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The Next Generation Needle Size Arthroscopy System
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■ Minimally invasive direct visualization

during preoperative, intraoperative,
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■ 13'' touch screen monitor
■ Rechargeable battery-powered
■ Medical grade device
■ Ethernet, USB, and HDMI ports –

wireless network capabilities

NOP

Norsk
ortopedpost

Innhold
Redaktørens bruddspalte	7
Øystein Tandberg

Leder 		

9

Greger Lønne

Takk for meg 		

11

Cato Kjærvik

Fag & rapporter
Årsmøtet 2019		

12

Gunn Hulleberg

Glimt fra Høstmøtet		

17

Fotomontasje

LIOS – Høstmøtet 2019
Michael Pihl

20

Ortoped og oppfinner Gerhard Küntscher

22

Øystein Tandberg

Vinner av iPad mini		

29

Øystein Tandberg

Obligatorisk etterutdanning av legespesialister

32

Ragnhild Øydna Støen

NOF2020 – Nordisk Ortopedisk Forenings 100 års jubileumskongress

48

Ketil Holen

Faste spalter mm.
BONER blog
Øystein Tandberg

Må oppdateres 28/11-19

– COCK (tidligere GODS) endrer driften
– Dr. Beinmarg
– Nye metoder for personalkabalen på Gaustad

37

Midtside osteosyntesen

30

Tips og triks		

35

Øystein Tandberg

Julenøtter i ortopedi		

42

Sinnaortopeden		

47

Kurs/konferanser/stipender/Things to do 2020

50

Norsk ortopedpost • 4 - 2019

5

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 bruddspalte

Redaktørens bruddspalte
” Hvis høstmøtet hadde vært en konkurranse er jeg sikker på at vi ville
knust de andre spesialitetene lett!”
provosere (litt), mest fordi det er gøy, men også for å
skape litt debatt. I ettertid ser jeg at jeg kunne strukket
strikken mye lenger siden det ikke har kommet en
eneste klage rettet til meg. Tolker det selvsagt som
at ortopedene har åpne sinn og at det ikke skyldes
mangel på engasjement eller at man er redd for å
fremstå som krenket. Min oppfordring til neste redaktør
Jørgen Andvig blir selvsagt å sondere seg frem til
bristepunktet.
Øystein Tandberg, redaktør

Dette er siste utgave med meg som redaktør av
NOP. Takk for alle bidragene som har blitt sendt
inn, og takk for alle positive tilbakemeldinger.
Jørgen Andvig tar over jobben. Word on the
street er at han er en bra mann og festlig figur,
og vil garantert løfte NOP til nye høyder.
Spaltene som har vært mine hjertebarn er ”Boner
blog”, ”Midtsideosteosyntesen”, ”Visste du – tips og
triks” samt forsider som er ortopedirelatert. I tillegg har
det vært gøy å skrive om figurer i ortopediens verden
som Ilizarov og Crazy Sally. Samt denne utgavens
artikkel om Küntscher. For å lette jobben til neste
redaktør noe, kommer jeg nok til å fortsette å skrive
noen innlegg en stund til. Det oppfordrer jeg også alle
som vil ha en leseverdig NOP å gjøre. Undertegnede
vil oppfordre styret til å opprettholde utlodding av iPad
mini til alle frivillge bidrag til NOP. Ellers en stor takk
til Bente Ødegård som ordner layout og trykker bladet,
hun er dyktig i jobben og gjør en meget god innsats.
Ellers var det med en slags æresfrykt å ta over som
redaktør. Jeg fikk veldig fritt spillerom fra styret i Nof
som var herlig befriende. Ellers var det ingen som helst
slags føringer fra forrige redaktør. Da var det bare å la
fantasien få utfolde seg i full blomst. Jeg har forsøkt å

I denne utgaven er det tradisjonen tro mye fokus på
høstmøtet. Hvis høstmøtet hadde vært en konkurranse
er jeg sikker på at vi ville knust de andre spesialitetene
lett!
Forsiden er som noen kanskje vil innse inspirert av
platecoveret til ”Justice for all” av Metallica, men med
svært passende ortopedimodifikasjoner. Bildet er laget
på bestilling. For de som velger å lese om Küntscher
vil man forstå hvilken innvirkning hans behandling av
brudd i rørknokler har hatt for pasienter verden over.
Margnagling er i dag gullstandard behandling for skaftbrudd i underekstremitetenes vektbærende rørknokler,
selv hos hardt skadde.
Som alltid: Måtte dere reposisjoner være anatomiske
og osteosynteser øvelsesstabile. Amen.
Takk for meg.
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” I ettertid ser jeg at jeg kunne strukket
strikken mye lenger siden det ikke
har kommet en eneste klage rettet
til meg. Tolker det selvsagt som at
ortopedene har åpne sinn ...”
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Lokal gentamicin
antibiotika der du trenger det, når du trenger det1
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Veldokumentert.
Over 40 publiserte studier.
Referanser:
1. Ruszczak Z, Friess N.
Advanced Drug Delivery
2003;55:1679–1698.
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Leder

Hjelp!
Formidabel innsats
Viktigste utfordring i tiden som kommer er å sikre
kvaliteten på den nye spesialistutdanningen innen
ortopedi. Her er det mange som gjør en formidabel innsats allerede. Vi må stå sammen og sørge for at sterke
faglige argumenter blir lyttet til, og at utdanningen blir
god og likeverdig over hele landet. Høstmøtet 2019 var
knapt over før det tikket inn en spørreundersøkelse til
alle norske ortopeder om rikets tilstand for utdanning
av nye LIS. Året som kommer blir utrolig viktig for å
sementere et godt utdanningssystem som vil gjelde i
lang tid framover.
Greger Lønne, påtroppende styreleder

Det er med en høyst reell ærefrykt jeg tar over
stafettpinnen fra Cato som formann i Norsk
ortopedisk forening. Hjelp! Rekken av respekterte kolleger som har hatt dette vervet siden
oppstarten i 1947 er lang.
Som nestformann fikk jeg følge avgått formann Cato
på nært hold, en utadvendt og entusiastisk knokkelspesialist med stor arbeidskapasitet og integritet. Dette
er åpenbart ikke det siste vi har hørt fra Vesterålens
store sønn. Og heldigvis har vi ham med i styret i ennå
2 år. Takk for innsatsen så langt, Cato.
Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som formann,
og vet at det kommer utfordringer som ikke bare
vil påvirke min hverdag, men vår alles hverdag som
ortopeder. Faget er i en rivende utvikling samtidig som
rammebetingelsene stadig snevres inn. Maktbalansen
forskyves. Vår faglige innflytelse blir forsøkt svekket.
Som faggruppe gjelder det å henge med i svingene.
Heldigvis er styret i Nof satt sammen av kolleger som
gløder for ortopedi.

Gled dere til feiring
Men vi skal også feire i året som kommer. Hundreårsjubileet for Nordisk Ortopedisk Forening er lagt
til Trondheim fra 12. (pre-course) til 15. mai:
NOF Centennial Congress 2020.
Her har den lokale arbeidsgruppa satt sammen et
spennende program med internasjonale storheter i
frisk kombinasjon med nasjonale helter; våre medlemmer. Symposier og frie foredrag kombineres med et
spennende festprogram. Har du et abstract, send det
inn innen fristen 10. januar. Meld dere på kongressen
(early birds innen 1. mars). Gled dere allerede nå. Og la
oss vise våre nordiske kolleger at det er typisk norsk å
være en god ortoped!

Fyll på med gode samtaler og
langsomme måltider
Men først er det jul. Da er det viktig å fylle på med
det det kan bli lite av i en stresset hverdag, nemlig
gode samtaler og langsomme måltider med familie og
venner. God jul og godt nytt år til alle. Og god vakt til
dere som må være med og holde hjulene i gang.

” ... det er mange som gjør en formidabel
innsats allerede. Vi må stå sammen og
sørge for at sterke faglige argumenter blir
lyttet til, og at utdanningen blir god og
likeverdig over hele landet.”
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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

Leder

Takk for meg!
” Nof har gitt meg muligheten
til å bli kjent med en enorm
mengde mennesker. Både innen
det ortopediske miljøet i Norge,
men også rundt om i Norden
og Europa.”

Cato Kjærvik, avtroppende styreleder

Etter et fantastisk Høstmøte er min tid som
leder for Norsk ortopedisk forening over. Det har
vært en ære og glede og ha dette vervet i 2 år.
Jeg har fått lede ett styre bestående av noen virkelig
engasjerte, arbeidsvillige, kunnskapsrike og morsomme
kolleger. En stor takk til dere alle for å ha holdt ut
med meg. En spesiell takk til Gunn Hulleberg, Karl-Ivar
Lorentzen, Øystein Tandberg og Heid Elin Odland som
nå har gått ut av styret.

diske miljøet i Norge, men også rundt om i Norden og
Europa. Vi har mange gode kolleger rundt om i verden
som vi har mye å lære av. I tillegg har jeg via Norsk
kirurgisk forening og Legeforeningen fått møte mange
kolleger fra andre fagområder. Dette har virkelig
vært givende.
Nof har og fått meg til å besøke mange steder jeg
ikke sikkert ellers ville besøkt; Lisboa, Palanga, Wien,
Linköping, Sjusjøen, Meråker, Lesjaskog, Sundvolden,
Barcelona, Amsterdam, Oslo, Tromsø, Helsinki, Praha og
flere til! For noen turer og for noen opplevelser.
I 2 år til er jeg fortsatt en del av styret i Nof, og håper
jeg fortsatt kan oppleve og bidra med mye. Tusen takk
for tilliten!
Ha en fabelaktig jul og et riktig godt nytt år!

Nof har gitt meg muligheten til å bli kjent med en
enorm mengde mennesker. Både innen det ortope-

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

PP-ELI-NOR-1256. 432NO1905918
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Referat

Årsmøte Norsk ortopedisk
forening (Nof) 2019
Torsdag 24. oktober 2019 kl. 16.15. Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Gunn Hulleberg, Tone Gifstad, Michael Phil, referenter

Sak 3
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Tilstede
56 og Nof-styret ved møtets start.

Saksliste
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Åpning
Valg av møtedirigent og to referenter
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Utdeling av stipender
Årsberetning fra styret
Årsrapport fra Spesialitetskomiteen
Saker forelagt av styret
7.1 Acta Orthopaedica
7.2 Rådet for muskel skjeletthelse
7.3 Faggruppe – Norsk Spinalkirurgisk Forening
7.4 Vedtektsendringer
7.5 Høstmøteboken
Saker forelagt av medlemmer
8.1 Felles nasjonale prosedyrer
Regnskap Nof
Budsjett Nof
Valg
Æresmedlemsskap
Eventuelle orienteringssaker
Tid og sted for Årsmøte 2020

Sak 1
Åpning
Åpning av årsmøtet ved leder Cato Kjærvik.
Hedrer siste års avdøde medlemmer Helge Lilleby,
Gro Reksten, Jørgen Ingwersen og Svenn M. Syversen
med ett minutt stillhet.

Sak 2
Valg av møtedirigent og to referenter
Disse ble valgt med akklamasjon:
Møtedirigent: Jon Olav Drogset
Referenter: Tone Gifstad og Michael Pihl

12

Norsk ortopedpost • 4 - 2019

Vedrørende sak 12: æresmedlemsskap – ingen
nominerte
Vedrørende sak 13: orienteringssaker:
- Høstmøtet 2020 – ny lokasjon
- NOF 2020 – Trondheim
- Spørreundersøkelse LIS-utdanning
Godkjent, ingen innsigelser.

Sak 4
Utdeling av stipender
Charnley stipend fra Ortomedic, NOK 100 000,
ble utdelt av Anders Sundal. Stipendet deles ut for
34. gang. Stipendkomite: Kari Indrekvam, Hilde Apold,
og Thormod Dønås. Det var 5 søknader hvorav 3
søknader tilfredsstilte kravene. Vinner:
Jakob Vangen Nordbø, Akershus Universitetssykehus;
Fysisk aktivitet etter totalprotese i hofte.
Smith and Nephew stipendet på NOK 50.000 ble
utdelt av Johan Dahlstrøm. Stipendkomite: Tina
Strømdal Wik og Lars Engebretsen. Det var 9 søknader.
To prosjekter fortjente heder, ære og økonomisk støtte.
Vinnere:
- Vinjar Brenna Hansen, Haukeland universitetssykehus; INTRAKS - Indication and treatment of
adult kyphoscoliosis.
- Yasser Rehman, Lovisenberg Diakonale sykehus; Comparison of the in vivo kinematics of cruciate retaining,
anterior stabilized and posterior stabilized total knee
arthroplasty: A prospective randomized study.

Sak 5
Årsberetning fra styret
Cato Kjærvik avla styrets rapport og viste til den
utsendte elektroniske utgaven.
Møtevirksomhet – 4 styremøter og en del kommunikasjon på epost og telefon.

Representasjon – NOF Spring Meeting Palanga, EFORT
Lisboa, Norsk kirurgisk forening (NKF) og legeforeningens
Faglandsråd. NKF er i en overgangsfase og det er
mange kirurgiske spesialiteter, men det virker fornuftig
med en paraplyorganisasjon. Faglandsrådet – mål om
å være en enhet som blir forespurt om faglige råd/
anbefalinger.
Høstmøtet 2018 – gikk med overskudd og hadde
rekordmange deltagere. Høstmøtet får stadig gode
tilbakemeldinger.
Utdanning – det opprettes nytt basiskurs i ortopedisk
kirurgi. Ragnhild Øydna Støen fra Spesialitetskomiteen
deltar i denne prosessen. Det pågår en godkjenning av
utdanningsinstitusjoner.
Årsberetning enstemmig godkjent.

Sak 6
Årsrapport fra Spesialitetskomiteen
v. Øystein Lian
Dagens spesialitetskomite
– legeforeningens regler:
• Innenfor hver godkjent spesialitet skal det være en
spesialitetskomite som sakkyndig og rådgivende
organ for fagstyret, jf § 3-6-5, i spørsmål som vedrører
spesialistutdanning og etterutdanning.
• Spesialitetskomiteen skal, i nært samarbeid med
vedkommende fagmedisinske forening overvåke og
vurdere forhold av betydning for spesialist- og etterutdanning i vedkommende spesialitet, herunder:
a) Vurdere læringsmål og ved behov foreslå
endringer.
b) Vurdere kurskrav og andre læringsaktiviteter,
og ved behov foreslå endringer.
• Kvalitetsvurdere virksomheten (..) herunder gjennomføre besøk/fagfellevurdering
• Gi faglige råd om godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter, herunder utdanningsplaner.
• (..) avgi rapport om situasjonen for utdanning i spesialiteten.
Forskrift om spesialistutdanning § 6
• Legeforeningens spesialitetskomiteer kan gi
faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning.
• Helsedirektoratet skal be om råd ved
a) utarbeidelse av forslag til endringer i forskriftens
vedlegg 2 om læringsmål og til anbefalinger om
læringsaktiviteter
b) godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter som omfattes av § 19 første ledd.

Oppsummert skal spesialitetskomiteen bli spurt om råd
og anbefalinger. Spesialitetskomiteen er i gang med å
gi tilrådning om hvem som tilfredsstiller kriteriene som
utdanningsinstitusjon, men foreløpig vet man ikke i
hvor stor grad spesialitetskomiteen vil bli hørt. Det er
uvisst om helsedirektoratet vil ta hensyn til Spesialitetskomiteens anbefalinger. Sannsynligvis kreves det
en proaktiv rolle. Det er gjort et parallelt arbeid ved
Rotasjonsrådene i RHF i forbindelse med godkjenning
av helseforetak som utdanningsinstitusjoner, enkelte
RHF er godt i gang.
De obligatoriske utdanningskursene er i hovedsak
uendret. En kurskomite arbeider med det nye
basiskurset.
Legeforeningen har startet et arbeid vedrørende obligatorisk etterutdanning av spesialister (landsstyrevedtak
fra 2016) bestående av en obligatorisk del og en valgfri
del. Innholdet vil bestå av hospitering, nasjonale og
internasjonale kurs, forskning og kvalitetsarbeid. Kari
Eikvar er spesialrådgiver i legeforeningen og deltar i
dette arbeidet.
Årsrapport godkjent.
Kommentarer: Stor og viktig jobb, applaus til spesialitetskomiteen. Stilt spørsmål om hva som skjer med
de som ikke fyller kravene for etterutdanning. Det er
usikkert hvilken konsekvens dette vil få, men etterutdanningen vil ikke være en resertifisering. Forslag om
heller å ha fokus på å forsøke å oppmuntre til å sende
overleger på kurs og kongresser for å ha en oppdatert
stab. Honorere/ stimulere til etterutdanning. Rapport
om at det i Sverige er vanskelig å få tid og mulighet til
etterutdanning.

Sak 7
Saker fremlagt av styret
7.1 Acta Orthopaedica
Acta har hatt økonomiske utfordringer over tid
med årsaker som færre abonnenter, omlegging til
Platinum open access og utgifter knyttet til produksjon. Etter blant annet å ha reforhandlet med
forlaget Taylor & Francis, APC for ikke-medlemmer
og sluttet med papirutgave gikk Acta i balanse i
2018. Økonomien baserer seg på et kollektivt
medlemsbidrag. Medlemslandene i Nordisk Ortopedisk Forening (NOF) betaler 42 euro per medlem
til Acta per år. NOF ønsker innspill fra medlemslandene om Actas fremtid og det blir egen sak på
neste generalforsamling i NOF som blir på NOF
2020-kongressen i Trondheim.
Forslag til vedtak: Nof aksepterer fortsatt kollektivt
medlemskap. Vi oppfordrer NOF Ex-com og Acta
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til å intensivt fortsette arbeidet med å skape
økonomisk balanse i Acta slik at man på kort sikt
kan redusere medlemsavgiften og på lengre sikt
fase dette ut.
Vedtak godkjent med kommentarer:
Greit å gi dem litt tid på å få orden på dette, men
det har vært lite fornyelse i Acta med bla. samme
redaktørstab i mange år. Andre tidsskrift har fulgt
bedre med i utviklingen. Acta har potensiale for å
være et viktig tidsskrift med høy impactfaktor, men
interessen har vært dalende de siste tiårene. Flere
påpeker at det trolig trengs annen type editors for
å gjennomføre en modernisering. Vedtaket kan
derfor med fordel tydeliggjøres mhp modernisering
og fornyelse av redaksjonen. Nof styret vil etter
årsmøtet få innspill på tekstformuleringen fra L.
Engebretsen. Endelig beslutning om Actas fremtid
blir på generalforsamlingen NOF 2020, men Ketil
Holen tar med seg disse innspillene allerede til
neste styremøte i NOF (ExCom).

7.2 Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
Rådet for muskelskjeletthelse er en paraplyorganisasjon som samler aktører som arbeider for eller er
opptatt av en bedre muskelskjeletthelse. Dette er
en organisasjon som Nof har liten aktiv relasjon til
og det stilles spørsmål om Nof i fremtiden heller
burde forsøke å oppnå innflytelse i form at oss selv
(Nof) heller enn via en interesseorganisasjon.
Forslag til vedtak: Styret i Nof starter prosessen
med å melde seg ut av Rådet for muskelskjeletthelse.
Alternativt forslag: Utsette vedtaket til mer informasjon er innhentet. Alternativt forslag vedtatt.
Kommentarer: Flere mener at medlemskapet har
økt tilgangen på forskningsmidler, og at mange har
skaffet seg nyttig erfaring i søknadsskriving gjennom denne organisasjonen. Siden Nofs representant har vært den samme i flere år, kan det være
hensiktsmessig med en fornyelse. Diskusjonen
bærer preg av noe forvirring rundt hva som omfattes av RMH og hva som faller inn under Muskelskjelettsatsningen MUSS. (MUSS er en nasjonal
forskningssatsning innen muskelskjeletthelse
etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for
helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)).
Det er uavklart hva en utmelding av RMH vil
medføre, om det f eks vil begrense tilgang på
forskningsmidler. Nof betaler årskontigent til
RMH på 7500 kr. Styret oppfordres til utdypende
saksfremlegg neste år.
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7.3 Faggruppe – Norsk Spinalkirurgisk Forening
Har søkt opptak i Nof som faggruppe.
Søknad innvilget enstemmig.
Kommentarer: Samarbeid med nevrokirurgene har
vært forsøkt tidligere og det stilles nå spørsmål om
det er hensiktsmessig med en faggruppe hvor et
betydelig antall er nevrokirurger. Fra ryggmiljøet
rapporter om godt samarbeid de siste årene med et
ønske om å slå røtter med å bli en faggruppe.

7.4 Vedtektsendringer (krever 2/3 flertall)
Forslag til ny ordlyd (tillegg/endring i kursiv)
• § 3-6-1 Sammensetning og valg
• Styret bør fremme blant annet ortopediens utvikling gjennom dannelse av faggrupper. Faggruppene ledes av et styre som velges av faggruppenes
egne medlemmer. Årsmøtet i Nof vedtar etter
forslag fra styret eller Årsmøtet hvilke faggrupper
som skal godkjennes. Norsk Artroskopiforening,
Norsk Barneortopedisk Forening, Norsk Fot- og
Ankelkirurgisk forening, Norsk Forening for
Ortopedisk Traumatologi, Norsk Forening for
Håndkirurgi, Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi, Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi,
Faggruppe for Osteoporose og Benhelse og Norsk
Spinalkirurgisk Forening er alle faggrupper i
Nof. Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS) er
egen undergruppe i Nof. Nof har ikke ansvar for
faggruppenes økonomi, men kan etter søknad gi
midler til virksomheter som fremmer ortopediens
utvikling. Nof støtter faggrupper som arrangerer symposium på høstmøtet med en fast sum.
Denne summen bestemmes av styret, tilpasset
Nofs økonomi og gjøres kjent for faggruppene
innen rimelig tid før neste høstmøte. Et flertall av
faggruppens medlemmer må være medlemmer
av Nof. Årsmøtet i Nof kan med alminnelig flertall ekskludere tidligere opptatte faggrupper. Ved
tvistesaker i faggruppene kan partene bli enige
om at Nof styret beslutter endelig løsning.
Vedtektsendring enstemmig vedtatt.

7.5 Høstmøteboken
Høstmøtebokens form har vært diskutert i lengre
tid. Det er kostbart å trykke den og sende den ut,
samt lite miljøvennlig (pakkes i plast). Inntekter/
utgifter går i null, men det er forventet at reklameinntektene vil falle ytterligere. I tillegg er det en
betydelig arbeidsmengde med sammenstilling
og korrekturlesing av boken før den kan trykkes.
Færre kongresser benytter seg av bokformatet. En
digital løsning vil være å foretrekke, også ut fra et
miljømessig syn.

Forslag til vedtak: Nof satser på overgang til digital
plattform til Høstmøtet 2020.
Forslag enstemmig vedtatt.
Kommentarer: viktig at den digitale løsningen blir
gjenkjennbar og at man beholder muligheten til å
søke opp tidligere års abstrakt. Tilgjengelighet og
bruk, økonomi, miljø – overgang til digitale løsninger.
Det foreslås å flytte en del av høstmøtebokas innhold inn i NOP nr 3 som kommer ut i forkant
av høstmøtet. Abstraktene må legges tilgjengelig
i pdf-format som kan printes ut på Nof/legeforeningens nettside. Styret arbeider videre med
overgang til en god app-løsning.

Sak 8
Saker fremlagt av medlemmer
8.1 Felles nasjonale prosedyrer
v. Jonas Fevang
Forslag om nasjonale veiledende prosedyrer ved de
vanligste ortopediske tilstander/ operasjoner. Forslaget begrunnes i ønske om likeverdige, kvalitetssikrede helsetjenester og at samme behandling
skal tilbys uavhengig av hvilket sykehus man
kommer til. Helseatlas.no har vist at det er en god
del uønsket variasjon rundt om i landet. Dagens
situasjon er mange lokale metodebøker, og ulik
behandling kan redusere tilliten til oss.
Forslag: Norsk ortopedisk forening bør ta initiativ
til å opprette, organisere og vedlikeholde nasjonale
prosedyrer på de vanligste ortopediske tilstander

• Gi mandat til underforeninger
• Fordeling av emner med utgangspunkt i
kompetanse og en «rettferdig» fordeling
• Nye prosedyrer sendes til høring til alle
landets ortopediske avdelinger
• Et fagråd eller liknende må godkjenne
prosedyren
• Godkjente prosedyrer presenteres på nettundervisning/høstmøte o.l.
• Prosedyrene må være korte. Ikke lærebøker!!
Alternativt forslag: Norsk ortopedisk forening skal
ta initiativ til å opprette, organisere og vedlikeholde nasjonale prosedyrer på de vanligste ortopediske tilstander
Enstemmig vedtatt.
Kommentarer: mulig at nasjonale prosedyrer blir
et krav på sikt, kanskje mulig å få midler til dette.
Godt forslag, men veldig arbeidskrevende, viktig at
dette ikke går ut over andre gjøremål. Bør åpne for
flere alternativer der hvor fagmiljøet ikke er enig,

viktigst å luke ut de klart dårlige behandlingsalternativene. Viktig for de mindre sykehusene å
ha en nasjonal prosedyre å forholde seg til. Enkelte
ser utfordringer med at sannheten går i ring, andre
at det er viktig å opprettholde individuell behandling og tilpasning. Avvik fra prosedyrene kan gjerne
forekomme, men bør da begrunnes. En utfordring i
land med forsikringsbasert helsehjelp at avvikende
behandling ikke dekkes – risiko for tilsvarende
scenario med folketrygden? Retningslinjene kan
erkjenne uenighet, løfte kvaliteten på det vi gjør.
Man har klart det for hoftebrudd. Utfordring å sørge
for regelmessig oppdatering av prosedyrene. Prosedyrene bør utarbeides av flere, ikke bare supereksperter. Viktig å involvere kvalitetsutvalget i dette
arbeidet. Kan helsedirektoratet være interessert i å
bidra? Begynne i det små. Trekke inn faggruppene
som kan foreslå 1-3 tilstander innen sitt fagområde
og en kan deretter vurdere plattform. Faggruppene
bør lage lister med aktuelle diagnoser som burde
være med Ulike verktøy finnes. En del erfaringer
fra arbeidet med retningslinjer for behandling av
håndleddsbrudd (GRADE) en svært omfattende
metode. Forslag om å se på metoden ATLS bruker,
se også til andre land f.eks England, Nederland.
Det må vurderes om det skal benevnes prosedyrer,
behandlingsråd, veiledere el.

Sak 9
Regnskap Nof
v. Monica Sailer
Stor utgift tilknyttet Acta. Regnskapet går i balanse.
Regnskap enstemmig godkjent uten kommentarer.

Sak 10
Budsjett Nof
v. Monica Sailer
Ligner årets resultatregnskap, men siden Nof må bytte
lokasjon for høstmøtet neste år er det større usikkerhet.
Budsjett enstemmig godkjent.

Sak 11
Valg
v. Karl-Ivar Lorentzen, leder av valgkomiteen (i tillegg
Jon Olav Drogset og Marianne Westberg).
Forslag til valgkomite (2 år): Cato Kjærvik (leder),
Jon Olav Drogset og Marianne Westberg.
Vedtatt ved akklamasjon.
Forslag til nytt Nof styre (2 år): Greger Lønne (leder),
Trude Basso (nestleder), Monica Sailer (kasserer),
Hege Framnes (sekretær), Jørgen Andvig (Nop-redaktør),
Ann Kristin Hansen (nettredaktør), Cato Kjærvik
Norsk ortopedpost • 4 - 2019
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(avgått leder), Mona Nystedt (varamedlem), Michael
Pihl (leder LIOS).
Vedtatt ved akklamasjon
Kvalitetsutvalget: Lars Gunnar Johnsen, Inger Opheim
og Knut Fjeldsgaard (ikke på valg)
Kjartan Koi (gjenvelges for 2 år)
Vedtatt med akklamasjon.
Oppmerksomhet utdelt til Lorentzen, Hulleberg,
Tandberg og Odland som går ut av styret.

Sak 12
Æresmedlemsskap
– utgår, ingen kandidater er innstilt

Sak 13
Eventuelle orienteringssaker
Plexit – orientering om ny lokasjon v. Greger Lønne.
Oppussing av Plaza de kommende 2 årene. Styret fikk
denne beskjeden etter sommeren og det var da ikke
så mange alternativ tilgjengelig. Radisson Blu Hotel
Oslo Alna er vurdert til å være det beste alternativet
for 2020. Planen er å komme tilbake til Plaza i 2022.
Det er ønskelig å beholde formatet på høstmøtet.

Fagprogrammet har fokus på den generelle ortopedien.
Alle undergruppene i Nof er involvert i programmet og
bidrar med symposier. Flere internasjonale forelesere
av høy klasse er allerede booket inn. I tillegg arrangeres det et pre-course om barnefrakturer som søkes om
status som Nof Instructional course. Kongresshotell
i 2020 er Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Det
sosiale programmet omfatter blant annet konsert i
Nidarosdomen, welcome reception i Erkebispegården
og bankett hvor Frode Alnæs står for underholdningen.

Spørreundersøkelse LIS-utdanning – v. Stig Heir.
Den nye LIS utdanningen omfatter både LIS og overleger. Mange vil bli veiledere og supervisører. Spørreundersøkelse i forkant av en nasjonal LIS-konferanse
7. november sendes ut i løpet av kort tid. Det er viktig
at alle svarer. Ønskelig å gjøre en kartlegging av
forholdene rundt LIS-utdanningen i tillegg til å se
nærmere på behovet for ortopeder i fremtiden (hvor
mange LIS er i utdanningsløpet? hvor mange overleger
pensjoneres de nærmeste årene?). Oppfordrer kollegaer
til å svare – det er kort svarfrist.

Sak 14
Tid og sted for Årsmøte 2020
Radisson Blu Hotel Oslo Alna, 22. oktober 2020

NOF2020 – orientering fra Ketil Holen/Jon Olav
Drogset. Det ønskes velkommen til NOF2020 i Trondheim. Det orienteres kort om faglig og sosialt program.
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Nye spesialister

01.10.2018-30.09.2019

Claus Jacobsen
Aleksander Høie
Espen Straumbotn
Ghasemi Habib Mir
Tone Gifstad
Anker Schytte Rasmussen
Trond Reidar Strøm
Mads Peder Rolfsen
Ørlygur Arnarson
Nynne Blomfeldt Nielsen
Morteza Fakoor
Erik Bjørbæk
Jarle Kjønigsen
Arnoldas Totilas
Alf Inge Hellevik
Kanito Bilan
Soheil Jevanni

Cecilie Hyldmo Jansen
Stefan Karl Wetterstad
Søren Vindfeld
Ole Anton Raustøl
Stian Svenøy
Harald Nagelgaard Omenås
Johanne Korslund
Ingunn Skaugrud
Hans Fredrik Hannisdal
Aleksander Roaldseth
Ali Hussein Abdali
Helge Norheim Sund
Trude Basso
Per Olof Gustav Strömmer
Johan Lagergren
M Yaser Tafnkji
Mohammad Samir Munir
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Hjêrtur Brynjolfsson
Ingrid Bønes
Truls Rokne Hanestad
Johanna Stefanie Jabsen
Jakob Vangen Nordbø
Kristin Frydenlund
Michael Nesland
Jørgen Garberg Andvig
Beata Iwona Zawiejska
Maciej Dariusz Walczak
Niels Jørgen Flansmose Jensen
Bente Vatn
Truls Evjensvold
Wail Sabri Ahmad
Shifteh Omrani
Morten Havdal
Kjartan Koi

GLIMT

Foto: ©VisitOSLO/Matjaz Intahar

fra Høstmøtet
2019

Fullt i salen før LIOS pro- con symposium.

Høstmøtet 2019
ble åpnet med
ballett

GLIMT

fra Høstmøtet
2019

Under: Instructional lecture ble i år holdt av
Eirik Aunan og det var mange i salen som følte
at brikkene falt på plass med hans eminente
måte å gjøre noe vanskelig forståelig. Temaet var
kirurgiske prinsipper i kneprotesekirurgien.

Til venstre: Avtroppende redaktør
i NOP Øystein Tandberg, Bente
Ødegaard fra Ødegaard reklame
& design, påtroppende redaktør
i NOP fra 2020 Jørgen Andvig.
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Over: Av æresfrykt for styret kan det
virke som om de fleste oppmøtte
på årsmøtet holdt trygg avstand
fra det mektige Nof maskineriet.

Til venstre: Vinneren av
beste frie foredrag ble
Sondre Hassellund.

Norsk ortopedpost • 4 - 2019
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Free Paper Awards – Trauma

Til venstre: Mette Andersen
(pro suturbutton), Omar
Arnason (moderator), John
Clarke-Jenssen (pro skruer).
Tarjei Vinje holdt et
personlig foredrag om
livet og livet som ortoped
på LIOS symposiet.

” Vi drister oss å si at LIOS
pro/con symposium var
Høstmøtets mest besøkte
også i år ...”
Under: Sinnaortopeden måtte
bruke LIOS som trekkplaster. Eller?

LIOS var godt synlige
på årets Høstmøte.
20
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LIOS

Fag og rapporter

HØSTMØTET 2019

Når høstmørket og kulden kommer krypende er det godt å trekke inn i lune
Plazas favn for det som er årets ortopediske høydepunkt. Høstmøtet 19 fikk
en grasiøs start, før storheter innen skulderkirurgien delte av sine erfaringer.
Michael Pihl, LIOS
For LIOS sin del var det stor aktivitet i år med flere
symposier og godt trykk på standen. Mye av æren for
stor trafikk må tilskrives Magnus Talén og Sigbjørn
Kristiansen som med sine VR demonstrasjoner bokstavelig talt lot deltagerne se inn i fremtiden.

avhandling, verdensomspennende turnévirksomhet
og egen prisvinnende instruksjonsvideo gjennom JBJS
kunne Andersen virke uangripelig. Men på snedig vis
klarte Clarke-Jenssen å vri på argumentasjonen og
stikke av med en knepen seier.

Vår egen Christian Skjerping Madsen har jobbet
intensivt for kartlegge hvor vi står med tanke på ny
spesialistordning. Vi fikk statusrapport fra de forskjellige helseregionene og temperaturen steg da ivrige
kolleger kom med innspill og innsigelser på arbeidet

Torsdagsklubb

” ... det var [-] bred enighet om
å være proaktiv overfor
Helsedirektoratet.”
og progresjonen. Det var imidlertid bred enighet om å
være proaktiv overfor Helsedirektoratet og at dette må
følges tett av ortopedene videre.
Under ”fremtidens ortopedi” fikk vi høre om innovasjon
og teknologiske nyvinninger fra noen av de fremste
i landet. VR, augmented reality, 3D printing og stamceller ble behørig dekket. Vi fikk også foredrag av mer
filosofisk karakter, en påminner om de faktisk viktige
tingene i livet.

Ladd stemning fra start til slutt
Vi drister oss å si at LIOS pro/con symposium var
Høstmøtets mest besøkte også i år. Heid Elin Odland
trakk i trådene og det var ladd stemning fra start til
slutt. Omar Arnason ledet seansen mesterlig og skapte
stort engasjement blant publikum. Mementohjertene
flommet over storskjermen.

Torsdagsklubben var atter en gang tettpakket med
gode kolleger, og det var på tide å kåre vinneren av
den gjeveste prisen, LIOS hederspris. Det var også i år
flere gode nominasjoner av inspirerende og dyktige
overleger rundt om i landet. Det var alikevel bred
enighet om at årets vinner ikke bare gjør en fantastisk
jobb med å veilede LiS på arbeidsplassen, han har den
siste tiden også lagt ned en ekstraordinær innsats for
å sikre en best mulig spesialistordning for kommende
ortopeder. Årets vinner av LIOS hederspris ble Stig Heir,
Martina Hanssens Hospital.

Vi ser allerede frem til 2020
LIOS vil takke alle for nok et flott Høstmøte. Vi vil også
benytte anledningen til å takke våre fantastiske jenter
som rundet av lang og tro tjeneste i LIOS. Vår leder
Heid Elin Odland og sekretær Kari Elise Grimstad har
brukt masser av tid og krefter i sitt arbeid for LIS innen
ortopedi. ”Gi kniven videre” og ”veien til ortoped”
er blant prosjektene de har jobbet med. Særlig skal
nevnes Heid Elins stoiske kamp for å beholde operasjonslistene da debatten raste som verst. Vi takker for
et flott samarbeid, og selv om savnet blir stort har vi
heldigvis fått valgt inn Solveig Eithun og Margrethe
Myhre som skal fylle tomrommet.
Takk for et flott høstmøte, vi ser allerede frem mot
neste år!

Andersen og Clarke- Jenssen barket sammen med
betydelig glimt i øyet. Med sin ferske doktorgradsNorsk ortopedpost • 4 - 2019
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Küntscher døde 17. desember 1972. Før han
døde rakk han å gjøre en hel del ting. Eksempelvis ble han altså født i samme måned i år
1900. Det samme året som kvantefysikken
ble oppdaget av Max Planck og blodtyper ble
beskrevet av Karl Landsteiner.
Øystein Tandberg, redaktør

22

Over: Martin Kirschner som ikke må
forveksles med Küntscher – se notis
side 25.

Det var sikkert ingen selvfølge å overleve første verdenskrig for en
mann i hans alder, men det gjorde han da uansett. Riktignok vervet
han seg til å kjempe mot Bolsjevikene i Baltikum i 1919. Deretter
studerte han medisin i tre forskjellige byer, og ble ueksaminert
med laud fra universitetet i Jena i 1925. Initielt jobbet han med
indremedisin. I tillegg radiologi, hvor han, hold dere fast, ble kjent
med fluroskopi. Som tredveåring tok han til fornuft og dro til det
annerkjente sykehuset i Kiel for å bli kirurg. Han ble svært forståelig
(for leserene av NOP) interessert i kirurgisk behandling av frakturer
og fikk raskt ansvaret for dette.

Øverst: Gerhard Küntscher i grønn jakke.
Personen til høyre i blå jakke bør de
fleste kjenne igjen. Det er Gavril Ilizarov.
Bildet er fra et veggmaleri på Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses i Hamburg (altså et sykehus).
Malt av Johannes Grützke.

Da Küntscher var i slutten av tredveårene gjennomførte han første
margnagling av i Kiel i november 1939. Dette var kun drøye to
måneder etter at andre verdenskrig startet på Westerplatte i Polen.
Küntscher var ikke den første som forsøkte margnagling, det var
blant annet forsøkt med hell av Hey Groves i Storbrittania under
første verdenskrig. Utover dette var også Küntscher kjent med
Smith-Petersen naglene som kom på tredvetallet.
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ORTOPED & OPPFINNER

Gerhard Küntscher
Krigssoner som læreplass
Küntscher hadde forstått læresetningen om at det er
i krigssoner man lærer seg kirurgi. Han var initielt
beordret til å jobbe i stabsfunksjoner (noe som den
dag i dag ikke er drømmejobben til de svært mange
kirurger). Etter at han lang tid møtte på oppstilling
kledd i klær for operasjonsstuen fikk han viljen sin
og ble sendt til Finland for å jobbe på feltsykehus der.
Finske kirurger ble også opplært margnaglig av
Küntscher og metoden ble raskt standard behandling

Küntscher nederst til høyre. Bilde fra 1939. Fra det medisinske casinoet i Kiel. Festene gikk så hardt for seg at
ministeriet på et tidspunkt måtte komme med formelle
reprimander. Foto: Medizin- und Pharmaziehistorische
Sammlung der Christian-Albrechts-Universität Kiel

i deler av Skandinavia under krigen. Wehrmacht nektet
initielt å annerkjenne teknikken med margnagling,
men den ble approbert i 1942. Samme år som han ble
utnevnt til professor. Man så raskt at soldatene kunne
vende mye raskere tilbake i strid, noe som selvsagt var
fordelaktig for det Tredje riket.

Suksess i det tredje riket
Gode operasjonsteknikker var muligens ikke nok til
å gjøre suksess som ortoped i det Tredje riket. Det
var nok neppe noen ulempe for Küntscher at han

siden januar 1931 var medlem i NSDAP og lege i SA
(Stürmabteilung), så som nazist var han ihvertfall ikke
en såkalt ”late bloomer”. Det er heldigvis ikke mange
forferdelige historier om Küntscher som nazist, han skal
ha sagt opp en lege i Kiel siden han var jødisk (legen
flyttet til Sveits, lurt). I tillegg jobben Küntscher for å
avsette en jødisk sjefslege på en øyeklinikk til fordel
for en partikollega. Så han føyer seg ikke inn i rekken
av de verste nazi-legene. Men la oss heller fokusere på
noe mer positivt, ortopedi og oppfinnelser!

Küntscher laget også en hai som ble brukt på flere
festivaler i Schleswig. Foto: Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Christian-AlbrechtsUniversität Kiel

Buksejodleren
På tredvetallet fant også Küntscher opp en metalldetektor som kunne finne granatsplinter og liknende
i soldater. Apparatet ble en suksess og fikk på tysk
kallenavnet ”Buksejodleren”. Amerikanerene kopierte
også oppfinnelsen til eget bruk.
Historien forteller at Küntscher skal ha behandlet en
RAF pilot i Finland før han i 1944 plutselig reiste i
retning Norge. Mulig han så russerene banke på døren.
Hvorvidt han oppholdt seg i Norge og beæret nordmenn
med ”state of the art” ortopedi sitter undertegnede
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Gerhard Küntscher Fortsatt ...
”Den dag i dag brukes det nagler basert på samme prinspipp for femurfraker der naglens form er beregnet
for å kile seg fast intramedullært ...”
ikke på informasjon om. Sir Reginal Watson-Jones
(ja, den Watson-Jones) fikk se RAF piloten og uttalte
behandlingen var eksperimentell og brudd på Geneve
konvensjonen. Watson-Jones var jo ikke noen dårlig
ortoped han heller, og forstod ganske snart at behandlingen var svært god.

Metode basert på fluroskopi
Naglene var hule og ikke fullstendig sirkulære. Initielt
var de V-formet, men ble etter kriger videreutviklet
til å få kløverform i tversnitt. Dette gjør gjør at naglen
ikke er helt stiv og formen vil tilpasse seg noe til
de intramedullære begrensningene. Til forskjell fra
tidlgere margnagligner som krevde åpen reposisjon
var Küntschers metode basert på fluroskopi slik at man
kunne bevare bruddhematomet. Naglen var best på
midtskaftsfrakturer uten knusning, og brudd som var
ganske transverse. Siden det ikke var mulighet for å
sperre naglen fungerte metoden alstå best dersom frakturen hadde egenstabilitet. Den dag i dag brukes det
nagler basert på samme prinspipp for femurfraker der
naglens form er beregnet for å kile seg fast intramedullært, eksempelvis FIN nagle.

En av de første margnaglene til
Küntscher satt inn på en kvinne i
1940. Kvinnen var født i 1908 og
røntgenbildet er tatt i 1987.
Bildet er lånt fra Ortopädische
univeristetsklinik Kiel.
Under: Küntschers første nagler var
V-formet som den til høyre, etterhvert foretrakk han kløverblad formen
på naglen til venstre. Naglene hadde
et hull i enden for at de lettere
kunne fjernes. Foto: Sven Young.

” NSDAP medlemskapet telte heller ikke
positivt, men det mest utslagsgivende
var nok hans totale mangel for interesse innen administrativt arbeid der han
forsømte de fleste plikter.”
Legemidler som flomvarsel
Etter krigen fortsatte Küntscher å jobbe som ortoped
og professor, men han synes akademia var for ortodoks,
og hadde også en så stor personlig suksess, at han
aldri ble medlem av de høyeste kretsene i ortopediTysklands formelle institusjoner. NSDAP medlemskapet
telte heller ikke positivt, men det mest utslagsgivende
var nok hans totale mangel for interesse innen administrativt arbeid der han forsømte de fleste plikter.
På 60-tallet var han plaget med noe av en helt annen
karakter. Huset han bodde i fikk kjelleren full av vann
som følge av oversvømmelse. Dette var noe han var
utsatt for gjentatte ganger. Han laget et eget varslingssystem i huset der han festet to ledninger til en Dispril.
Dette la han i sluken i kjelleren slik at hvis det startet å

24

Norsk ortopedpost • 4 - 2019

renne vann igjennom sluken smeltet tablettene og ledningene fikk kontakt. Da tentes et lampe i oppholdsrommet hans som varsling. Selv mente han systemet
var forbasket upraktisk ettersom det forutsatte at han
var hjemme for at han skulle få varsling. Küntscher
var uansett en populær figur i og utenfor ortopedien,
og fikk den respekten han fortjente. Ihverfall delvis,
Ilizarov fikk en planet oppkalt etter seg, Küntscher fikk
en gate i Flensburg.

Küntscher strasse i Flensburg. I 2011 var det krefter
som ønsket å få endret gatenavnet siden Küntscher var
NSDAP medlem. For de beboende i gaten var navnet
uproblematisk og kommunen mente at hans kirurgiske
prestasjoner overskygget NSDAP medlemskapet, slik at
noen navneendring kom ikke på tale.
Foto: SHZ.de/Flensburger Tageblatt.

Takk til Sven Young for informative bidrag til denne
artikkelen.

NOTIS
Küntscher må ikke blandes med Kirschner. Martin Kirschner (1879-1942) praktiserte ca. et par tiår
før Küntscher og er mest kjent for sine ”K-wires” eller litt mindre spenstig ”pinne” på norsk. Kirschner
gjorde forøvrig verdens første emolektomi fra pulmonalarterie og var den første som publiserte på
stereotaktisk kirurgi der han brukte elektroder for å identifisere nervus trigeminus for behandling for
trigeminus nevralgi.
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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.

Grünenthal Norway AS
C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo, Email: no-info@grunenthal.com www.grunenthal.no

HØSTMØTET
2020
Har du spørsmål vedrørende
Høstmøtet, påmelding,
hotell, utstilling eller andre
ting ta kontakt med
Kristin Solstad i KSCI.
Mail kristin@ksci.no

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

Takk for året som
har gått. Vi ser frem
til et spennende
2020.

God jul og
godt nytt år!
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Telefon 66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no
Vi minner om at materiellfrist for
NOP nr. 1 2020 er 17. februar 2020

VINNER

Du kan
vinne en

Ipad

av iPad mini
2019

mini!

Leiv Hove ble vinneren av årets iPad
mini for frivillig bidrag til NOP. Det
ble trukket en tilfeldig vinner under
styretmøtet for Nof i uke 43.
Bidragene fra NOP 4 2018 til og med NOP 3 2019
var med i trekningen. Alle faggruppene skal levere
ett bidrag i året så disse er ikke inkludert, tilsvarende
for diverse stipendvinnere som også er forpliktet
til å skrive. Midtsideosteosyntesene er heller ikke
inkludert siden det å få osteosyntesen sin på trykk
ikke kan sammenlinknes med jordisk gods.
Leiv Hove skrev om tetrakirurgiens historie i Norge.

De andre som var med
i trekningen var:
Peter Klungsøyr – om barneortopedi
Jan Schrama – ortopediske infeksjoner
Sinnaortopeden – for alle hans bidrag
Temmesfeldt/Fuglesang – 3D printing
Mona Badawy – ryggkirurgi
Bredland – sikrere ortopedi

Fag og rapporter
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Midtside osteosyntesen
Hvem: 14 år gammel jente
Hva: Vridningstraume under fotballspill
Hvor: Operert på Ahus, bidrag fra
Tor Kristian Andersen
Hvordan: Liten anterolateral tilgang med lukket
reponering ved innadrotasjon og malleolærtang.
Asnis 4.0 kanylerte halvgjengedeskruer
Etterbehandling: Gips i to uker, 6 uker avlastning

Preop side (over)
Preop front (under)

Redaktørens kommentar: Frakturmønsteret på
disse bildene er ikke ukjent, men relativt uvanlig.
Reponering er eksemplarisk der forståelse av
skademekanisme er en forutsetning, og CT er
nyttig. Tillaux frakturer skyldes utadrotasjon. De
skyldes benet avulsjon av fremre syndesmose. Ses
oftest hos barn, hos voksne ryker syndesmosen som
regel istedet. Chaput beskrev liknende frakturmønster
noe senere, da med avulsjon fra fibula. Ossifiseringen av tibia er komplett rundt 14 års alder og
skivene er lukket ved ca. 18 års alder. Kleiger viste
at lukkingen starter i medialt i epifysen, lateralt
lukkes epifysen sist. En triplan fraktur involverer
Tillaux element, men med bruddlinje som også
strekker seg proximalt for fysen. For en Tillauxfraktur må lukkingen ha startet, men fysen må være
åpen lateralt. Jo mer modent skjellett jo mer
lateralt ligger bruddlinjen. Isolerte Tillauxfrakturer
oppstår gjerne i litt eldre barn enn triplanfrakturene
fordi fysen er mer lukket hos pasientene med
Tillauxfraktur. Tillauxfrakturer er SH type 3, Triplan
frakturer er både SH3 og SH4 i kombinasjon.
Triplanfrakturene deles opp i topart og trepart.
Er dette en treparts triplanfraktur eller en Tillauxfraktur? Fasiten får du ved å se på bildene.
Ellers må man passe på å borre gjennom andre
cortex for å unngå å dytte fragmentet bakover,
alternativt bruke skruer som er så korte at man ikke
treffer andre cortex. Iskald beregning av skruelengde på den proximale skruen her.
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Øystein Tandberg/ Tor Kristian Andersen

Coronalt (tv)

Transvers (under)

Postop (tv)

Postop (under)
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Obligatorisk etterutdanning av

legespesialister
Norsk ortopedisk forening og spesialitetskomiteen har fått i oppdrag å utarbeide
konkrete regler for etterutdanning i ortopedi. Det er Legeforeningen som har
tatt initiativ til dette fordi man ser behovet for obligatorisk etterutdanning,
både som en plikt for den enkelte spesialist og ikke minst en rettighet.
Ragnhild Øydna Støen
Ved mange avdelinger er det et press for produksjon
som går ut over tiden til faglig fordypning. I tillegg
rapporterer kolleger om manglende finansering av etterutdanningsaktivitet. Fra Legeforeningens synspunkt
er det en forutsetning for obligatorisk etterutdanning
at arbeidsgiver dekker kostnadene for etterutdanning
og at det er arbeidsgiver som bærer konsekvenser av
manglende etterutdanning blant sine leger. Dette kan
for eksempel være i form av redusert inntekt eller
manglende utdanningsstatus dersom man har ansatte
som ikke har gjennomført etterutdanning.
Norsk ortopedisk forening og spesialitetskomiteen har
satt ned en gruppe som jobber med etterutdanning som
består av Cato Kjærvik, Mona Nysted, Greger Lønne,
Øystein B. Lian, og Ragnhild Øydna Støen. I tillegg er
Kari Eikvar fra Legeforeningens fagavdeling bistår i
gruppens diskusjoner. Vi ønsker velkommen en diskusjon i vårt fagmiljø om hvordan det generelle forslaget
skal tilpasses ortopedi, spesielt hva som bør være
innhold i det foreslåtte obligatoriske to-dagers kurset
og hvordan vektingen av de ulike etterutdanningsaktivtetene bør være.

Forslaget til etterutdanning baseres
på følgende:
• en ordning som er gjennomførbar uten at det må
tilføres nye ressurser
• en lite byråkratisk ordning med enkle regler og lite
behov for skjønn
• etterutdanning er noe som må komme i tillegg til
utdanningspermisjonen, som gir en annen mulighet
for fordypning og kompetanseheving
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• i forslaget er det ikke anført minstekrav til klinisk
tjeneste siden dette ikke er en resertifiseringsordning
• forslaget innebærer et minstekrav til etterutdanning
for leger med spesialistgodkjenning.

Bakgrunn og historikk for Legeforeningens engasjement
Parallelt med at Helsedirektoratet i 2012 startet
arbeidet med utredning av kompetansebehov i helsetjenesten, besluttet Legeforeningen påny å utrede alle
forhold rundt etterutdanning for leger. Siden spørsmålet
om etterutdanning og regodkjenning av spesialister
var ett av de elementene som ble vurdert av direktoratet, mente Sentralstyret at det var riktig tidspunkt for
Legeforeningen å gjøre en ny gjennomgang. Det ble
opprettet en arbeidsgruppe som ble ledet av Morten
Selle. Arbeidsgruppen leverte sin rapport ”Utredning av
legespesialisters etterutdanning” som ble sendt på bred
høring i organisasjonen. De diskutert tre modeller for
obligatorisk etterutdanning hvorav en av modellene var
med resertifiseringsordning. Alle modellene hadde som
bærende element et forpliktende samarbeid mellom
arbeidsgiver og spesialist.
Høringsrunden gav mest støtte til alternativet med
obligatorisk etterutdanning uten resertifiseringsordning,
men med forpliktelser gjennom avtaler mellom arbeidsgiver/RHF og den enkelte legespesialist, kombinert
med myndighetskrav i form av krav til at utdanningsinstitusjonene (nå virksomheter) legger til rette for
legespesialistenes etterutdanningsaktivitet og at denne
er dokumentert og kan vurderes. Dette fikk tilslutning
på Landsstyret i 2013 og er bakgrunnen for forslaget til
regelverk utarbeidet av gruppen ledet av Bjørnland.

Fag og rapporter

Bjørnland-utvalget la frem følgende forslag til regelverk:

Obligatorisk etterutdanning
for leger med
spesialistgodkjenning
Etterutdanning er den livslange læringen
leger med spesialistgodkjenning gjennomfører for å holde seg oppdatert om medisinsk
utvikling og for å videreutvikle sin spesialistkompetanse. Etterutdanning inkluderer
også egenutvikling, kommunikasjon, etikk
og ledelse.

Skjermdump av
tidskriftet.no
28. november 2019.

I løpet av en fem års periode skal et visst antall
etterutdanningsaktiviteter gjennomføres. Alle
aktiviteter får en poengsum, og i løpet av en
femårs periode skal man oppnå 300 poeng. Etterutdanningen har både obligatorisk og valgfritt
innhold.

Valgfritt innhold:

Leger med spesialistgodkjenning skal sammen
med sin leder utarbeide en individuell etterutdanningsplan for perioden. Etterutdanningsaktiviteter loggføres i henhold til denne planen
og attesteres av leder.

•K
 valitetsarbeid og utarbeidelse av faglige retningslinjer og prosedyrer

De enkelte fagmiljøer legger føringer for hvilke
etterutdanningsaktiviteter som bør godkjennes
for kurs og møter. For noen spesialiteter vil det
være behov for individuelle tilpasninger av de
generelle reglene.

• E -læringskurs med test og artikkel lesning med
on-line spørsmål for kontroll

Obligatorisk innhold:

(https://tidsskriftet.no/2016/
07/aktuelt-i-foreningen/
obligatorisk-etterutdanning
-ma-pa-plass)

• Internasjonale
og nasjonale kurs/
kongresser/ møter
• F orskning, undervisning, referee arbeid

•H
 ospitering
• Interne

fagmøter, inkludert internundervisning

Poengberegning:
Obligatoriske poeng: 150
•1
 00 kurspoeng (1 kurstime = 1 poeng)

• Hospitering (> 5 dager/periode) i eget eller annet
fag, i egen institusjon, men i annen avdeling/
seksjon eller annen institusjon i Norge eller
utlandet. Hospitering i allmennpraksis kan også
være aktuelt

•5
 0 hospiteringspoeng (1 dag = 10 poeng)
Valgfrie poeng: 150
•K
 urs/Møter/Kongresser: Maks 100 poeng

• Internasjonale kurs/kongresser/fagmøter
(> 2/periode)

•U
 ndervisning: Maks 40 poeng
(originalforelesning: 20 poeng)

•H
 ospitering: Maks 50 poeng

• Nasjonale kurs/kongress/fagmøter
(> 2/periode)
• Profesjonalitetskurs (2 dager)
Fortsettes neste side ...

Norsk ortopedpost • 4 - 2019

33

Bjørnland-utvalgets forslag ... fortsatt

• F orskning: Maks 100 poeng (førsteforfatter av
abstrakt til kongress eller poster: Maks 40 poeng;
1 abstrakt= 20 poeng; vitenskapelig artikkel:
Maks 100 poeng (første- eller sisteforfatterskap:
50 poeng, annenforfatter 30 poeng, medforfatter
20 poeng), referee 3 poeng/artikkel: Maks
9 poeng).

• Avdelinger hvor < 75 % av legene med spesialistgodkjenning følger et etterutdanningsprogram
mister status som utdanningsavdeling. Melding om
endring av status må gis seks måneder på forhånd,
og gjenopprettelse av status som utdanningsavdeling bør skje i løpet av tre måneder etter at
forbedring er gjennomført og dokumentert.

•K
 valitetsarbeid: Maks 20 poeng
(1 time = 1 poeng)

• Privatpraktiserende spesialister som følger etterutdanning bør få et tillegg i driftstilskudd.

• E-læringskurs med test: Maks 30 poeng
(1 time =1 poeng)

• Det bør opprettes et offentlig register hvor det
fremkommer hvor stor andel av legene med
spesialistgodkjenning som gjennomfører etterutdanning. Dette vil gjenspeile avdelingens
vektlegging av etterutdanning og kan ses på som
kvalitetssikring for både pasienter og myndigheter
og i tillegg være rekrutteringsfremmende.

• Artikkel lesning med on-line spørsmål:
Maks 30 poeng (artikkel = 1 poeng)
• Utarbeidelse av faglige retningslinjer,
prosedyrer mm:
Maks 20 poeng (1 poeng per time)
Minst 50 poeng skal opparbeides per år med
unntak av permisjon eller sykdom. Ved sykdom
eller svangerskapspermisjon utvides tidsperioden for
etterutdanning tilsvarende.

Øvrige anbefalinger knyttet til
praktisk gjennomføring av obligatorisk
etterutdanning for leger med
spesialistgodkjenning:
• Obligatorisk etterutdanning bør omfatte alle leger
med spesialistgodkjenning unntatt spesialister i
allmennmedisin som allerede har en resertifiseringsordning. Leger med spesialistgodkjenning i arbeidsog samfunnsmedisin inngår i forslaget.
• Etterutdanning for den enkelte lege med
spesialistgodkjenning bør registreres i et elektronisk
register.
• Profesjonalitetskurs skal gå over 2 dager og være
aktuelle for alle leger med spesialistgodkjenning.
Aktuelle temaer er kunnskapshåndtering, veiledning, jus i medisin, medisin og økonomi, prioritering, avvikshåndtering, kommunikasjon. Det bør
arrangeres kurs med ulik profil slik at alle leger med
spesialistgodkjenning kan finne et aktuelt kurs i
hver 5 års periode.
• Avdelinger hvor > 75 % av legene med spesialistgodkjenning følger et etterutdanningsprogram bør
få et ekstra rammetilskudd.
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• Legeforeningen etablerer en pris for beste
avdeling for etterutdanning.
Landsstyremøtet i 2016 vedtok å jobbe for å etablere
obligatorisk etterutdanning for legespesialister
gjennom følgende vedtak:
Landsstyret gir sin tilslutning til foreslått overordnet
regelverk for obligatorisk etterutdanning slik det er
beskrevet i rapporten.
Sentralstyret gis i oppdrag å avklare avtalemessige
og økonomiske forutsetninger for innføring av
obligatorisk etterutdanning.
Sentralstyret gis i oppdrag å avklare med myndighetene forutsetninger for innføring av obligatorisk
etterutdanning.
Arbeidet for etterutdanning av leger med spesialistgodkjenning videreutvikles ved at de medisinske
fagmiljøene for hver spesialitet utformer forslag til
innhold.
Legeforeningen utdeler årlig pris til den avdelingen,
avtalespesialist eller kommune i landet som best
tilrettelegger for etterutdanning.

Tips & triks
Enkelte pasienter har så skjør
hud at lukking med vanlig suturteknikk kan være problematisk.
Suturene graver seg ned i huden
eller huden revner. For å avlaste
tensjonen mot huden kan man
legge strips parallelt med incisjonen før man syr og deretter sy
gjennom stripsen. Det vil fordele
tensjonen mot huden og er mer
skånsomt. Unntaksvis kan denne
metoden være det som skal til
for adekvat sårlukking. Ta alltid
disse pasientene inn til suturfjerning selv, slik at ingen finner
på å fjerne stripsene før suturene ...
Ø. Tandberg
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69 %

Reduksjon av dype
infeksjoner ved
hoftehemiartroplastikk
etter lårhalsbrudd *

69

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

www.heraeus-medical.com

BONER blog

Tandberg

COCK (tidligere GODS)

endrer driften

Helsetilbudet som sykehuset på Dovre dekket endrer driftsmodell. Det dreier
seg om en forsøksmodell inspirert av andre land med befolkningen spredt
utover større geografiske områder. I liket med KNM Helge Ingstad vil det være
billigere å skrote COCK (tidl: GODS). Helsedepartementet ønsker derfor å
benytte muligheten å implementere ”Nærsykehus-modellen”.
Bakgrunnen skal være at folk skal få slippe å reise
langt for å få helsehjelp, det er både miljøvennlig og
praktisk. Dessuten har man i årevis sett at stordrift ikke
er effektivt.

Foto: ©Shutterstock.com

Ellers er jo de vanlige tilstandene de vanlige, og spisskompetansen hører uansett hjemme på regions- og
universitetssykehusene. På grunn av, som vanlig,
stramme budsjett ønsker helsedirektoratet å benytte
eksistrende bygningsmasser. Det blir snakk om å bruke
de tidligere lokalsykehusene i Molde, Kristiansund,
Ålesund, Gjøvik, Hamar, Elverum og Lillehammer til
”Nærsykehusmodellen”. Helsedepartementet presiserer

at dette er noe helt annet og mye bedre enn de sykehusene som var der før og vil ha seg frabedt påstanden
om at lokalsykehusene gjenoppstår. Sykehusene skal
nemlig få egne logoer med lokal tilknytning, det skal
være et hyggelig sted å jobbe med få ledd opp til øverste
leder, sykehusene skal ha egne personalkantiner slik at
de ansatte kan møtes på tvers av spesialitet.
NOP konkluderer med at sirkelen er sluttet og oppfordrer alle lesere til å snu det blinde øyet til mens
man applauderer nytenkingen som skjer på
departementsnivå.

Helsedepartementet
finner frem gamle kart
og tenker – nytt!
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Den 1/3-2020 avregistreres

Beslutningen om å trekke XIAPEX fra Europa
er ikke relatert til medisinske eller
sikkerhetsmessige årsaker.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om dette.

Vi i Sobi vil benytte denne muligheten til å
takke for samarbeidet- det har vært en stor glede

PP-7211

Swedish Orphan Biovitrum AS
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Tlf.: +47 66 82 34 00
www.sobi.com www.sobi.no
E-mail: mail.no@sobi.com

BONER blog fortsatt ...

Rop om hjelp fra ortopeder som sliter
med personlige problemer.

”Kjære dr Beinmarg
Av teksten vil du forstå hvorfor jeg er nødt til å opprettholde absolutt
anonymitet. Jeg har jobbet som ortoped i Norge og i utlandet. Det er nok
med hjertet på hånden og uten å skryte at jeg kan påstå at jeg anses som en
svært dyktig tramatolog også utenfor mitt eget sykehus. Mine kolleger og
kjente kjenner meg som en dypt dedikert traumatolog som elsker å snakke
om plateplassering, skruevalg og biomekanikk. Riktignok har jeg i lengre tid
følt at jeg lever en løgn, og at dette tøffe traumatologytre ikke lenger passer
med den jeg er. Følelsen av å måtte opprettholde en fasade, og bildet av
meg selv, har blitt så slitsomt at jeg må be om hjelp siden jeg er tett på
bristepunktet. Jeg er som en skute uten havn, eller en prest uten gud, eller
som en røntgenlege uten pc. Fortapt. Saken er den at jeg kjenner en enorm
dragning mot protesekirurgien. Hver gang protesekirurgene snakker om
sement, hydroxyapatitt coating, revisjonsstammer og 10 års overlevelse blir
jeg skjelven i knærne. Jeg ligger våken om natten og fantaserer om å kunne
leve ut legningen min som protesekirurg. Cupido er byttet ut med leddproteseregistrets årlige rapport på nattbordet. På grunn av søvnmangelen
og min undertrykte legning har jeg også fått en skarp brodd mot mine kolleger
på røntgenmøtet som kan bli problematisk. I det siste har jeg begynt å snike
meg innpå protesekirurgene når de har seksjonsmøte for å late som jeg skal
spørre om noe som haster. Bare for å få med meg små smuler av diskusjonen
deres. I tillegg klarer jeg ikke å holde meg unna stuen når de opererer, en
gang kledde jeg meg ut som anestesisykepleier bare for å være inne på
stuen under hele inngrepet. Jeg tror protesekirurgene begynner å bli lei
oppførselen min. HVA SKAL JEG GJØRE?”

Illustrasjonsfoto.
Ortopeden kan være hvem
som helst blandt dine
nærmeste kollegaer!

Svar:
Kjære traumatolog. Selv om det du skriver ikke er så vanlig innen ortopedien er
det mange som opplever det samme her i livet på andre områder. Mange sliter
med å komme ut av ”skapet”. For noen er det på grunn av følelsen av bildet
man har skapt av seg selv utad endres (fasaden), for andre kan det være frykt
for reaksjonene man møter ”der ute”. Av og til er man ikke helt sikker heller på
hva og hvem man egentlig er. Mange prøver seg litt frem før man blir helt sikker
på legning. Kanskje du kan bruke en overlegepermisjon på et mindre sykehus
der du også kan operere proteser? Eller ta et vikariat i en ferie? Det er ikke
PS:
alltid riktig med ”bokser”, men høres ut som om du er ganske sikker på at
Selv
om det
legningen din faller under betegnelsen ”protesekirurg”. Da vil jeg råde
ikke er like livlig på
deg til å bare hoppe i det og ikke se deg tilbake. De fleste opplever
protesekirurgenens kongresser
det å stå frem som en lettelse, mange får en ny vår i livet. Dersom du
som for eksempel på Berlin pride
ønsker å rasjonalisere følelsene overfor kollegaer er det mange gode
eller Oppdals-kurset, vil jeg anbefale
argumenter. Protesekirurgien pleier å ha svært fornøyde pasienter,
deg å delta på protesekongresser.
poliklinikkene er også kontroller der pasientene takker deg for å ha
Der knyttes tette bånd og man
fått livskvaliteten tilbake, det er mer elektiv virksomhet som gjør livet
kan treffe andre sjelefrender
lettere å planlegge, du kjenner et behov for å slippe andre mindre
som har vært igjennom det
erfarne til på traumeinngrepene, kanskje du trenger noe nytt å fordype
samme som deg.
deg i. Argumentene er mange. Mitt råd til deg er å søke første ledige stilling på proteseseksjonen på ditt sykehus. Da kan du kanskje få fortsette med
litt traumatologi hvis du vil det også. Husk det er lov å spille på begge lag!
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Dr. Beinmarg

Tandberg
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ØKT EFFEKTIVITET
Sterile Distal radius kit/instrument kit

TFNA

Vollsveien 13E, 1326 Lysaker - Tlf: 67 51 86 00
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no
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Nye metoder for personalkabalen på Gaustad

Foto: ©Shutterstock.com

Tandberg

Når storsykehuset for Oslo står
klart på Gaustad er det mange
avdelinger og enheter som skal
slås sammen. Helse Sør-Øst
har lenge klødd seg i hodet for
hvordan de skal få personalkabalen til å gå opp, og hvordan
sjefsstillingene skal fordeles.
Styret har nå landet på en modell som ble enstemming
vedtatt ved akklamasjon i forrige styremøte. Styret har
valgt å hente det beste fra de store realityshowene på
fjernsyn som modell for ansettelse. ”Vi ser klare paralleller mellom sykehusmiljø og det som skjer under
for eksempel Robinson og Farmen. Det er mye interne
allianser, stridigheter og konkurranse. Derfor er realitytv den beste modellen vi har for å skape et ekte og
genuint sykehusmiljø, dessuten vil det være den mest
rettferdige modellen vi klarer å forestille oss”. Dette
forteller styrelederen i Helse Sør-Øst.
Alle som ønsker jobb må søke på stillingen sin på ny,
søknad sendes som en video der alle søkerene skal
fortelle litt om seg, motivasjonen for å delta, faglig- og
profesjonell bakgrunn. Den nye ortopediske avdelingen
blir forsøksmodell før de andre avdelingene følger på.
For å måle avdelingens produksjon har vi hentet inspirasjon fra Farmen. Det vil også bli ukentlige konkurranser
der vinneren kan få fripass slik at vedkommende ikke
blir stemt ut til neste uke. Vi ser for oss både fagrelaterte konkurranser som for eksempel tid på Hoffman
eksternfiksatør, epikrisetid, riktig koding. I tillegg vil
det bli aktiviteter som er mer underholdingsbasert for
å skape samhold. Romforståelse, snartenkthet, fysisk
utholdenhet og rå styrke er verdier som blir verdsatt.
Det blir selvsagt forskjellige lag, slik at vi også får frem
lagånden hos de som skal ansettes. Taperlaget må i
øyråd der en stemmes ut. I tillegg velger man også
høvding som vil fungere som avdelingsoverlege den

aktuelle uken. Hele prosessen tror vi kommer til å ta
et år. Det er en viktig og tidkrevende prosess. Dessuten
må vi ha med alle sesongene dersom vi skal klare å få
relevante assosiasjoner til reality TV.
Vintersesongen blir 71 grader nord basert, mens vi om
sommeren kommer til å vri det mer over på Robinson
samt litt Paradise hotel. Våren er inntil videre åpen,
men her tenker vi at elementer fra Farmen og den
gamle serien ”Muldvarpen” passer inn. Høsten da
det nærmer seg innspurt blir som Bigbrother og hele
desember blir sterkt inspirert av Nissene på låven. Selvsagt kommer vi til å ha med høydepunkter fra Fangene
på fortet, Mesternes mester, Ex on the beach og NRK
suksessen Anno. Forøvrig er Christer Falck leid inn for
å koreografere det hele foran TV-kameraet. Det vil bli
sendt ukentlige 1-timers programmer. Rettighetene er
allerede solgt til TVN og blir en kjærkommen ekstrainntekt for Helse Sør-Øst.
Nof stiller seg bak ideen og lover å bidra med reisestipend på 5000 kr som en ekstrapremie ved sesongslutt. Hovedpremien for overleger blir avdelingsoverlegestilling med rettigheter til å velge ut 5 ansatte
på egenhånd. I tillegg slipper vedkommende å jobbe
vakter i julen de neste tre årene. Beste LIS får fast
stilling. Det gis ikke ekstra fri for å delta i programmet,
søkere som i dag ikke er ansatt i OUS kan også delta,
men vil ikke kunne opparbeide seg fripass dersom de
vinner de ukentlige konkurransene.
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Len deg tilbake i
romjula og ta deg
tid til 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. Hvilken form hadde naglene til Gerhard Küntscher?

A
B
C
D

Sirkulære
Stjerne
Flate
Kløver

2. Hvor mange var med i trekning for å vinne en ipad mini
for bidrag til NOP for 2019?
A
B
C
D

7
8
9
10

3. Hvilken påstand er korrekt?
A Kirschner utviklet margnagler i Kiel på tredvetallet.
B	Küntscher var NSDAP medlem, men ble det sent på
tredvetallet
C Smith-Petersen lot seg inspirere av naglene til Küntscher
D Küntscher satte naglene sinne ved bruk fluroskopi

4. Hvilket/hva er feil?
A	Isolerte Tillauxfrakturer er vanligere hos barn enn
hos voksne
B	Chaputfrakturer er en avulsjon av fremre syndesmosefeste
på fibula
C	Triplanfrakturer er klassise SH type 2 frakturer
D	Det er stort sett barn i tenårene som får triplan eller
Tillaux frakturer

5. Hvem av disse er ikke medlem av det nye Nof styret?
A
B
C
D
E

Fasit på Julenøtter
finner du på side 54.
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Trude Basso
Jan Erik Gjertsen
Hege Framnes
Michael Pihl
Jørgen Andvig

Quiz

6. Hvilket band har utgitt en plate med albumcover som
forsiden på denne utgaven av NOP er inspirert av?
A
B
C
D

AC/DC
DDE
Guns and Roses
Metallica

7. Hva er grunnen til at neste
års høstmøte ikke arrangeres
på Plaza?
A
B
C
D

For små lokaler
For lite ”bang for the bucks”
Vi er lei Plaza
De skal totalrenovere hotellet.

8. Hva skjer med høstmøtet
i 2020?
A	Vi arrangerer med kirurgene enten på Holmenkollen eller
Ullevål stadion
B	Det blir ikke høstmøte neste år pga. lite pågående forskning
og vanskeligheter med å fylle programmet
C	Høstmøtet blir på våren med Nordisk Ortopedisk Forening)
i Trondheim
D	Høstmøtet blir på Alnabru i Oslo der vi får et helt hotell for oss
selv og kan leve livets glade dager fra morgen til kveld

9. Sinnaortopeden er ikke død, men ønsker å nå bredere
ut og hyppigere en 4 ganger i året. På hvilken nettbasert
plattform kan man finne Sinnaortopeden?
A
B
C
D
E

LinkedIn
mIRC
Facebook
Twitter
Instagram

10. Hvorfor skriver ikke flere bidrag i NOP på eget initiativ?
A
B
C
D
E

Latskap
Frykt for å underprestere
Vil helst ikke vinne iPad mini
Redd for å stikke seg frem
Alle over

!
l
u
j
d
o
G
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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

14

Distributør:

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

80.000

Sinnaortopeden

Sinnaortopeden har ikke
flere innlegg i NOP, men har veldig mye
stoff på instagram. Alle som ønsker artige
kasustikker, quiz, gode biomekaniske
forklaringer og mye mer kan følge ham
der. Alle quiz’ene og ”storyene” lagres
også på profilen slik at man kan gå tilbake
senere for å se de hvis man ønsker.
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NOF2020

Nordisk Ortopedisk Forenings

100 års jubileumskongress
i Trondheim 13.-15. mai 2020
NOF2020 nærmer seg, det er nå ca. 8 måneder til kongressen
starter. Det vitenskapelige programmet er i all vesentlighet ferdig,
og kan ses på kongressens hjemmeside.
Ketil Holen, Congress President
Alle faggruppene i Nof har bidratt med symposier, og
det er mange store internasjonale navn som har takket
ja til å bidra som forelesere i symposiene. Vi håper at
dette vil sikre et godt faglig utbytte for deltagerne på
alle symposier. Flere av disse foreleserne er allerede
presentert på vår hjemmeside. Vi takker alle faggruppene for en strålende innsats.

Vi har også lagt opp til en finaleomgang med best
papers fra frie foredrag innen alle faggruppene, finalen
med kåring av kongressens best paper vil være en del
av avslutningen av kongressen, og det vil være meget
god premiering.

” Vi oppfordrer derfor alle norske
ortopeder til å sende inn abstracts til NOF 2020,
la oss være dominante på det området ...”
48
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” Vår Jubileumsmiddag på torsdagen
blir garantert en høydare, med topp
underholdning. Vi håper at mange
ønsker å være med på dette arrangementet ...”
Spesialutgave av Acta Orthopedica
Vi jobber også med muligheten av en spesialutgave
av Acta Orthopedica, hvor alle abstracts til aksepterte
papers vil bli presentert, med ekstra fokus på best
paper. Og kanskje litt ekstra NOF-stoff i tillegg. Vi
oppfordrer derfor alle norske ortopeder til å sende inn
abstracts til NOF 2020, la oss være dominante på dette
området. Det er allerede (15.09.2019) åpnet for innsendelse av abstracts, så i høst kan du sende abstract
til både Høstmøtet og NOF2020.

NOF2020

Important
dates
Abstract submission opens:

1 Nov 2019
Abstract submission deadline:

10 Jan 2020
Abstract notification:

Forenende sosialt program

10 Feb 2020

Siden dette er en 100-års Jubileumskongress (NOF
Centennial Congress), så ønsker vi også å ha et
sterkt og forenende sosialt program, både for deltakere
og ledsagere: Onsdag ettermiddag starter med en
kort konsert i Nidarosdomen, før vi vandrer vider til
kanapeer og ledsagende drikke. Vår jubileumsmiddag på torsdagen blir garantert en høydare, med
topp underholdning. Vi håper at mange ønsker å være
med på dette arrangementet, det blir et perfekt sted
for å gjøre nye bekjentskaper med andre kolleger
i nordisk ortopedi.

Registration opens:

Pre-Congress Instructional Course

& sites

Pre-Congress Instructional Course ”Fractures in
Children” som arrangeres tirsdag den 12.mai er i
hovedsak beregnet på LIS, også her har vi et sterkt
faglig program inkludert flere ”workshops”. Det vil
være forelesere fra flere av NOF’s medlemsland, dette
vil nok gjøre kurset ekstra spennende og kan skape
gode diskusjoner. Det vil også være anledning for overleger som har mye med frakturbehandling hos barn å
gjøre til å melde seg på. Det er begrenset med plasser
på dette pre-kongress kurset, så her gjelder det nok
å være tidlig ute med påmelding.

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.

Venue:
Clarion Hotel & Congress Trondheim

Congress homepage:
ntnu.edu/nof2020

Facebook:
www.facebook.com/NOF2020/

Velkommen til Trondheim og
NOF Centennial Congress
På vegne av kongresskomiteen,
Ketil Holen, Congress President
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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 2020
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 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 på nyåret.
12APFSSH/8APFSHT
11. - 14. mars 2020, Melbourne, Australia
Påmelding: https://www.aaos.org/abstracts/?ssopc=1

ASOS 2020 Annual Meeting
24. - 28. mars 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

PP-ELI-NOR-1256. 432NO1905918
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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.

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

Norsk Forening for Håndkirurgis reisestipend

1. Stipendiets navn:
Smith & Nephew Artroskopistipendium.

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.

2. S tipendiet er på kr 40.000,og utdeles en gang årlig i
forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings
årsmøte.

Søknader sendes til styret ved
sekretæren og bør inneholde
opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.

pedpost, 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.

Tildeling bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten
publisere et reisebrev i Norsk orto-

Beste foredrag
Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgis stipend.
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.

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.
5. N
 orsk Artroskopiforening foretar utlysing av stipendiet.
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.
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 • 4 - 2019
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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 side 42
Fasit:
1D, 2A, 3D, 4C, 5B, 6D, 7D, 8D, 9E, 10E
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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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Vårmøte Fredag 24. april 2020
VÅRMØTE
Fotdeformiteter
barn – Hva den vanlige
fredag 24. april 2020
ortoped bør vite.
Arrangør
Sted
Påmeldingsfrist
Deltagerpris

Fotdeformiteter barn

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening - NOFAF
Thon Hotel Arena Lillestrøm
Innen 1 April 2020
kr. 850,- (betales til foreningens konto: 1503.98.62104)

- hva den vanlige ortoped bør vite

Arrangør:
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening (NOFAF)
Sted:
Thon Hotel Arena Lillestrøm
Påmeldingsfrist:
Innen 1. april 2020
08.30
- 09.00 Registration
Deltagerpris:
kr. 850,- (betales til foreningens konto: 1503.98.62104)
09.25 - 10.20 Seksjon I: Pes plano valgus deformitet
10.40 - 11.55 Seksjon II: Pes equino varus deformitet (klumpfot)

08.30 - 09.00 Registration

11.55-12.45

Lunsj

09.25 - 10.20	Seksjon I:
Pes
valgus deformitet
12.45 - 13.55 Seksjon
III: plano
Nevro-ortopediske
fot og ankel deformiteter

14.25
- 15.20
Seksjon
IV: Ganganomeli
og dysmeli
10.40
- 11.55	
Seksjon
II:

Pes equino varus deformitet (klumpfot)

15.25 - 15.40 Avsluttning/ avrunding av dagen

11.55 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.55	Seksjon III:

Gjesteforeleser: Prof.Nevro-ortopediske
Bjarne Møller-Madsenfot- og ankeldeformiteter
Dept of Childrens Orthopaedics
14.25 - 15.20	Seksjon
IV:
Aarhus University
Hospital, AUH

Ganganomeli og dysmeli

15.25 - 15.40 Avsluttning/avrunding av dagen

Vi ønsker dere velkommen til en spennende dag på Lillestøm!
Gjesteforeleser: Prof. Bjarne Møller-Madsen

Dept of Childrens Orthopaedics, Aarhus University Hospital, AUH

Vi ønsker dere velkommen til
en spennende dag på Lillestøm!
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Stipend, kurs & konferanser

Smith & Nephews
forskningsstipend til støtte
for basalforskning og klinisk
forskning innen implantatkirurgien.
Stipendet er på kr 50.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.
Nof’s representanter i
stipendstyret er Tina Wik
og Lars Engebretsen.
Søknadsfrist er 30. september.
Benytt standard søknadsskjema,
se Nofs nettside.
Søknaden sendes: johan.
dahlstrom@smith-nephew.com
og leder@ortopedi.no

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

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

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

Stipendet er på kr 50.000 og ble
opprettet i 1982.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

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

3. Stipendet er på kr 50.000
	og utdeles en gang årlig.
	Stipendet kan eventuelt deles
	på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
årsmøte velger et stipendstyre
på 5 medlemmer. Stipendstyret
har en funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
6. Søknaden sendes
leder@ortopedi.no
7. Mottakeren forplikter å avgi
rapport
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