÅ!
PP-ELI-NOR-1256. 432NO1905918-01 AD-mail: 10.09.2019
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Stipend, kurs & konferanser

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

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

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

Smith & Nephew
Artroskopistipendium er
også i år på kr 40.000.
Statutter for Smith & Nephew
Artroskopistipendium
1. Stipendiets navn:
Smith & Nephew Artroskopistipendium.
2. S tipendiet er på kr 40.000,og utdeles en gang årlig i
forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings
årsmøte.
3. S tipendiet 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. V
 edtak 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.

7. S tipendiatene skal i ettertid
gi en skriftlig redegjørelse til
stipendstyret for bruken av
midlene.
8. S tatuttene 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 • 3 - 2019

47

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 42
Fasit:
1-C, 2-C, 3-B, 4-D, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-C, 10-C
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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
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www.vacoped.com

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

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

Hva ville Høstmøtet
vært uten utstillere
og annonsører?

Foto: ©shutterstock.com

Utstillingene tilfører mye interessant faglig innhold for deltakerne
på Høstmøtet. Det gir mulighet til å se både nytt og kjent utstyr,
og å få holde det i hendene. Dette er en unik anledning til å bli
kjent med et så bredt utvalg av det som finnes tilgjengelig.
Vi oppfordrer alle på Høstmøtet til å utnytte anledningen til å besøke utstillingene
i pausene. Du kan vinne en fin premie dersom du deltar i utstiller-quizen via konferanseappen. En stor takk til alle utstillerne og annonsørene som gjør Høstmøtet mulig.
Vi setter stor pris på det gode samarbeidet!

NOF2020

Important dates
Abstract submission opens:

1 Nov 2019

Abstract submission deadline:

10 Jan 2020

Abstract notification:

10 Feb 2020

Registration opens:

1 Nov 2019

Early bird fee ends:

1 Mar 2020

Presenter need to be registered before 1 March 2020
to be included in the program.

Foto: © Suki Liyanarachi

& sites
Venue: Clarion Hotel & Congress Trondheim
Congress homepage: ntnu.edu/nof2020
Facebook: www.facebook.com/NOF2020/

Arctic AOTrauma Masters Course Current Concepts - Hand and Wrist
Including Surgery on Anatomical Specimen
February 5-7, 2020.
Tromsø University Hospital – UiT Arctic University of Norway, Tromsø, Norway
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Spennende muligheter for lege i
spesialisering og spesialist i ortopedi!
Vil du jobbe ved en av Norges ledende kirurgiske klinikker og lære fra
erfarne og dyktige kollegaer i et stimulerende og utviklende miljø?
Nå tilbyr vi 12 måneders tjeneste for en spesialist i ortopedisk kirurgi som
ønsker faglig fordypning.
Vi søker også en lege i spesialisering i ortopedi til 2 års-stilling. Stillingen
er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe I-tjeneste til spesialiteten
ortopedisk kirurgi.
Kirurgisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus behandler pasienter fra hele landet for
planlagte operasjoner innen ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals, og har et omfattende
poliklinisk tilbud. Vi satser planmessig på kvalitet og sikkerhet, og er ledende innen 12 operasjonstyper i Norge, blant annet skulder- hofte- og kneoperasjoner. Høyt volum bidrar til god kvalitet
ved at erfarne kirurger utfører et høyt antall av hver operasjonstype. Det brukes konsekvent et
databasesystem som registrerer mange sider av aktivitet og drift, noe som gir god oversikt over
alle resultater.
Arbeidsmiljøet vårt er faglig stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet
og gjensidig respekt mellom faggruppene.
Les mer om stillingene på vår hjemmeside www.LDS.no/ledige stillinger, legejobber.no
eller på Finn.no.

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000
innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk
helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte
funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og
Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.
Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt
formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi
lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet.

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.

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.

A stronger
anchor with
a softer touch
1

2

Introducing the

JuggerStitch™ All-suture,
Knotless Meniscal Repair Device

• Ergonomic delivery mechanism that allows for
quick and simple implant deployment
• The low profile taper tip needle intended to minimize
cutting the meniscal tissue during insertion
• The all suture knotless implant allows for controlled
tensioning while eliminating rigid plastic anchors and
hard meniscal surface knots

For more information,
ask your Zimmer Biomet representative
or visit us at zimmerbiomet.com

1. Static Loading of JuggerStitch Meniscal Repair Device. BSM26.VR2. 24 AUG 2016.
2. Compared to current hard PEEK implants.
©2019 Zimmer Biomet. This material is intended for health care professionals only. For indications, contraindications, and risk information, please see the package insert and visit www.zimmerbiomet.com.
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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

