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Redaktørens lederspam

Redaktørens palte

Jørgen Andvig, redaktør 

Lev Tolstoj, som vi kjenner fra litteratur- 
spaltens føljetong om gigantromanen Krig  
og Fred, uttrykte en klar formening om at (en) 
historie ikke skapes hovedsaklig av sterke  
individuelle karakterer, men heller av den 
intrikate dialektiske sammenhengen mellom 
mangfoldet av mennesker som utgjør trådene  
i veven. Vi og omstendighetene er alle en 
konsekvens av hverandre. Slik kan man også 
anse det foregående årets begivenheter som 
opplysende hva gjelder vår avhengighet av  
alt som skjer omkring oss.

Pandemien som rir kloden som en mare er et godt  
eksempel på hvor global denne veven er. Vi kan slå ned 
den ene bølgen etter den andre, men mobiliteten i vår 
moderne jet-motoristerte verden holder oss i en evig 
runddans med oppbluss, importsmitte og mutasjoner. 

Behov for å løfte blikket litt?
Det siste året er det knapt andre nyheter som fyller eteren 
enn stadige oppdateringer på ”coronasituasjonen”. Det 
er ikke unaturlig i den aktuelle situasjonen, men det 
er lov å ha flere tanker i hodet om gangen. Lidelsene 
for folk i f.eks. konfliktområder opphører ikke til tross 
for vår opplevelse av nød her hjemme (hvis manglende 
tilgang på Barolo og ellipsemaskin kan kalles nød).  
Undertrykkende regimer og krigsherrer tar ikke pause 
fra sin agenda til tross for unntakstilstand her på 
berget. Borgerkrig og enorm ressursmangel i Jemen, 
umenneskelige tilstander i flyktningeleire rundt Middel- 
havet, militærkupp og undertrykkelse i Myanmar, 
vedvarende apartheid i Israel og Palestina hvor nettopp 

vaksiner danner et grelt eksempel på etnisk forskjells-
behandling; ingenting er egentlig forandret der ute. 
Likevel er vi tilsynelatende kun opptatt av hva som 
skjer på smittefronten fra dag til dag her hjemme (når 
det ikke er valg i USA eller VM på ski i Oberstdorf, da). 

Med alt fokuset på stenging av skjenkesteder og 
treningssentre, og hvor mange vaksiner vi kan få før 
sommeren er det kanskje verdt å tenke på at det finnes 
adskillige milioner av mennesker der ute i verden som 
lider og vil fortsette å lide etter at vi får kontroll her i 
vårt lille hjørne av verden. I stedet for å fylle lommene 
til bedriftseiere som permitterer ansatte for å holde 
utbytte oppe kan vi kanskje øke takten på bistanden til 
de som trenger det mest også utenfor landets grenser. 

Når krybben er tom ...
Man diskuterer fordeling av vaksiner innad i landet  
så debattsidene koker. Moldes ordfører fikk seg en  
realitetsorientering av de sjeldne da han slapp til i 
media med kritikk av Oslos pandemihåndtering og 
ønske om forfordeling av doser. Nå kan det se ut til at 
utspillet delvis var regissert av krefter i partiet Høyre 
sentralt, og man merker at det legges til rette for  
valgkamp før høstens stortingsvalg. Her må det likevel 
sies at det hele ble et durabelig mageplask. 

Om man skulle være enig i deler av kritikken mot 
byrådet i Oslo er det vel ingen som tør å si det høyt nå. 
Utsagnet til Ordfører Dahl var lite taktfullt og ikke sær-
lig representativt for det de fleste her mener, men en 
del av tilsvarene som var å lese i aviser rundt omkring 
var vel så beskrivende for nivået på debatten. Når man 
ikke kan skille en ordfører i partipolitisk drakt fra byens 
innbyggere forøvrig er veien kort til en skremmende 
udannet utveksling. Byen ved Romsdalsfjorden har 
riktignok lenge vært mislikt blant tilhengere av fotball-
klubber på eliteserienivå i det ganske land, og når disse 
følelsene får slippe til i avisene med utrykk om nettopp 
hat mot byen og innbyggerne er det på tide å minne 
om det undertegnede liker å si om jeg blir spurt om 
det: uten (profesjonelle-/primadonna-)fotballspillere og 

” ... mobiliteten i vår moderne jet- 
motoristerte verden holder oss  
i en evig runddans med oppbluss, 
importsmitte og mutasjoner ...



fans hadde fotball fortsatt vært det vakreste spillet på 
jord. Jeg elsker sporten, men misliker mentaliteten. Når 
krybben er tom, bites hestene, sies det, og nå virker 
det som om mange begynner å bli ganske frynsete av 
denne krisen.

Vaksine til helsearbeidere
Det siste året har vår kliniske hverdag gått i berg- og 
dalbane i veldig ulik takt avhengig av smittetrykk 
lokalt. Der man har lite smitte har hverdagen kommet 
raskt tilbake for oss i helsevesenet. Fra en tilnærmet 
total nedstenging av elektiv drift en kort periode fra 
midten av mars i fjor, har man der jeg jobber ingen 
merkbart annerledes hverdag siden de første forsiktige 
ukene. Det er akkurat like mange pasienter på poli- 
klinikken, og programmet går på 100 % hver eneste 
dag. Det samme gjelder kollegaer i andre fag, inkludert 
der man i det daglige befinner seg få cm fra pasient- 
enes nese og svelg (ØNH og øye f.eks.). Til tross  
for det var det først etter betydelig påtrykk man fikk 
gjennomslag for å prioritere vaksine til helsearbeidere, 
og flere av oss har måttet se seg forbigått i køen i 
ventetiden. Det slår meg som underlig og ikke rent lite 
provoserende at man ber helsearbeidere stå i arbeid 
uten vesentlig kompensatoriske tiltak og samtidig 
ikke sørge for å beskytte dem mot smitte. Jeg håper 
virkelig at alle våre kolleger og samarbeidspartnere 
både i og utenfor sykehus får vaksine så raskt som 
mulig så vi slipper å frykte for arbeidsrelatert smitte for 
oss selv og familien. Med det skjeve forholdet i smitte 
innad i Norge er det trolig fornuftig også her å sette 
inn fokuset der smitten er mest utbredt. Kolleger ved 
hovedstadssykehusene opplever en helt annen hverdag 
en oss i periferien og bør vaksineres først. 

Mindre diskusjon på Skype
Når hverdagen her går tilnærmet som normalt i det 
kliniske er det likevel én ting som er radikalt endret 
siden før mars 2020. Vi har ikke lenger morgenmøte i 
et fysisk møterom, men refererer pasientene på Skype. 
Mitt inntrykk er at det faglige utbytte av elektronisk 
informasjonsutveksling er dårligere enn det gode 
gamle møtet. Trolig er terskelen for å umnute og heve 
stemmen høyere når man sitter foran skjermen. Det blir 
mindre diskusjon omkring casuistikkene og jeg frykter 
at utbyttet for kollegiet (både unge og gamle) blir 
mindre av å ikke få den samme diskusjonen. For oss 
habituelle kverulanter er jo anledningen til å diskutere 
pasientbehandling i plenum nærmest meningen med 
livet. Mye læring står i fare for å gå tapt dersom man 
ikke får tilbakemelding på forløpet man velger for pa-
sientene sine. Jeg tror man har godt av å spørre og bli 

spurt om valgene man tar som kliniker hver eneste  
dag for å fortsette å utvikle seg som ortoped. Kanskje 
sitter det noen bak skjermen med nyere og bedre  
forskningsbasert kunnskap som ikke kommer til ordet.  
I verste fall kan den øredøvende stillheten i høyttaleren 
på kontoret mistolkes som ortopediens høyeste  
utmerkelse – stillhet med nikk – helt ufortjent. 

Jeg var en gang (dum)dristig nok på et morgenmøte 
ved et norsk universitetssykehus til å ytre meg om 
at antibiotikaholdig sement ved protesekirurgi var et 
kontroversielt tema. Diskusjonen uteble ganske enkelt 
fordi uttalelsen ble ansett som såpass lite opplyst at 
det ikke var noe mer å snakke om. Nå er det tydeligvis 
noen fornuftige folk som vil undersøke dette nærmere 
med såkalt randomisert registerforskning, så kanskje 
får vi endelig et svar. NFHHKs bidrag i denne utgaven 
av NOP er et dyptpløyende intervju med initiativ- 
takerne bak ALBA-studien. 

God stofftilgang gir kunnskapsdeling
Forskning er åpenbart viktig og jeg beundrer alle som 
bidrar til å drive faget videre ved å produsere vitenskap 
rundt omkring i landet på daglig basis. Jeg håper alle 
som har noe å melde av ortopedisk interesse, om det  
så er lokale kvalitetsundersøkelser eller store bane- 
brytende studier, vil benytte anledningen til å dele kunn- 
skapen ved å skrive i NOP. Vi blir fortsatt ikke nedrent 
av innlegg i redaksjonen, men heldigvis har vi kolleger 
som raskt forfatter sammendrag av blodfersk forskning i 
det vi publiserer resyme av to ferske doktorgrader. Også 
erfaringer fra drift og organisering er verdt å dele med 
andre. I denne utgaven har vi også bidrag fra kolleger 
på Gjøvik som har lagt ned et godt arbeid for å etablere 
osteoporosepoliklinikk for sine pasienter, som referanse 
for de som vil gjøre noe lignende. Se også opp for reise-
brev fra forskningsopphold i Amerikas Forente Stater.

Midtsidekisen i denne utgaven er ingen ringere enn 
Prof. Otto Schnell Husby. Han har gjort det meste 
minst en gang før, og har han ikke det finner han noe 
i verktøykassen som løser problemet. En kasuistikk 
om ikke-så-dagligdags hoftekrirurgi signert ”Reven fra 
Kristiansund” til glede for NOPens lesere.

Så er det nok en gang tid for å feire korsfesting (med  
to meters avstand) og stor gjenoppstandelse med bak- 
glatte ski, Kvikk Lunsj og brilleskille. Jeg ønsker alle 
gode kolleger en riktig god påske med påfyll av D-
vitamin og en produktiv, lysere vår når den kommer.

Evig deres  
Redaktøren

Redaktørens lederspam Fortsatt ...
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Vil du vite mer om våre hofteproteser?
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Greger Lønne, styreleder 

Tidene forandrer seg. Da jeg som turnuslege 
i forrige årtusen kom til et lite sykehus langt 
fra hjemme ble jeg møtt med en uomtvistelig 
sannhet: Lårhalsbrudd skulle fikseres med 3 – 
tre – skruer, og ikke bare to, slik enkelte gjorde. 
Logikken var enkel; en krakk med tre bein sto 
stabilt. Var det kun to bein ville den vakle, da 
ville den lettere havarere. Som kjent så hava-
rerte omkring 30 % av fiksasjonene, noe som 
medførte at de fikk protese i neste omgang.

Av og til kom det vikarer som satte to skruer. De  
fikk et ublidt møte med vår lokale ”ekselence based 
medicine” på røntgenmøte dagen etter. Vi ristet alle 
oppgitt på hodet. ”Du må dag skjønne at en krakk med 
tre bein ...” 

Men så en dag kom det en vikar som kunne vise til 
et tohodet troll av en studie som forstyrret den lokale 
idyllen. Pasienter med lårhalsbrudd ble randomisert til 
to grupper: en gruppe fikk to skruer, en annen gruppe 
fikk tre skruer. Og det utenkelige skjedde: de med tre 
skruer havarerte i minst like stor grad. Så hvorfor da 
ikke greie seg med to skruer? Hæ? Hvor ble det av krak-
kens overvinnelige stabilitet? Teorien var at tre skruer 
i større grad forstyrret sirkulasjonen til caput, som 
dermed ikke grodde som den skulle. Den havarerte 
altså likevel. 

Siden er det kommet studier som viser at de som  
får hemiprotese med en gang greier seg bedre som 
gruppe enn de som først får skruer, der 1/3 eller  
mer måtte reopereres. Det er til og med samfunns- 
økonomisk fornuftig selv om protesene er dyrere. 
Dermed er behandlingen av vår mest sårbare pasient-
gruppe totalt forandret fra den gang jeg startet som 
ortoped. Konklusjonen er enkel: forskning er viktig. Det 
har heldigvis mange norske ortopeder skjønt. Forskning 
må til for å utfordre oss til å bli bedre, og å teste ut 
teorier og oppfatninger i praksis. 

Det er svært sjelden at studier kan sette to streker 
under en sannhet, dette er en kontinuerlig prosess med 
kunnskapsinnsamling og avveininger. Jeg fikk høre av 
en eldre kollega da jeg startet at ”alle sannheter har 
forandret seg gjennom min karriere, bortsett fra en:  
abscesser må dreneres”. Kloke ord som fortsatt  
står seg.

Arbeid med prosedyrebok
Det er også viktig at kunnskap blir alle til del, sånn 
at pasienter over hele landet får den beste tilgjenge-
lige behandlingen. Kartleggingen i regi av Helseatlas 
viser at det ikke alltid er tilfelle. Det gjøres mye flott 
arbeid på de forskjellige sykehus med tanke på å lage 
prosedyrer basert på beste kunnskap. På mange måter 
gjøres den jobben parallelt på flere steder og i ulik 
grad. Universitetssykehusene har sine prosedyrer, men 
ikke alle er direkte overførbare til lokalsykehusene på 
grunn av ressurstilgang. 

Nof fikk på generalforsamlingen i 2019 en utfordring 
om å lage en prosedyrebok for hele landet, som  
faggruppene kunne stille seg bak. Nå har kvalitets- 
utvalget i Nof etablert en gruppe bestående av kolleger 
fra alle helseregionene som i samarbeid med fag- 
gruppene skal samle sentrale prosedyrer innen ortopedi 
og gjøre det tilgjengelig for alle. Det er et stort og 
viktig arbeid.

Forum for deling og utveksling
Høstmøtet er det viktigste fagforumet for norske 
ortopeder. Her legges resultater fra forskning fram, alt 
fra små kvalitetsforbedrende lokale studier til store 
nasjonale kliniske studier med internasjonal slagkraft. 
De viktige kvalitetsregistrene rapporterer om siste funn 
og nye hypoteser dannes. Gamle nettverk styrkes og 
nye bånd dannes. Jeg kjenner at jeg gleder meg enormt 
til årets høstmøte.

Og legg merke til at jeg for første gang på et år ikke 
har omtalt et visst virus i det hele tatt ...

Tidene forandrer seg

Leder
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” ... alle sannheter har forandret  
seg gjennom min karriere, bortsett  
fra en: abscesser må dreneres ...
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Da Osteoporose- 
poliklinikken kom til 

GJØVIK
En mangeårig drøm gikk i oppfyllelse, endelig fikk lavenergibruddpasientene 
tilbud om bentetthetsmåling i eget sykehus.

Inger Opheim, Sykehuset Innlandet Gjøvik

Våren 2017 prosjekterte vi osteoporosepoliklinikk,  
men midler til DXA-scan kom ikke høyt nok opp på  
divisjonens investeringsbudsjett. Vi søkte utallige fond, 
men fikk ikke napp – vi lette etter mulige nedstøvete 
DXA-scan som vi kunne låne uten å finne en. Dette  
holdt vi divisjonsledelsen fortløpende oppdatert om. 
Kanskje var det derfor vi brått fikk innvilget midler  
3. mai i 2018? Det var nesten for godt til å være sant. 

14. mai var prosjektgruppen på plass, 22. mai var 
anskaffelsesprosessen i gang og 22. juni var innkjøps-
avtalen signert. 

Mye som skulle på plass
Lokaler ble skaffet, prosjektsykepleier i 50 % stilling 
som også skulle være DXA-operatør ble ansatt, hospite-
ring ble avtalt. Det var mye som skulle på plass:  

Foto innfelt: Inger Opheim (t.v.) og Kristin Frydenlund (t.h.). Foto under fra venstre: Inger Opheim, Elisabeth Horgen, 
Bodil Vågsvoll og Leif Tunstad..
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Hva skulle vi tilby når? Opplæring i bruk av DXA, 
endring i DIPS – resurstilganger, fraser, reseptmaler 
– informasjonsrunder på huset, plakater til oppheng, 
pasientinformasjon, prosedyrer, anskaffelse av DIPS-
scanner, e-post til alle brukere på sykehuset, informa-
sjonsbrev til fastleger, opprettelse av blodprøveprofiler 
(enkel og avansert), avtale laboratorietid i forhold til 
blodprøver og svartid – listen over hva som måtte på 
plass ble stadig lenger. Elisabeth holdt oversikt og 
dokumenterte forløpende.

31. august var vi tre som hospiterte på Bærum sykehus 
– en svært matnyttig dag. Vi fikk praktisk forståelse 
for og gjennomgang av hva en osteoporosepoliklinikk 
innebærer. Merethe, Ellen og Wender delte sine  
erfaringer med oss og ga oss svært gode råd.

DXA-maskinen ankom 6. september, opplæring ble 
gjennomført og strålekontroll bestått. Uken før oppstart 
ble flittig brukt til DXA-scan av frivillige ansatte. 
Det var flere som hadde overraskende funn. Mandag 
17. september ble første pasient undersøkt. En viktig 
del av tilbudet er livsstil- og kostholdsråd, hvordan 
leve best mulig med osteoporose, ikke bare en scan, 
men også en nyttig samtale med sykepleier Bodil som 
sender forslag på behandling til ortoped Inger som god-
kjenner, avslår eller sender henvisning til endokrinolog 
for bistand. Hun skriver også nødvendige resepter.  

Det tilbys i tillegg infusjoner med Aclasta når det er 
indisert. Underveis har vi sett et behov for merkantil- 
støtte, og det har vi fått på plass ved hjelp av litt om-
fordeling og fleksibilitet. 

Null nedetid og stor etterspørsel
Klinikkingeniør Leif er alltid tilgjengelig for alle typer 
spørsmål rundt det tekniske. Til nå har vi ikke hatt 
nedetid.

Etterspørselen har økt formidabelt fra oppstart, og fra 
nyttår har vi 70 % sykepleierressurs. Likevel øker  
ventelisten. Lokalpressen og SI-magasinet har hatt 
reportasjer om tilbudet noe som også har bidratt til  
å gjøre osteoporosepoliklinikken bedre kjent i  
befolkningen.

Pasienter henvises fra fastleger, fra ortopediske senge-
poster og etter bruddfunn i skadepoliklinikken. Elverum 
har hospitert hos oss og har etablert liknende tilbud, og 
inneværende uke hadde vi telefonmøte med Harstad 
sykehus hvor vi delte erfaringer og sendte over vårt 
materiell – de er i oppstartsfasen.

Frem til i dag har vi hatt i underkant av 1500 pasient-
konsultasjoner.

Vi er stolte av osteoporosepoliklinikken vår, og tenker 
at det i hvert fall innimellom er enklere ikke å være så 
stor når man skal innføre nye pasienttilbud.

” En viktig del av tilbudet er livsstil-  
og kostholdsråd, hvordan leve best 
mulig med osteoporose ...”

” ... tenker at det [-] innimellom er  
enklere ikke å være så stor når man 
skal innføre nye pasienttilbud ...”

Illustrasjonsfoto: Slik kan resultater 
av bentetthetsmåling se ut  

(bildet er ikke tatt på Gjøvik).

Da Osteoporose- 
poliklinikken kom til 

GJØVIK
Fortsatt ...



Proven performance
Continuous innovation

™Trademark of Smith & Nephew. 

LEGION™
Total Knee System

*smith&nephew

LEGION CR LEGION PS LEGION RK

LEGION CR  LEGION PS           LEGION RK     LEGION HK

Smith+Nephew
T: 66 84 20 20
www.smith-nephew.com

Proven performance 
Continuous innovation

◊ = Trademark of Smith+Nephew

LEGION Cones

LEGION
 Total Knee System

◊

LEGION 170x240 062020.indd   1 08.06.2020   13:10:03



16 Norsk ortopedpost   •   1  -  2021

Et lærerikt forskningsopphold

Forskningsinstituttet er en del av The Steadman Clinic 
hvor noen av verdens beste ortopeder jobber. Der fikk 
jeg gleden av å ha fot- og ankelspesialist Thomas 
Clanton som veileder. Oppholdet var over all forvent-
ning, og Dr. Clanton lærte meg kirurgiske teknikker og 
forskningsmetoder som han har utviklet igjennom en 
lang yrkeskarriere.

Vail ligger i Rocky Mountains og er omringet av flott 
natur og mange skianlegg. Området har en fysisk 

aktiv befolkning og er også et populært feriested for 
velstående amerikanere. Det er derfor et sted med mye 
bruddskader. 

På Steadman-klinikken behandles lokalbefolkningen i 
tillegg til pasienter med kompliserte problemstillinger  
og toppidrettsutøvere som er henvist fra andre deler 
av landet. Årlig kommer det også rundt 10 leger i 
spesialisering til Steadman-klinikken for å gjøre et års 
fellowship. De fleste gjør et fellowship innen idretts- 

Jeg jobber som lege i spesialisering ved ortopedisk avdeling,  
Sykehuset Østfold, og arbeider med et doktorgradsprosjekt om ankelfrakturer. 

I den forbindelse fikk jeg tilbud om å reise til Vail i Colorado, USA, for å  
forske ved Steadman Philippon Research Institute (SPRI). 

Ingrid K. Stake, Sykehuset Østfold 

”	På	Steadman-klinikken	behandles	
lokalbefolkningen	i	tillegg	til	pasienter	
med	kompliserte	problemstillinger	og	
topp-idrettsutøvere	som	er	henvist	fra	
andre	deler	av	landet	...”

The Steadman Clinic
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medisin, men to kvinnelige ortopeder gjorde et fellow- 
ship innen fot- og ankelkirurgi samtidig som jeg var der.

Omfattende forskning
Forskning utgjør en viktig del av sykehuset. I tillegg til 
flere fast ansatte ved SPRI kommer det hvert år leger 
fra forskjellige land for å forske. To leger fra Japan, to 
fra Tyskland, Kaare Midtgaard ved OUS og jeg forsket 
ved SPRI samme år. Flere titalls artikler publiseres 
årlig, og dette omfatter blant annet basalmedisinske, 
biomekaniske og kliniske studier. 

Ved den basalmedisinske laben gjøres det for tiden 
eksperimentelle studier på stamceller med innvirkning 
på regenerasjon og aldringsprosess. Flere studier gjøres 
med dyreforsøk, men kliniske studier er også i gang.  
Mitt forskningsprosjekt gikk ut på å lage osteochon-
drale skader i ankelleddet på kaniner, som ble behandlet  
med mikrofrakturering og videre Losartan og/eller 
Fisetin postoperativt. Målet er å se om Losartan eller 
Fisetin kan resultere i brusktilheling med bedre kvalitet 
sammenliknet med kun mikrofrakturering.

Unik kadavertilgang på labben
Den biomekaniske forskningslaben er unik på grunn av 
god tilgang på kadavre, som brukes til både ferdighets-
trening og forskning, og moderne testemaskiner og 
operasjonsutstyr. Flere ingeniører og medisinstudenter 
er ansatt på laben for å hjelpe til i forskningsprosjekter. 
Her gjøres det både anatomi- og biomekaniske studier. 
I mitt hovedprosjekt lagde vi bakre malleolfrakturer 
ved hjelp av en 3D printet kutteguide, og kuttet fremre 
syndesmoseligament og distale del av membrana  
interosseous. Deretter opererte vi med enten skrue-
fiksasjon av bakre malleol eller syndesmosestabilisering 
med suture button for å se hva som resulterer i best  
stabilitet i syndesmosen. I tillegg gjorde jeg en pullout-
studie hvor vi testet styrken på suturankre i calcaneus 
som fikserer trådene etter sutur av akillessenerupturer 
(Achilles Midsubstance SpeedBridge teknikk).

Det gjøres også flere radiologiske og kliniske studier. 
De fleste av de kliniske studiene er retrospektive eller 
prospektive hvor spørreskjemaer sendes til pasientene 
på mail og samles elektronisk i en stor database. Resul-
tatene kan derfor enkelt hentes ut og rapporteres.

For å kunne assistere på operasjonsstua måtte jeg ta  
en eksamen slik at jeg ble kirurgisk assistent.  

Jeg kunne da assistere dr. Clanton på alt fra brudd-
kirurgi, rekonstruksjoner og protesekirurgi. I den siste 
operasjonen som jeg deltok i, byttet vi ut talus, som 
hadde avaskulær nekrose, med en 3D printet talus. 

Eldorado for friluftsaktiviteter
Ved siden av arbeidet på SPRI, var det gode muligheter 
for utendørsaktiviteter. Colorado er kjent for sine høye 
fjelltopper på over 14000 fot (4267 m) som er populære  
å bestige om sommeren. I tillegg er sykling, rafting og 
fisking vanlige sommeraktiviteter. Flere nasjonalparker 
ligger en liten kjøretur unna Vail. Sør i Colorado ligger 
Great Sand Dunes nasjonalpark med Nord-Amerikas 
høyeste sanddyner, og i nabostaten Utah ligger Arches 
nasjonalpark hvor fjellrester står igjen som monumen-
ter midt i ørkenen. Om vinteren er Vail et ferieparadis 
med et av Nord-Amerikas største skisentre. VM i alpint 
har blitt arrangert der to ganger, sist gang i 1999, hvor 
Lasse Kjus tok medalje i samtlige disipliner. 

Jeg gir en stor takk til Lars Engebretsen og Elisabeth  
Ellingsen Husebye som organiserte dette uforglemme-
lige oppholdet for meg.

Motstående side:  
Arbeid med ankelstudie på laben  
på Steadman-klinikken.

Skikjøring med  
dr. Clanton og fellow

” ... opererte med enten skruefiksasjon 
av bakre malleol eller syndesmose- 
stabilisering med suture button for å 
se hva som resulterer i best stabilitet 
i syndesmosen ...”

Fra Arches nasjonalpark

Reisebrev
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ALBA-
studien

ALBC – Antibiotics Loaded Bone Cement

Siden 1990-tallet har man i Norge brukt antibiotika i sementen (ALBC  
– antibiotics loaded bone cement) ved protesekirurgi. Allerede i 1997 kom 
en rapport fra Nasjonalt register for leddproteser i Norge (NRL) som viste 
færre infeksjoner ved hofteprotesekirurgi ved bruk av antibiotika i sementen. 
Registerstudier er vanligvis å regne som observasjonsstudier, og resultatene 
er ikke ratet like høyt som randomiserte kliniske forsøk. Dermed kunne man 
velge bort denne kunnskapen, slik man gjorde i USA. Der er det ikke en gang 
lov (ikke FDA-godkjent) å bruke sement med antibiotika til primærproteser 
hos lavrisikopasienter, kun til revisjonsoperasjoner.

Øystein Gøthesen, styremedlem i Norsk forening for hofte- og knekirurgi

Ulempene med ALBC kan være utvikling av resistens 
mot bakterier og svekkelse av sementens biomekaniske  
egenskaper. Den ulike praksisen skyldes ulik vekting av 
eksisterende litteratur, og i den sammenhengen vil NRL 
forsøke å øke kunnskapen på dette feltet. 

Gjennom en stor randomisert registerstudie, vil  
NRL prøve å få med alle landets sykehus på denne  
”dugnaden” som kanskje kan gi oss et endelig svar.  
De første svarene får vi allerede 1 år etter at siste 
pasient er inkludert. 

Målet er at alle sykehus, alle primære kneprotese- 
pasienter og alle kirurger skal delta i denne studien. 
Ta kontakt med Ove Furnes (ove.furnes@helse-bergen.
no) eller Tesfaye Leta (tesfaye.leta@helse-bergen.no) 
dersom ditt sykehus vil delta.

Vi i NFHKK ønsket å vite mer om ALBA-studien og  
inviterte prosjektleder professor Ove Furnes og prosjekt- 
ansvarlig ph.d. Tesfaye Hordofa Leta til et intervju:

Foto: ©
Shutterstock.com
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1. Selve ordet ”ALBA” er av latinsk opprinnelse og 
er hunnkjønnsordet av ”albus” som betyr ”klar” eller 
”hvit”. Som for eksempel i ”albatross”, ”albino”, 
”Jessica Alba”. Hva står ALBA for i denne studien? 

A = Antibiotics, L = Loaded, B = Bonecement &  
A = Arthroplasty

2. Hvor mange pasienter må inkluderes for å kunne 
finne en forskjell i risiko for infeksjon?

9172

3. Hvor stor forskjell har man lagt til grunn ved 
beregning av forsøksstørrelsen?

0,15 % non-inferiority med endepunkt revisjon på 
grunn av infeksjon etter 1 år.

4. Hvor mange sykehus er med på studien foreløpig?

Foreløpig har vi med oss 14 sykehus, men vi håper å 
få med alle sykehusene i Norge som setter sementerte 
kneproteser.

5. Hvilke fordeler har sykehuset av å være med på 
studien? 

Man bidrar til ny kunnskap, og gjennom forsknings- 
samarbeid bygges kompetanse og infrastruktur for  
videre registerstudier og kliniske studier. I denne  
studien legges det opp til elektronisk registrering av 

det vanlige rapporteringsskjema, med scanning av  
implantatenes strekkoder. Gjennom deltagelse i 
studien har man en gylden anledning til å få dette på 
plass på en enkel måte med hjelp fra leddregisteret. 
Det samme gjelder for registrering av PROM-data.  
Kontaktpersonen for studien ved det enkelte sykehuset 
vil kunne være med på forfatterlisten. Leddregisteret 
skal uansett over på elektronisk registrering. Dataene 
er da tilgjengelige samme dag.

6. Kan man delta med de samme pasientene som 
allerede inngår i lokale RCT-er?

Ja, vi har vurdert dette som uproblematisk, så lenge 
man ikke har en farmakologisk interaksjon med sin 
lokale RCT. Pasienten i register-RCT’en er blokk- 

randomisert for hvert sykehus, dette sikrer at hvert  
sykehus bidrar med like mange med og uten anti- 
biotika i sementen. Man vil da mest sannsynlig ikke  
få noen skjevfordeling i den lokale RCT-en og en 
eventuell påvirkning fra sement-type vil da jevnes ut 
gjennom randomiseringen.

7. I Norge brukes vel så å si bare antibiotikaholdig 
sement ved protesekirurgi? Hvorfor gjør vi det, hvis 
det ikke nødvendigvis er så lurt? 

Tidligere registerstudier fra Norge har vist mindre 
reoperasjon for infeksjon ved bruk av antibiotikaholdig 
sement ved hofteproteseoperasjon. Nyere register- 

studier fra andre land har ikke vist effekt av antibiotika 
i sement ved kneprotesekirurgi. Mindre randomiserte 
studier har heller ikke vist effekt. Faren for resistens-
utvikling av bakterier og påfølgende vansker med 
behandling av senere infeksjon gjør det nødvendig 
med en randomisert studie med tilstrekkelig antall 
pasienter.

8. Hva er potensielle fordeler med antibiotika  
i sementen?

Hensikten er å redusere risikoen for infeksjon etter 
leddprotese kirurgi, og det har blitt brukt antibiotika i 
beinsement de siste 40 årene. Antibiotika i beinsement 
er i dag i rutinemessig bruk ved primærproteser i kne 
og andre ledd i Norge og de fleste Europeiske land.

9. Hva er potensielle ulemper med antibiotika i 
sementen? 

Den infeksjonsforebyggende effekten av antibiotika  
i beinsement ved primær totalprotese i kne er ikke  
tilstrekkelig dokumentert. Siden antibiotika i bein- 
sement utskilles langsomt over uker og måneder er det  
teoretisk fare for resistensutvikling av bakterier og 

” ... det legges opp til elektronisk 
registrering av det vanlige  
rapporteringsskjema [-]. Gjennom 
deltagelse i studien har man en  
gylden anledning til å få dette  
på plass på en enkel måte med  
hjelp fra leddregisteret ...”

Fag & rapporter

Ove Furnes (til venstre) og Tesfaye Hordofa Leta  
(til høyre) svarer på spørsmål om ALBA-studien.
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større problemer med behandling av en eventuell 
infeksjon, samt økt risiko for aseptisk løsning på grunn 
av redusert styrke i beinsementen.

10. Er det grunn til å tro at det er forskjell på hofte- 
og kneprotesekirurgi med tanke på antibiotika i 
sementen?

Nei, det er foreløpig ikke vitenskapelig grunnlag for å 
skille mellom hofter og knær på dette feltet. I meta- 
analyser av observasjonsstudier ser det ut til å være  
en liten effekt av antibiotika i sement som infeksjons-
forebygging. Men det mangler også randomiserte 
studier med stort nok antall pasienter til å bevise  
at antibiotika i beinsement hjelper ved hofteprotese-
kirurgi.

1. Hvor lenge skilles det ut beskyttende mengder 
antibiotika fra sementen? Hvor lenge skilles det ut 
antibiotika som har for lav dose til å beskytte, men 
høy nok dose til å gi resistens og allergi?
Det meste av antibiotikaen skilles ut den første timen 
(ca. 60 %), og etter 72 timer er det meste ute. Reste-
rende antibiotika skilles ut langsomt i løpet av uker 
og år. Etter 5 år skilles det fortsatt ut små mengder 
antibiotika. Teoretisk kan dette forårsake antibiotika-
resistens.

12. Kan det være av betydning for resultatet av 
denne studien, hvor lang operasjonstiden er?  
Kan det for eksempel hende at man har god effekt 
av antibiotika hvis operasjonstid overskrider 90  
minutter, mens de under 90 minutter har ingen  
effekt og bare ulemper/bivirkninger?

Sjansen for peroperativ bakterieforurensning kan øke 
med lengre varighet av operasjonstid. Antibiotika i 
beinsement antas å redusere risikoen for protese- 
infeksjon for bakterier som ikke dekkes av systemiske 
antibiotika, og man får da en kombinasjonsbehandling 
for eksempel av gentamycin fra sementen lokalt,  
og fra cefazolin systemisk.

13. Hva er styrken med en randomisert register- 
studie (R-RCT) framfor en vanlig randomisert  
klinisk studie?

R-RCT er en pragmatisk forskningsdesign som bruker 
eksisterende medisinsk kvalitetsregistre som en  
plattform for pasientinkludering, randomisering, data-
innsamling og oppfølging med eksisterende endepunkt 
(revisjon på grunn av infeksjon). 

En vanlig randomisert kontrollert studie (RCT) har  
ofte smale inklusjonskriterier og lav ekstern validitet 
og bruker ofte surrogatendepunkter for å oppnå til- 
strekkelig styrke innen planlagt oppfølgingsperiode.  
Observasjonsstudier har høy ekstern validitet, men er 
begrenset av seleksjonsbias og konfunderende faktorer. 
R-RCT har blitt vellykket implementert i det svenske 
angiografi- og angioplastikkregisteret (SWEDEHEART) 
og har blitt beskrevet som et nytt paradigme innen 
kliniske studier.

Link til artikkel og protokoll

Antibiotic-Loaded Bone Cement in Preven-
tion of Periprosthetic Joint Infections in 
Primary Total Knee Arthroplasty: A Register-
based Multicentre Randomised Controlled 
Non-inferiority Trial (ALBA trial) 

published online by BMJ Open

Access the article at: http://bmjopen.bmj.
com/cgi/content/full/bmjopen-2020-041096 

Toll-free link: http://bmjopen.bmj.com/cgi/
content/full/bmjopen-2020-041096?ijkey=89
FmW2ezY894KkH&keytype=ref

Informasjon om studien og elektronisk  
registrering finnes på registerets nettside 
nrlweb.ihelse. net. Velg Meny/Registrene/
Leddprotese.

” ... R-RCT er kostnadseffektiv og  
tidseffektiv, ved bruk av etablerte  
oppfølgingsrutiner og infrastruktur  
for dataregistrering ...”

” Etter 5 år skilles det fortsatt ut små 
mengder antibiotika. Teoretisk kan 
dette forårsake antibiotikaresistens ...”

ALBA- 
studien
 ... fortsatt



Med andre ord, en R-RCT kombinerer fordelene med 
en standard prospektiv RCT med et nasjonalt register. 
R-RCT er kostnadseffektiv og tidseffektiv, ved bruk 
av etablerte oppfølgingsrutiner og infrastruktur for 
dataregistrering. 

I ALBA-studien er arbeidsbelastningen på pasienten og 
kirurgen minimal, og all oppfølging skjer elektronisk 
via web-baserte løsninger som rapporteres til og følges 
opp via Nasjonalt Register for Leddproteser.

14. Antibiotika har jo ulik virkningsgrad i ulike deler 
av verden siden bakteriefloraen er ulik. Kan man da 
generalisere data fra en norsk studie til å gjelde hele 
verden? 

De fleste infeksjoner skyldes hudbakterier som gule og 
hvite stafylokokker også i andre land. Vi mener derfor 
at studien vil ha gyldighet også i andre land.

15. Når det gjelder PROMS, hva forventer man å 
finne her? Kan det være at antibiotika påvirker 
pasientens livskvalitet og knefunksjonen? Hvilke 
mekanismer kan spille inn her?

Det er lite trolig at PROM data vil være forskjellig  
mellom ”med” og ”uten” antibiotika gruppene. PROM 
data skal uansett samles inn i Nasjonalt Register for 
Leddproteser og det er viktig å studere funksjon og 
smerte etter reoperasjoner for infeksjon. Dersom det  
er flere revisjoner på grunn av infeksjon i den ene gruppen  
vil dette påvirke funksjon og smerte da revisjons- 
pasienter vil få dårligere funksjon og mer smerte.

16. Til slutt et spin-off spørsmål: Hvorfor blander vi 
ikke bedøvelse i sementen, det ville jo vært fint med 
smertelindring i starten? Har man fra registerhold 
noen betenkeligheter med å blande ulike medika-
menter i sementen? 

Det vet vi ikke om noen har forsøkt og det registrerer vi 
heller ikke. Bør nok testes i dyremodeller først. Det kan 
jo tenkes at man ikke har funnet fram til et anestesi-
middel som egner seg for å blandes med sement uten 
å svekke de biomekaniske egenskapene, og samtidig 
vil skille ut passe doser med anestesi. Gentamycin 
viste seg å være velegnet i så måte, men det har jo en 
begrensning i at det er ototoksisk i større mengder.

Vi i NFHKK er svært spente på hva som blir resultatene 
fra studien og ønsker lykke til med gjennomføringen!

” ... flere revisjoner på grunn av  
infeksjon i den ene gruppen vil [-]  
påvirke funksjon og smerte da  
revisjons-pasienter vil få dårligere 
funksjon og mer smerte ...”

Fag & rapporter

THINGS  
TO DO

De fleste kurs og konkurranser med 
fysisk oppmøte er sannsynligvis  
avlyst eller uavklart for 2021. Følg 
med på invitasjoner til webinarer fra  
organisasjoner og industri. Brukt 
også gjerne ekstra tid til oppdatering  
av lesetoff – faglig såvel som  
skjønnlitterært. 

Høstmøtet 2021 
Uke 43 - HOLD AV!

International  
RSA meeting  
- online
10.-12. mai

EFORT
Følg med på hjemmesiden!  
EFORT arrangerer  
regelmessig webinarer

AAOS 2021 Annual Meeting 
31. august - 3. september, San Diego,  
California

AO Trauma
Følg med på hjemmesiden! Arrangerer både  
webinarer og kurs. 

2021
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Støtte i hvert steg
Produktserien Actimove® Walker har imponerende egenskaper. Den stive 
ytterstøvelen i høy kvalitet gir svært god beskyttelse og stabilitet av fot, 
ankel og legg. Justerbare stropper, støtdempende såle og et pustende 
materiale sikrer høy pasientkomfort. 

Avanserte funksjoner for 
sikker behandling

 Avrundet og støt
absorberende såle
Sørger for et fysiologisk riktig 
ganglag på en komfortabel måte

Justerbare stropper
Gir økt stabilitet

Pustende innerstøvel
Gir et optimalt klima for 
huden og høy brukskomfort

Actimove® Standard Walker 
Enkel og pålitelig stabilisering for legg 
ankel og fot.

Produktserien Actimove® Walker

Takket være den avrundede sålen 
som sørger for et fysiologisk 
riktig ganglag, føles det naturlig 
å gå med Actimove® Walker-
produktene.
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Ekstra justerbare funksjoner til 
Actimove® Closed Shell Air Walker

Det integrerte pumpesystemet til 
Actimove® Standard Air Walker og 
Actimove® Closed Shell Air Walker

Actimove® Closed Shell Air Walker
Optimal stabilisering med integrert 
pumpe- og ventilsystem som enkelt kan 
justeres til ønsket kompresjonsnivå

Actimove® Standard Air Walker
Suveren stabilisering med integrert 
pumpe- og ventilsystem som enkelt 
kan justeres til ønsket 
kompresjonsnivå

Integrert pumpe- og
ventilsystem
Gjør det svært enkelt å 
justere til ønsket 
kompresjonsnivå

Luftblære innfelt i
innerstøvelen
Mindre sannsynlighet for 
punktering

 Justerbar tåbeskyttelse
Gir beskyttelse av tåområdet

Essity Norway AS
Fredrik Selmers vei 6
NO-0663 Oslo

www.essity.no
Tel: 22 98 04 00
kundservice.no@essity.com



Midtsideprotesen

Preop (under)Kasuistikk:  
Totalluksert  
dysplastisk hofte

Dette er en 78 år gammel kvinne 
som har levd hele livet med et 
totalluksert ve hofteledd. For  
ca. 50 år siden ble hun operert 
med subtrochantær forkortnings- 
osteotomi hø femur for å redusere 
anisomelien. Pasienten hadde  
allikevel en anisomeli i disfavør av 
den lukserte hoften på ca. 30 mm. 
Gjennom et yrkesaktivt liv og 2 
barnefødsler, utviklet pasienten  
artrose i hø kneledd, samt kroniske  
korsryggsmerter. 

Hun ble henvist for sin høyresidige gonartrose, 
og fikk innsatt kneprotese i april 2020. Kom 
seg raskt etter dette inngrepet, og på etter- 
kontrollen kom ønsket om å bedre gluteal- 
insufisiensen, samt redusere smertene i hø 
hofteledd. 

Ved undersøkelse hadde hun minimal ballone- 
ring i ve hofteledd, og leddutslagene var redu-
serte og svært smertefulle i hele bevegelses-
banen. Siden pasienten var sprek for alderen, 
og hadde vist svært stor innsikt og treningsiver 
ved kneproteseinngrepet, ble hun tilbudt 
reartikulasjon av ve hofteledd. 

Følgende vurderinger måtte foretas:  
Nivåplassering av ac-komponenten, grad av  
forlengelse samt Implantatvalg.

Nivåplassering/grad av forlengelse
Det var tidligere utført forkortning av hø femur, 
og nåværende anisomeli ble målt til ca. 30 
mm. Tradisjonelt har undertegnede valgt å 
flytte rotasjonssenteret i hofteleddet til det 

Røntgen, protesebekken

CT, bekken hofter

CT, bekken hofter
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Prof. Otto Schnell Husby, St. Olavs hospital

Postop (under)anatomisk korrekte nivå, samt å gjøre 
forkortningsosteotomi subtrochantært 
med protesestammen evt. kombinert 
med cerclageplate som fiksasjons-
metode. Dette ville ha krevd redusert 
belastning og samtidig usikker forleng-
else av gluteus medius. Isjias-nerven 
tolererer sjelden en forlengelse utover 
25-30 mm. Ved undersøkelse fikk en 
ikke mobilisert caput vesentlig distalt, 
noe som vanligvis er tilfellet ved yngre, 
ikke tidligere opererte pasienter. En 
valgte derfor å gjøre en artikulasjon 
med høyt senter.

Implantatvalg
I det valgte nivå for ac-komponenten, 
målte anterior-posterior diameter  
ca. 44 mm, med samtidig dårlig dek-
ning oppad lateralt. En planla derfor 
å benytte et stort augment, plassert 
lateralt. 

På femur var diameteren 14 mm inter-
trochantært, og 10 mm diafysært.  
Med den usikkerheten vedrørende grad 
av mulig forlengelse, ble det valgt 
en modulær, sandblåst usementert 
protese. Det kan selvsagt diskuteres om 
valg av usementert protese hos kvinner 
i denne aldersgruppen er tilrådelig, 
men dette implantatet gir store valg-
muligheter peroperativt.

Pasienten ble operert med Adduktor- 
tenotomi i separat insisjon, tantalu-
maugment lateralt kombinert med  
en 40 mm sementert kopp. Femur-
komponenten ble preparert med en 
kjegleformet reamer, og den korteste 
halslengden med nøytral CCD vinkel  
og 48mm artikulering ble valgt.

Pasienten hadde postoperativt 5 dagers 
sykehusopphold, vesentlig grunnet 
kvalme. Hun opplevde isomeli, og var 
godt mobilisert på krykker ved utreise 
til rehabiliteringssenter.

Røntgen, protesebekken

Røntgen, protesebekken

Røntgen, hofte sin.
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Påskehilsen og - kryssord. Under utarbeidelse 8/3-21

HORISONTALT
3. mot midtlinjen
7. ”norsk” tilgang
8. tung beskyttelse
9. liten fugl, påskegodt  
og hendig verktøy
11. knusning
12. randomisert registerstudie
13. strålende bilder
15. støtteplate
16. hammer ved ankelen

VERTIKALT
1. fra midtlinjen
2. fingerstrekk
4. knipetang
5. knoke
6. liggende
10. den sirkulære rammens far
14. høy, kul tur på vestlandet

 Løsning finner du i neste nummer av NOP



KNOW 
NOW
A NEW ADVANCEMENT IN DIAGNOSING PJI

There’s a new, advanced diagnostic aid that 
helps orthopaedic surgeons identify the risk of 
periprosthetic joint infection (PJI) faster and more 
accurately. The Lyfstone Calprotectin test is easier 
to use than other diagnostic procedures and 
delivers reliable results in just 15 minutes. 

For more information visit lyfstone.com,  
or order directly from norimplant.no.

BE SURE FASTER
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Vinneren ble trukket tilfeldig ut  
blant alle innsendte bidrag til bladet.  
Fru Fortuna valgte Max Temmesfeld 
og Rune B. Jakobsen som leverte en 
strålende beskrivelse av prosessen 
fra ide til prototype av virusfilter til 
operasjonshjelmer. Gratulerer til  
vinnerne!  

Fikk du ikke med deg artikkelen? 
Du kan lese den i NOP nr. 2, 2020.

VINNER
av iPad Mini 
for frivillig bidrag til  
NOP i 2020

NOP legger 
seg flat
I forrige nummer av bladet kom vi  
i skade for å skrive av Alexander Nils-
skog Fraser har sitt virke ved Akers-
hus universitetssykehus, under hans 
byline i innlegget om behandling av 
proksimale humerusfrakturer.

Det er altså ikke tilfellet, og vi korrigerer: Fraser sliter sine tresko på terrazzogulvet ved Diakonhjemmet.  
Der produserer han sin fremragende forskning under beskyttelse av Malteserkorset, og han har lite øst for  
Sinsenkrysset å gjøre. Vi legger oss flate, og beklager feilen. 
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periprosthetic joint infection (PJI) faster and more 
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delivers reliable results in just 15 minutes. 
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CREO AMP QUAD® with CREO AMP®  
Stabilization System

ONE IMPLANT, 4 SOLUTIONS
• Pedicle Subtraction Osteotomy (PSO) Site
• Adult Deformities
• Tumor/Trauma
• Revision

4 RODS FOR INCREASED STRENGTH
Mechanical testing shows that when applied 
to a 4-rod construct, the CREO AMP QUAD® 
connector increases stiffness by 32% compared 
to a standard rod-to-rod connector.*

Empowering Surgeons to Help Improve Deformity Procedures. 
Learn more at International.GlobusMedical.com

*Testing on file at 
 Globus Medical
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Fag og rapporter

Det foreligger i dag ikke tilstrekkelig bevisgrunnlag  
for valg av en bestemt tilgang ved innsetting av total  
hofteprotese. Vi har derfor studert læringskurve, 
pasient-rapporterte utfall og postoperative funn etter 
oppstart med minimal invasiv direkte fremre tilgang 
ved elektiv innsetting av totalprotese i hofteleddet. 

Funnene tyder på en gradvis forbedring av resultater innen et spekter av gode 
utfall, særlig etter å ha operert et par 100 pasienter. Hovedutfordringen under 
læringskurven virker å være relatert til tilgang til øvre del av lårbenet og  
innsetting av protesestammen. 

Frakturer i øvre del av lårbenet kan påvirke utfallet ved elektiv totalprotese  
i hofteleddet, men forekommer ikke mer ved bruk av minimal invasiv direkte 
fremre tilgang enn ved direkte lateral tilgang i våre resultater. Røntgenbasert 
evaluering av protesestillingen viser liknende resultater i minimal invasiv 
direkte fremre tilgang sammenliknet med direkte lateral tilgang.

Samlet sett kan funnene styrke oppfatningen om at minimal invasiv direkte 
fremre tilgang er en trygg og effektiv tilgang ved elektiv totalprotese i hoften.

Resyme av ph.d. avhandling

Post-operative results and patient-reported outcomes in 

total hip replacement following  
the introduction of the minimally 
invasive direct anterior approach

Ole-Christian Laahne Brun, 
cand.med., Universitetet  
i Oslo

Ph.d. avhandling ”Post-
operative results and 
patient-reported outcomes 
in total hip replacement 
following the introduction of 
the minimally invasive direct 
anterior approach” utgikk fra 
Institutt for klinisk medisin 
ved Det medisinske fakultet 
ved Universitetet i Oslo og 
ble forsvart for graden ph.d. 
27. januar 2021. 

Hovedveileder:
Lars Nordsletten,  
professor, dr. med.

Medveileder:
Stephan M. Røhrl,  
dr. med.

” ... kan funnene styrke oppfatningen 
om at minimal invasiv direkte  
fremre tilgang er en trygg og effektiv 
tilgang ...”
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Det er varslet at eldrebølgen vil føre til en dramatisk  
økning i antall hoftebrudd i årene som kommer. Etter-
som økt sykelighet og dødelighet er godt dokumentert 
hos eldre med slike brudd, haster det med å intensivere 
utviklingen av gode behandlingsalternativ. 

Andelen primære hofteproteser er nå høy ved lårhalsbrudd og har redusert 
forekomsten av fiksasjonssvikt med manglende bruddtilheling. Den siste 
utviklingen innen fiksasjoner med bruken av låseplater også ved denne typen 
brudd er likevel interessant. Låseplater har potensiale til å bedre resultatene 
etter lårhalsbrudd ved å øke stabiliteten av fiksasjonen i osteoporotisk ben. 
Imidlertid har låseplater som ikke tillater dynamisk kompresjon langs frak-
turen vist seg å øke risikoen for sviktmønstre med implantatbrekkasje eller 
-utskjæring fra lårbenshodet. 

Ny type låseplate
Inntil nå har låseplater som tillater dynamisk kompresjon vært begrenset 
til låseplater med multiple glideskruer. Hvis disse glideskruene kiler seg er 
det vist at også disse låseplatene kan lede til økt forekomst av alternative 
sviktmønstre. I sin avhandling “Biomechanics of locking plates in femoral neck 
fixation” har Jan Egil Brattgjerd og medarbeidere undersøkt bruken av en ny 
type låseplate ved lårhalsbrudd. Dette implantatet består av tre pinner som 
låses innbyrdes i en plate. Ettersom platen ikke er ytterligere festet til lårbenet, 
kan den forlate lårbenet lateralt, mens den garanterer pinnenes parallellitet 
og tillater kontrollert kompresjon av frakturen. Dette implantatet representerer 
derfor et nytt behandlingsprinsipp blant låseplater for lårshalsbrudd. 

Formålet med doktorgradsarbeidet var å undersøke pasientsikkerheten med 
det nye implantatet ved å evaluere dets styrker og svakheter. En tydelig økt 
stabilitet for kompresjon, tøyning og rotasjon ble påvist i biomekaniske stu-
dier uten uheldige bivirkninger sammenliknet med relevante fiksasjoner som 
to eller tre skruer eller pinner eller en glideskrue med plate. Dette er forenlig 
med en tilfredsstillende pasientsikkerhet på kort sikt. Denne effekten kan 
forklares av endret treghetsmoment, hvor det nye implantatet har et større 
avtrykk og derfor øker motstanden mot belastning. Dette samsvarer med en 
virkningsmekanisme av at innbyrdes låste pinner i en plate gir bedre stress-
distribusjon mellom pinnene og en bedre kraftoverføring fra spongiøst ben i 
lårbenshodet medialt til sterkere kortikalt ben i trokantermassivet lateralt.

Kliniske studier behøves for å verifisere om denne biomekaniske effekten er til-
strekkelig til å fremme bruddtilheling eller påvirke sviktmønstre, dvs. fremme 
pasientsikkerheten også over tid. Så langt er prekliniske og kliniske resultater 
lovende ved låseplater med innbyrdes låsning. Dette implantatet må derfor 
foreløpig ses på som en fordelaktig utvikling i behandlingen av lårhalsbrudd.
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Better Reported Outcomes
The Furlong Evolution® effectively treats younger patients. These healthier and 
more active patients demand more from their surgeon and more from their 
hip replacement. 80.6% of Evolution hip patients describe the results of their 
operation as “Very Good” or “Excellent” as opposed to 77.8% for all other 
cementless stems. When asked to describe the results of their operation, 
Evolution patients are more satisfied overall (p=0.007).

Superior Survivorship

Significantly Higher PROMS Gains
Oxford Hip Score (p=0.002) EQ-5D (p=0.003) EQ-Vas (p<0.001)

In Younger More Active Patients

The Versatile stem geometry allows broad indications. This higher survivorship 
included more patients with Rheumatoid, AVN and CDH/DDH than other 
cementless stems.

The mean age of patients treated with Furlong Evolution® is 60.9 opposed to 
65.4 years.

Furlong Evolution® demonstrated higher health gains in younger patients, even 
with higher preoperative ASA scores.

Storeløkken 11-6011 Ålesund
support@scp.no   www.scp.no

Distributed by: SCP Ortopedi
1JRI 20 year warranty

The Furlong Evolution® has more 
than a third fewer revisions 
compared to all other 
cementless stems on the NJR2

(37.5% lower risk of revision at 8 years)
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2National Joint Registry Report, Summary.Report.HP_Stem_Furlong Evolution Cementless_
All.23/11/2020.03:53. Full NJR report available, please ask your Sales Representative for a copy. 

Resyme av ph.d. avhandling

BIOMECHANICS of locking  
plates in femoral neck fixation

Jan Egil Brattgjerd, ph.d., 
overlege Ortopedisk avdeling 
OUS Ullevål, forsker ved  
OsloMET Storbyuniversitetet

Ph.d. avhandling ”Biome-
chanics of locking plates 
in femoral neck fixation” 
utgikk fra Institutt for klinisk 
medisin ved Det medisinske 
fakultet ved Universitetet  
i Oslo og ble forsvart for  
graden ph.d. 28. januar 2021. 

” Så langt er pre- 
kliniske og kliniske 
resultater lovende 
ved låseplater  
med innbyrdes  
låsning ...”
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hip replacement. 80.6% of Evolution hip patients describe the results of their 
operation as “Very Good” or “Excellent” as opposed to 77.8% for all other 
cementless stems. When asked to describe the results of their operation, 
Evolution patients are more satisfied overall (p=0.007).

Superior Survivorship

Significantly Higher PROMS Gains
Oxford Hip Score (p=0.002) EQ-5D (p=0.003) EQ-Vas (p<0.001)

In Younger More Active Patients

The Versatile stem geometry allows broad indications. This higher survivorship 
included more patients with Rheumatoid, AVN and CDH/DDH than other 
cementless stems.

The mean age of patients treated with Furlong Evolution® is 60.9 opposed to 
65.4 years.

Furlong Evolution® demonstrated higher health gains in younger patients, even 
with higher preoperative ASA scores.

Storeløkken 11-6011 Ålesund
support@scp.no   www.scp.no

Distributed by: SCP Ortopedi
1JRI 20 year warranty

The Furlong Evolution® has more 
than a third fewer revisions 
compared to all other 
cementless stems on the NJR2

(37.5% lower risk of revision at 8 years)
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2National Joint Registry Report, Summary.Report.HP_Stem_Furlong Evolution Cementless_
All.23/11/2020.03:53. Full NJR report available, please ask your Sales Representative for a copy. 



KRIG & FRED
De første kapitlene av Lev Tolstojs roman Krig og fred kom ut i 1863.  
Boken er beryktet både på grunn av lengden (den norske utgaven er på  
drøye 1400 sider) og på grunn av alle karakterene som Tolstoj introduserer 
(over 500 karakterer skildres hvorav ca. 160 er virkelige personer).  
Så hvorfor skal du lese denne? 

DEL 3 • FØLJETONG dissekert av Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs hospital

Geir Kjetsaa, oversetter av de fleste av Tolstoj og 
Dostojevskis verker sier det slik: ”Den russiske roman 
avspeiler et helt folk og en hel epoke og behandler de 
dypeste menneskelige problemer og moralske konflikter. 
Og denne diktningen føles stadig mer aktuell, ikke 

bare i Russland, men i hele verden. Den er nemlig både 
nasjonal og universal, både subjektiv og objektiv.”

Vi følger Pierre Bezukhov, fra han som idealistisk 20-åring 
kommer til St. Petersburg fra et utenlandsopphold til 
han som voksen og desillusjonert mann endelig finner 
tilbake til livsgleden. Da har han vært igjennom en 
periode som fanatisk Napoleons tilhenger, drept en 
mann i duell, prøvd ut frimurerordenen, oppsøkt krigs-
skueplassen, gjort forsøk på å snikmyrde Napoleon, 
blitt tatt som krigsfange og under dette oppholdet fått 
åndelig veiledning av en bonde (det eneste ”skikkelige 
menneske” i romanen i følge Tolstoj), blitt gift og skilt 
og gift igjen og endelig funnet freden i familielivet. 
Ellers spinner handlingene rundt fem familier: Familien 
Rostov, Bezukhov, Kuragin, Bolkonsky og Drubetskoy. 
Vi kom i forrige utgave frem til bind 3:

Gigantromanen

” Den russiske roman avspeiler et helt 
folk og en hel epoke og behandler de 
dypeste menneskelige problemer og 
moralske konflikter ...” 

Geir Kjetsaa

LITTERATURSPALTEN fortsatt fra NOP nr. 3

Lev Tolstoj (1828-1910)
Lev Nikolajevitsj Tolstoj var en russisk forfatter av 
romaner og essayer, dramatiker og filosof. Han var også 
pasifist, kristen anarkist og utdannelsesreformator.

Kilde:  https://no.wikipedia.org/wiki/Lev_Tolstoj 
Foto: ©Shutterstock.com
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Del 1 
Del 1 innledes med et av Tolstojs essay der han 
filosoferer over grunnen til at det trekker opp til krig i 
Europa mot slutten av 1811 fram til krigen bryter ut i 
juli 1812. Nikolai Rostov deltar i et slag og blir tildelt 
en orden for sitt mot. Ved å gjøre om bokstavene i 
det franske alfabetet til en tallkombinasjon, kommer 
Pierre fram til at bokstavene i ”keiser Napoleon” på 
fransk, kan skrives som tallet 666 – dyrets tegn fra 
Åpenbaringen i Bibelen. Det går stadig rykter i Moskva 
om at Napoleons hær nærmer seg og at han har tenkt 
å innta Moskva. Adelen og kjøpmennene i Moskva 
møter keiseren som oppfordrer dem til å sende sine 
undersåtter til hæren. På den måten settes den russiske 
armé sammen av bønder og arbeidere mot Napoleons 
Grande Armée som består av rundt 680 000 mann, 
vesentlig yrkessoldater fra Frankrike, Polen og  
Østerrike/Prøysen.

Del 2
Del 2 innledes med nok et historisk-filosofisk essay 
der Tolstoj analyserer hendelsene i 1812 og årsaken 
til krigen. Det poengteres at historien ikke dikteres av 
enestående, geniale menn men av omstendigheter og 
tilfeldigheter som griper inn i hverandre på en fullsten-
dig uforutsigbar måte: ”Enkeltmennesker spiller ingen  
rolle i sine egne liv – det er de historiske prosessene 
som bestemmer alt”. Napoleon blir inngående beskrevet 
i livlige detaljer. Andrej Bolkonski bestemmer seg for 
å dra i krigen og Pierre bestemmer seg for å overvære 
slaget ved Borodino som finner sted i september 1812, 
historiens inntil da største slag der over 250 000 sol-
dater deltar og over 70 000 dør. Fra en høyde like ved 
observerer han til å begynne med krigshandlingene men 

ender opp med å delta i 
slaget som ammunisjons-
bærer. Pierres opplevelse av 
død og ødeleggelse gjør dypt 
inntrykk. Russerne taper men vinner  
en viktig moralsk seier ved å ha hatt mot til å stå opp 
mot Napoleons Grande Armé. Russerne trekker seg 
tilbake, noe som gjør at Napoleon kan starte marsjen 
mot Moskva. Han får imidlertid problemer allerede  
nå, da russerne innfører ”den brente jords taktikk” 
under tilbaketrekningen. Anatole Kuragin får benet 
amputert og Andrej Bolkonski får en åpen bekken- 
fraktur i slaget.

Del 3
Hærstyrker fra tilsammen 11 europeiske land rykker 
sammen med Napoleon framover mot Moskva. Russerne 
holder krigsråd og beslutter å evakuere Moskva. Før 
de russiske troppene drar, plyndrer de hele byen. Det 
oppstår ville tilstander blant byens borgere. En ung 
mann blir beskyldt for å være skyld i at byen over-
gis. Folkemengden går amok og river ham i biter. Vi 
overværer familien Rostovs flukt ut av byen. Tilfeldigvis 
kommer deres vogn i samme følge som vognen til den 
sårede Andrej Bolkonsky (han med den åpne bekken-
frakturen, septisk nå). Han og Natasja møtes igjen i en 
rørende scene. 

Det følger en fabelaktig beskrivelse av Napoleon som 
tror han skal bli møtt av en deputasjon fra russerne 
som overgir ham byen. Han ser for seg en storslagen 
tale ved Moskvas byport. I stedet går det med hæren 
hans som med den russiske hær som nettopp har flyktet: 
De utslitte franske soldatene begynner å plyndre byen 
på nytt. Moskva består stort sett av trebygninger og 
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AKTUELT!
Skjønnlitterære perler som  

gjerne er pensum, og som man 
kan bruke i selskapslivet for å 
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det tar ikke lang tid før soldatenes bål for matkoking 
har antent bygninger og satt fyr på hele Moskva som 
brenner i flere dager. Fyrst Andrej dør to uker etter at 
han pådro seg den åpne bekkenfrakturen.

Del 1
Pierre er i Moskva og på vei til å gjennomføre et lenge 
planlagt snikmord på Napoleon. Han blir i stedet 
tatt til fange av franskmennene da han forsøker å 
redde en armensk pike fra å bli frastjålet et smykke. I 
fangenskapet treffer han Platon Karatajev, en enfoldig 
bonde. Pierre (og Tolstoj) er betatt av hans enkelthet 
og naturlighet. Pierre slutter etter dette møtet å gruble 
over livets mål og mening. Det stoiske ved bonden 
appellerer så sterkt til Pierre at han også slutter å være 
frimurer og finner endelig fram til troen på livet. Tolstoj 
mener at Karatajev er bokens eneste ”rene” person i 
moralsk forstand.

Del 2
Napoleon blir værende i Moskva fra september til 
oktober. Han forsøker forgjeves å hindre soldatene i å 
plyndre men glemmer å forsyne dem med vinterklær 
og proviant (det viser seg senere at byen hadde nok til 
å forsyne hæren hans i minst 6 måneder). Han velger 
til slutt å gjøre det Tolstoj mener er det dummeste 
han kunne ha gjort: I stedet for å overvintre i Moskva, 
starter han tilbaketoget til Paris like før den strenge 
russiske vinteren setter inn. La Grande Armée er i ferd 
med å gå i oppløsning, kanskje først og fremst på grunn 
av synkende moral. Under tilbaketoget angripes fransk-
mennene gang på gang og Pierre blir etterhvert frigjort 
av Denisov som vi traff i første del av romanen. 

Del 3
Den russiske vinteren setter inn. Generalene og 
Napoleon flykter nå hals over hode i sine pelser med 

vognene fulle av skatter da de skjønner hvilken vei  
det går. Hæren går fullstendig i oppløsning. Tolstoj 
analyserer og filosoferer gjennom flere kapitler over  
de krigshistoriske fakta. 

Del 4
Russerne forfølger franskmennene under ledelse av 
general Kutuzov (en virkelig person). I tillegg utsettes 
Napoleons hær hele tiden for stadige små angrep fra 
kosakker og russiske partisaner. Pierre blir liggende syk 
og til sengs i tre måneder ”... men til tross for at legene 
årelot ham og ga ham flere medisiner, ble han likevel 
frisk”. Pierre (og folket) vender tilbake til Moskva. Han 
treffer igjen Natasja og de forelsker seg i hverandre, 
han på nytt, hun for første gang. Av La grande Armée på 
685 000 soldater, er det bare 120 000 som kommer seg 
ut av Russland og bare 35 000 av dem er franskmenn. 
380 000 dør av sult, kulde, tyfus eller faller i kamp.

Del 1
Tolstoj	er	blitt	kritisert	for	å	la	historien	slutte	i	en	
happy	ending:	Pierre	og	Natasja	Rostova	gifter	seg,	det	
samme	gjør	Nikolaj	Rostov	og	Maria	Bolkonskaya		
(søster	til	han	med	den	åpne	bekkenfrakturen).	De	
lever	på	slutten	av	romanen	i	lykkelig	sameksistens	i	
en	slags	kollektiv	tilværelse.

Del 2
-	er	den	berømte	epilogen	der	Tolstoj	redegjør	for	sin	
kritikk	av	mainstream	historieforståelse.	Etter	hans	syn	
er	historien	et	resultat	av	mange	små	hendelser	drevet	
av	de	tusener	av	individer	som	er	involvert	–	ikke	av	
”den	store	helten”	som	for	eksempel	Napoleon.
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BONER blog

Dr. Margo Bein
kollegastøtte

Dr. Margo Bein er Norsk 
ortopedisk forenings 
egen selvutnevnte  
husterapeut. 

Han er ortoped, utdannet ved  
”De Harde School Van Het Leven” 
i Syd-Holland hvor fordypning i 
psykoanalyse var en måte å omgå 
obligatoriske kurs i trygdemedisin  
før godkjent spesialitet. Etter embeds- 
eksamen meldte han seg som 
fremmedkriger for Heimevernet i 
Nord-Odal hvor han prompte ble 
dimmitert grunnet bilateral hallux 
valgus og utpreget trangsynthet. 
Siden har han vikariert ved samt-
lige norske sykehus uten noen-
sinne å ha hatt poliklinikk eller 
holdt internundervisning. I NOPen 
stiller han frivillig opp med råd til 
kolleger som har behov for faglig, 
sosial eller psykisk støtte. 

Henvendelser kan sendes anonymt 
til nopredaktor@gmail.no

”Kjære Margo, 

Jeg er en erfaren ortoped med lang fartstid i helse-
vesenet og føler selv jeg har gjort meg fortjent til 
anstendige standsmessige fasiliteter. Over flere år har 
jeg vært vitne til at mange gode kolleger blir behandlet 
på linje med krøtter og stuet inn i åpne kontorlandskap 
med begrunnelsen at det skal gi bedre arbeidsflyt og 
øke faglig meningsutveksling (vi vet jo alle at det er 
fordi nissene på sykehusbygg vil spare penger på  
kontorer til legene så de kan bruke noen flere millioner 
på konsulenter og prosecco på julebordet). Nå sist er 
det altså jeg som har blitt bedt om å finne meg en 
plass i en av disse labyrintene av provisoriske vegger 
og torturinstrumenter fra Kinnarps – grått og kjedelig 
uten det minste innslag av lær eller eksotisk treverk 
slik en akademiker av mitt kaliber kan sette pris på. 

Jeg har forgjeves forsøkt å klage min nød til klinikk-
sjefen, gitt utallige argumenter for at jeg ikke kan 
forventes å prestere på topp hverken akademiske eller 
kirurgisk i et slikt miljø, men kommer altså ingen vei. 

Hvordan skal jeg komme meg ut av denne innerste 
sirkelen av inferno som dette ståkete, sjelløse industri-
lokalet kan sammenlignes med?

Med desperat hilsen  
Dr. Med. FRCOS Arthur H. Ristebak d.y.”

SVAR: 

Min gode Dr. Ristebak,

For det første er jeg naturligvis helt uenig i premisset at 
ortopeder har behov for å utveksle flere meninger – på et 
gjennomsnittlig morgenmøte med 8 ortopeder i rommet 
vil enhver problemstilling avføde minst tolv meninger av 
gjensidig utelukkende karakter – så mer interaksjon vil  
vel snarere være opphav til mer forvirring blant våre yngre 
kolleger enn noe annet. Åpent kontorlandskap er en 
djevelsk idé som på linje med Maoisme kun har medført 
bedrede kår på sentralkomiteens papirer, men regelrett 
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død og fordervelse for befolkningen den affiserer. Fysj! 
Der er vi skjønt enige. Byråkratene som selv sitter på 
egne kontorer med lydtett dør hører ikke vår utmattede 
klagesang, så vi er tilsynelatende nødt til å akseptere at 
fenomenet brer seg som en pandemi også i vår stand. 

Løsningen på problemet kan likevel være enklere enn 
du frykter: Ostepop – den mest utskjelte av partysnack, 
som gir fingre og lepper en umiskjennelig og gjenstridig 
overflate av pseudo-ost, og lukter karakteristisk stramt 
som bare en Jakoksegjeter kan ignorere. Skulle du kunne 
legge deg for vane å innta ostepop på regelmessig basis 
vil det ikke gå lang tid før dine medkontorister vil sørge 
for et opprop for å få deg inn i private gemakker så snart 
som råd. En som tar inn på ostepopens bane vil kjenne 
heroinistens hig etter mer, og en seanse med skafferi 

stopper ikke før posen er tom. Lyden av de gule puffede 
pølsene med ostebouquet som knaskes kontinuerlig  
som et godstog med sand i maskineriet vil drive dine  
kolleger til vanvidd. Ganske snart vil de sette foten ned 
for å dele kontor med mannen som etterlater seg gule 
fingermerker i hele lokalet og brygger en egen kultur av 
syntetisk roquefort i tastaturet på pulten. For maksimal 
effekt må du vite at ostepop får frem sin mest intense 
aroma ved å dekanteres ett døgn i forkant av inntak. Det 
beste er å helle den ønskede mengden i en stor, grunn 
skål for å gi alle de gule belgene tilstrekkelig luft for å 
utvikle sitt fulle potensial. Stol på meg dette kan jeg alt 
om. Vel bekomme!

Margo

Andvig

”Hei Margo,

Hva er egentlig greia med minifragmentplater og LISS? 
Alt skal være så smått og mini-invasivt for tiden. Da jeg 
var ung holdt vi oss til etablerte sløydprinsipper, tjukke 
plater og ditto skruer; interfragmentær kompresjon, 
og så skvise resten av beinmargen ut av rørknokkelen 
med en nøytralisasjonsplate på langs. En operasjon var 
ikke verdt å diktere om du ikke hadde avdekket knok-
kelen fra leddet over til leddet under, og minimum to 
studenter hadde gått i bakken av synet. Etterpå disket 
søstrene opp med saft og happy ending på vaktrommet. 
Akk og ve, disse unge, hårløse ortopedene kan jo knapt 
dissekere. De skal på død og liv gjøre alt indirekte gjen-
nom bittesmå åpninger. Om de våger seg på en åpen 
osteosyntese er det med bittesmå plater og skruer med  
gjenger i hue og ræva så man ikke ser opp og ned på dem. 

Jeg synes ærlig talt det er ganske femi med disse  
puslete implantatene som står på kryss og tvers over-
alt. Det ser jo mer ut som resultatet av en hjemmelaget 
splintgranat, og jeg mistenker at de settes inn for å 
skjule dårlige reposisjoner på post-op røntgen. Du som 
har vært gjennom det meste opp gjennom årene må 
vel være enig i dette er en greie for influencer- 
ortopeder som vil dø ut når internett går konk. 

MVH  
Hårek, generell kirurg og orthoped av den gamle skolen”

SVAR: 

Min gode Hårek,

Hva skal jeg si? Det er jo egentlig ganske trist. Her ser 
det ut som tiden har løpt fra deg. Du er litt som han 
gamle onkelen som alltid må komme på selskap i rom-
julen fordi han er fremmedgjort av alle etter sitt femte 
ekteskapsbrudd og ikke har noen andre å være hos i 
høytiden. Han som sitter i hjørnet, drikker eggelikør 
med begge henda, og slenger om seg med rasisme, 
kvinnehat og røykehoste. Selv ortopeder må følge med 
i tiden, og her er det altså fremskritt på alle fronter 
hva gjelder skånsom behandling av vev og ben siden 
du var ”ung”. For å si det på en måte du kanskje vil 
forstå: se på et brukket lem som en potensiell make du 
gjerne vil kurtisere: det er imperativt å være nennsom 
i behandlingen av bløtvevet så du bevarer magien som 
får forholdet til å gro. Går du rett på sak er det over- 
hengende fare for et dårlig resultat. Det avhenger 
selvsagt av omstendighetene, og det er fortsatt brudd 
som byr seg frem for mer direkte tilnærming. Her er 
det viktig å følge med på det som er oppdatert kutyme, 
for det endrer seg også raskt! Uansett er det nå slik at 
loven dikterer at du må ha informert samtykke – både 
for å operere og kopulere.

Margo

Knokler og kurtise ” ... se på et brukket lem 
som en potensiell make 
du gjerne vil kurtisere ...”
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BONER blog fortsatt ...

”Kjære Dr. Bein

Jeg må si jeg er skuffet – føler meg 
rett og slett lurt! Før jeg engang begynte 

å studere for å bli lege var det tidlig helt 
åpenbart for meg at jeg måtte bli kirurg, og 

høyest i hierarkiet står naturligvis ortopeder. Grunnen 
var helt enkelt at jeg vil ha respekt og anerkjennelse. 
Jeg har sett timesvis med Greys anatomy og trodde at 
leger, og spesielt kirurger vasset i penger og damer. 
Legene på TV har fast parkeringsplass til Porschen rett 
ved inngangen til sykehuset, frakker med broderte 
initialer og tilpasset arbeidstøy levert på kontoret. Alt 
dette har jeg aldri sett snurten av etter at jeg begynte 
i yrket. Tre semestre på Bjørknes, seks år på universi-
tetet og nå fire år med spesialisering (som betyr at jeg 
har ca. fire år igjen til jeg kan kalle med ortoped), og 
hva får jeg av frynsegoder på bruket? Zip, nada, jack all, 
nix, NULL! 

Hva skjer a´? Er jeg heldig finner jeg en ledig spot til 
Opel´n lengst bort fra døra når jeg kommer på jobb 
klokken 07:30. Arbeidstøyet må jeg hente i kjelleren, 
og det verste er at vaskeriet ikke engang tar seg bryet 
med å vrenge klærne riktig vei ettersom det visstnok 
ikke står i arbeidsinstruksen deres, så det blir jo min 
jobb. Kaffe er visst bare til pasienter og pårørende, så 
der må vi spytte inn en tier pr. kopp for Kjeldsbergs  
kjederens, eller kjøpe traktekaffe til full pris i kantina. 
Ikke får vi påspandert noe særlig mer enn enn kule-
penn eller snap-on refleks av industrien heller, og hvor 
blir det av tilbudet av tilfeldige partnere som etter 
sigende skulle oversvømme en ung kirurg? På byen 
drukner jeg jo bare i mengden av aksjemeglere og 

solbrune elektrikere med Rolex på armen. Hva skjedde 
med statusen i legeyrket?

MVH  
Preben A. von Broten”

SVAR: 

Kjære Preben

Du har rett; alt var bedre før. Det var en tid der leger, 
og spesielt kirurger befant seg på toppen av haugen, 
helt uangripelige med vårt faglige monopol, høye gasje 
og nedlesset i tilbud fra det motsatte kjønn. En svunnen 
tid, dessverre. Det er nok ingen vei tilbake. Leger 
vokser snart på trær. De som utdannes i våre dager kan 
regne med å stå med luen i hånden i mange år i på-
vente av an ledig jobb som LIS-vikar. Så sitter Google 
eller Epic snart klare med en robo-doc som gjør job-

ben raskere, bedre og billigere enn den menneskelige 
versjonen, og vi må alle finne oss en jobb i serverings-
bransjen i konkurranse med flyveledere, taxisjåfører og 
andre som automatiseres bort. 

Det høres ut som du har havnet på feil hylle i livet.  
I våre dager er den eneste gjenværende adel i Norge 
å finne blant idrettsutøverne. Helt på toppen finner 
du fotballspillere. Fjols med sideutdannelse i melo-
dramatisk fallteknikk og hårstyling, som har bestemt 
seg for å gjøre en levevei av å sparke ball er altså de 
nye kongene. De bæres på gullstol gjennom landets 
MR-maskiner og er tilsynelatende immune mot corona 
også, når selv fotballforbundets akademiske alibi, Lise 
Klaveness kjemper med Rudy Guiliani om førsteplassen 
i tvilsom juss der hun i beste sendetid hevdet at det 
var helt bak mål at de må forholde seg til karantene-
bestemmelser som vanlige folk. Annet er kanskje ikke 
å forvente av reiseregningsbaronene i fotballforbundet, 
men de fikk altså med seg mange sportskommentato-
rer i avisene på å fordømme myndighetenes avgjørelse 
om å nekte dem å reise. Fotball skulle altså stå hevet 
over samfunnsmedisin – helt til det viste seg at helse-
myndighetene fikk rett om smittefaren – innad i laget. 
Da var det opptil flere som la seg flatere enn Neymar 
Jr. etter nærkontakt med en motstanders aura. Som 
sagt er altså det du er ute etter å finne i profesjonell 
idrett, ikke i medisin eller akademia. Jeg hører de 
leter etter folk som kan score mål i bartebyen, for det 
har de visst ikke drevet med på noen år i Rosenborg 
Ballklubb. 

Margo
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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 portrett- 
intervju 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 jorgenandvig@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.

Bidrag til NOP 2021
Du kan  

vinne en  
iPad

mini!



l Vanco/Gentamycin baserte spacere    

l   Armerte Hoftespacere
l   Knespacere
l   Skulderspacere
 

Vil du lese mer om spacere fra Tecres: 
https://enimed.no/produkt/spacere-fra-tecres/

Spacerer fra Tecres
Vancogenx

Veldokumentert

E-post: svein.hegstad@enimed.no

Telefon: 90 94 03 69



Charnley stipend som støtte til  
forskningsarbeid, videre- og etter- 
utdanning, produktutvikling og studie- 
reiser 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

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

Telefon 66 78 32 00 eller  

mail bente@odesign.no

Vi minner om at materiellfrist for  

NOP nr. 2, 2021 er 24.05 2021

HØSTMØTET 
2021
På grunn av Covid-19 følger vi  
med på situasjonen og holder  
mulighetene for både fysisk,  
virtuelt og hybridmøte åpent.   
Har du spørsmål ta kontakt med:

Mail kristin@ksci.no

Stipend, kurs & konferanser
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Inger Schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi

Etter Inger Schulstads ønsker, 
skal stipendet fortrinnsvis ut-
deles til en kvinnelig lege med 
interesse for og under utdan-
nelse i håndkirurgi. 

Styret i Norsk forening for hånd-
kirurgi 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 reise-
mål, fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag. Søknadsfrist vil 
være 1. september. 

Tildelingen bekjentgjøres på års-
møtet. Etter reisen må stipendiaten 
publisere et reisebrev i Norsk 
ortopedpost eller Tidsskrift for 
Den Norske Legeforening. Det bør 
fremgå av brevet at reisen er støt-
tet 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.

KEBOMED AS I Midtunhaugen 17, N-5224 Nesttun I  
Telefon: 55 98 77 00 I Faks: 55 98 77 01 I www.kebomed.no

Spesialisert leverandør av innovativt medisinsk utstyr

BIO15310_advert_NOF.indd   1 09-09-15   16:29

BIO15310_advert_NOF.indd   1 09-09-15   16:29

What if your
patient’s fracture
does not heal?
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Stipend, kurs & konferanser

Norsk Forening for Håndkirurgis reisestipend

Styret kan tildele et eller flere reise- 
stipend på inntil kr 10.000 til med-
lemmer for å besøke håndkirurgiske 
avdelinger i andre land, fortrinnsvis 
skandinaviske. Deles ut hvert år. 
Førstegangs-søkere vil bli prioritert.

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

Søknadsfristen er 1. september.

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

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 utbeta-
ling 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.

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 anled-
ningen – søk nå – og tenk foredrag til Høstmøtet vårt i Oslo.

Beste foredrag
Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger 
for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) ved Høstmøte 2021.

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen av Høst-
møte 2021. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag med kr 5.000. 

En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle aksepterte 
innlegg. Lykke til og god arbeidslyst!

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

Statutter for  Smith & Nephew 
Artroskopistipendium

 1.  Stipendiets navn:  
Smith & Nephew Artro- 
skopistipendium. 

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

3.  Stipendiet kan tildeles 
medlem av Norsk Artroskopi-
forening etter skriftlig søknad.

 4.  Stipendiet gis som støtte til 
igangsatt forskningsarbeid, 
kliniske studier eller annet 
relevant arbeid til utvikling 
av faget. 

5.  Norsk Artroskopiforening fore-
tar utlysing av stipendiet. 

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

7.  Stipendiatene skal i ettertid 
gi en skriftlig redegjørelse til 
stipendstyret for bruken av 
midlene. 

8.  Statuttene kan endres etter 
etter avtale mellom styret i 
Norsk Artroskopiforening og 
Smith & Nephew A/S.

Søknad skal innsendes til 
stipendstyret  i word/pdf-format 
som vedlegg til e-post.
randi.margrete.hole@gmail.com
 
Søknadsfrist 1. januar 2022

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.
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Nof stipend til støtte til  
forskningsarbeid, videre- og  
etterutdanning, eller kurs-  
og kongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 50.000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

3.  Stipendet er på kr 50.000
  og utdeles en gang årlig.
  Stipendet kan eventuelt deles
  på flere søkere.

4.  Norsk ortopedisk forenings  
årsmøte velger et stipendstyre 
på 5 medlemmer. Stipendstyret 
har en  funksjonstid på 4 år.

5.  Søknadsfristen er 31. august

6.  Søknaden sendes  
leder@ortopedi.no

7.  Mottakeren forplikter å avgi  
rapport 

8.  Årsmøtet kan med 2/3 flertall 
forandre  statuttene for stipendet

  etter forslag fra ett eller flere
  medlemmer.

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

Stipendet er på kr 50.000.

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

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

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

3.  Stipendet er på kr 50.000
  og utdeles en gang årlig.
  Stipendet kan eventuelt deles
  på flere søkere.

4.  Norsk ortopedisk forenings  
årsmøte velger et stipendstyre 
på 5 medlemmer. Stipendstyret 
har en  funksjonstid på 4 år.

5.  Søknadsfristen er 31. august

6.  Søknaden sendes  
leder@ortopedi.no

7.  Mottakeren forplikter å avgi  
rapport

8.  Årsmøtet kan med 2/3 flertall 
forandre  statuttene for stipendet

  etter forslag fra ett eller flere
  medlemmer.

Smith & Nephews  
forskningsstipend til støtte 
for basalforskning og klinisk 
forskning innen implantat-
kirurgien.

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

Arthrex artroskopipris deles  
ut på Artroskopiforeningens  
generalforsamling/årsmøte

Prisen gis til hovedforfatter av 
beste artroskopirelaterte publi- 
kasjon 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

Norsk Artroskopiforenings 
LIS-stipend 2021
Norsk Artroskopiforenings  
vintermøte

Reisestipendet på kr 10.000,- deles  
ut på Norsk Artroskopiforenings  
Vintermøte, og skal brukes på følg- 
ende ESSKA- eller ISAKOS-kongress. 

Påmelding til Vintermøtet gjøres på 
Norsk Artroskopiforenings  
hjemmeside; www.artroskopi.no



Ny innovativ standard for Collumfrakturer

Femoral Neck System (FNS) er konstruert spesielt for lårhalsbrudd, med forbedret 
stabilitet ment å redusere reoperasjoner relatert til fikseringskomplikasjoner.

Vil du vite mer om våre traumeprodukter?
Ring oss på 67 51 86 00 eller besøk ortomedic.no.



Avansert 
tilheling
Maksimere tilheling 
ved rotator cu� -kirurgi

REGENESORB◊
Erstattet av ben innen 24 måneder*1,2

For faglig oppdatering se:
smith-nephew.com/education

Sammenligning av innvekst, 
CT 6 måneder og 18 måneder3

Referanser  1. Data on fi le at Smith+Nephew, report 15000897, 2012. 2. Supports HEALICOIL REGENESORB Suture Anchor and HEALICOIL KNOTLESS Suture Anchor.  
3. Data on fi le at Smith+Nephew, report NCS248 (18 month interim report), 2014. *In vivo animal testing. Data based on micro CT. 
Smith & Nephew, Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, www.smith-nephew.com, US. 
Kundesenter Norge: : 66 84 20 20 norway@smith-nephew.com
◊Trademark of Smith+Nephew. ©2020 Smith+Nephew. All rights reserved. Printed in USA. 19378 V3 0720
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Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo


