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Moving on.
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Redaktørens lederspam

Redaktørens palte

Jørgen Andvig, redaktør 

Man kan få inntrykk av at bak denne leder- 
spalten sitter en blodfan av Jokke og 
Valentinerne´s musikk og Joachim Nielsen  
som poet. Det er egentlig ikke tilfelle. Det har 
seg likevel slik at om man tar deler av teksten 
ut av sammenheng så kan den brukes til å  
sette ord på følelser som bygger seg opp.

I vinternummeret siterte jeg den ”kalde fine tida” - 
som om det var så feiende flott med nypreparerte  
løyper og lunt vintermørke. Egentlig vil Jokke helst 
sitte inne og ”pimpe”, med sport servert kun over  
eteren til fjernsynet i stua. Nå føler jeg utdraget fra 
sangen om ”gutta som har opplevd alt” treffer en nerve 
når vi har bikket godt inn i nedstengning nr. tolv og 
mange kjenner ganske bra på kroppen at pandemi er 
krevende som maratonøvelse. 

Det er ikke fritt for at det er litt frustrasjon etter et 
drøyt år med morgenmøter på skype, inn og ut av 
hjemmekontor, webinarer på kveldstid, ingen fysiske 
kurs eller kongresser, ikke hospitering eller andre gode 
møteplasser hverken på jobb eller privat. Menneskelig 
kontakt er blitt like fremmed som i en fremtidsdystopi 
av George Orwell. Kantinen på jobb har begrenset 
åpningstid, begrenset meny og begrensede plasser, 
og er dermed stort sett tom. Selv om vi kan møtes i 
små grupper for å spise matpakken føles det litt som 
geriljavirksomhet med fare for å bli ”tatt” om man 

skulle sitte for mange, for nær. Man kan si hva man 
vil om fortreffeligheten av å kunne jobbe hjemmefra, 
møtes virtuelt og om hvor effektivt det hele er blitt når 
man ikke må reise seg fra kontorstolen eller ta på seg 
bukse for den saks skyld. Jeg er likevel helt sikker på 
at vi mister flere dimensjoner av samhandling når vi 
forholder oss til skjermer og høyttalere og ikke ansikt 
til ansikt med kollegaer og venner. Jeg snakker ikke 
lenger på vegne av leger i spesialisering, men har et 
inntrykk av at til tross for stor takhøyde på morgen-
møtet er terskelen relativt høyere for å snakke, nå når 
man må via unmute-knappen og få ordet på et vis i det 
virtuelle rommet. Den ikke-strukturerte læringen lider 
trolig for de yngste. Nå er det så veldig på overtid å 
komme tilbake til normalen! 

”Så vi, sitter her og kjeder hverandre  
Mens vi krangler om hvem som skal gå og handle”

Et eneste langt kollektivt fridykk 
Man kan se på perioden fra Mars 2020 som et eneste 
langt kollektivt fridykk. Vi har pustet rolig, inn og ut. 
Tømt kroppen for karbondioksid så langt det lar seg 
gjøre og fylt på med oksygen. Vi skal til bunnen av 
havet med ett pust. Det setter fysiologien på en mektig 
prøve. En ting er risikoen for skader pga. trykket som på 
rekorddypene er nok til å implodere selv krigsubåter, 
men vi risikerer også at hjernen kobler ut når ting er 
som mest kritisk. Det er helt avgjørende at vi handler 
riktig til enhver tid for at ikke alt skal gå ad undas. 
Tanya Streeter som holdt verdensrekord i ”no-limits 
free dive” for begge kjønn i 2002, og fortsatt har den 
for kvinner, forteller at dykket holdt på å få fatal utgang 
i det hun der nede på 160 m dyp, uten annet oksygen 
enn det hun hadde i lungene og blodomløpet fikk tilløp 
til trykk-narkose. Tilstanden gjør at en med økende 
trykk på nitrogen og carbondioksid i blodet etterhvert 
kan miste motorikk og får redusert bevissthet og  
gjennomføringsevne for helt enkle oppgaver. For å 
komme seg opp til overflaten fra 160 m dyp måtte 
hun følge en innøvd rutine for å løsne en ventil på en 

” ... Man kan si hva man vil om for- 
treffeligheten av å kunne jobbe  
hjemmefra, møtes virtuelt [-] Jeg er 
likevel helt sikker på at vi mister  
flere dimensjoner av samhandling  
når vi forholder oss til skjermer og 
høyttalere og ikke ansikt til ansikt  
med kollegaer og venner ...

Ja, så sitter vi her igjen
Og venter på at, noe skal skje
Og hjertet blir kaldt
Mens ølet blir varmt
Og vi begynner å få litt vondt for å le 

Joachim Nielsen -  Gutta - 1990



gassbeholder som skal blåse opp en ballong for opp-
drift (hennes egne lunger som vanligvis gir oppdrift vil 
på et slikt dyp være praktisk talt fullstendig kollapset 
av trykket fra havet over). Kun den siste splinten stod 
igjen. Dette enkle grepet forekom henne helt umulig 
pga. forvirringen der nede. ”Dette blir trist” rakk hun  
å tenke. 

Om vi bare kan holde oss i skinnet litt til ...
Det føles som om vi sitter der på bunnen alle sammen. 
Vi har kommet langt med vaksinering av risikogruppene  
og har økende grad av beskyttelse for oss i helsevesenet  
også. Det er nå det gjelder: gjør de riktige tingene nå 
så skal det kanskje gå bra! Så er det akkurat som om  
vi får et kollektivt tilfelle av CO2-narkose. Stortings- 
representanter, sågar vararepresentanter og permitterte 
vil snike i vaksinekøen – med tvilsomme argumen-

ter om at de er helt nødvendige for at det offentlige 
skal fungere fra et ”beredskapsperspektiv”. Med et av 
verdens mest omfattende byråkrati i offentlige organer 
(hvis organister godt kan sitte på hjemmekontor og 
holde god avstand) er vel ikke akkurat stortingsrepre-
sentantenes immunitet avgjørende for forvaltningen 
av landet. Deres anledning til å reise på sommerferie 
fritt for karantenehotell er muligens mer tungtveiende, 
i tillegg til et brennende ønske om å reise på nødvendig 
stemmesanking med dertilhørende svele på Sotra før 
høstens stortingsvalg naturligvis. Samtidig virker det 
som at allmenheten enkelte steder kollektivt har inn-
tatt russedressen og gir fullstendig blanke i tilrådninger 
om sosial avstand og generell dannethet når solen titter  
frem over St. Hanshaugen og Erna Solberg personlig 
åpner ølkranene. Kom igjen ´a! Om vi bare kan holde 
oss i skinnet litt til så skal det gå bra! 

Det gikk forresten bra med Tanya Streeter. Hun tok seg 
kraftig sammen, fikk flippet den siste splinten og kom 
til overflaten i live, som verdensrekordholder. (Hun skal 
visst ha vært de første til å gjennomføre en såkalt  
flippedans i forbindelse med dette*). 

En fullstendig krønike av kikkhullsfantastenes 
utvikling av teknologi og teknikk 
Når vi snakker om hvor kjedelig det er å forholde seg til 
en skjerm hele tiden kan det naturligvis virke støtende 
på en gruppe av våre kolleger som får prege store deler 
av denne utgivelsen av ortopedposten. Jeg snakker 
naturligvis om skopofile ortopeder. Som redaktør er  
jeg nødt til å bruke litt plass på å berømme Norsk  
artroskopiforening for å ha tatt oppgaven med å sette 
preg på bladet på alvor. De har trommet sammen  
sluggerne og vi får både en fullstendig krønike av kikk-
hullsfantastenes utvikling av teknologi og teknikk fra 
den spede barndom innen urologien på 1800-tallet,  
og til initiativet som endte med dannelsen av fag- 
grupper for subspesialiteter i Nof ble banket gjennom i 
1994 (trolig i lykkerus over de beste olympiske vinter-
leker EVER). Vi får rapport fra årets vintermøte med 
heder og priser til vinnerne av benkrokkonkurransen. 
Faglig oppdatering blir det med et brennende aktuelt 
tema – meniskrotskade – som for få år siden var ukjent 
for mange og alle har godt av å lese om. Det gleder en 
redaktør stort å få så mange gode bidrag. 

Vi får også servert en reiseskildring fra skulderfellowsip 
i Rennes, med syrlige stikk til kantinestandarden på 
Haraldsplass, signert Hjörtur Brynjólfsson, og vi får høre 
om behandling av tågange av barneortoped Andreas 
Knaus – en ganske vanlig problemstilling for mange. 
Les også et resyme av doktrorgradsavhandlingen til 
Alexandra Hott, spesialist i fysikalsk medisin og rehabi- 
litering, som har forsket på patellofemorale smerter, 
med en interessant konklusjon med tanke på behand-
ling. Som alltid vil jeg oppfordre alle som vil bidra 
til NOP om å sende inn stort som smått. Det er stor 
takhøyde hos oss, og terskelen skal være lav. 

Med det vil jeg ønske alle leserne av bladet en riktig 
god sommer! Det er virkelig bare å holde ut en liten 
stund til, så skal vi nok snart sees igjen!

Evig deres,

Jørgen Andvig,  
redaktør NOP

Redaktørens lederspam Fortsatt ...
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” ... Med et av verdens mest  
omfattende byråkrati i offentlige 
organer (hvis organister godt kan 
sitte på hjemmekontor og holde god 
avstand) er vel ikke akkurat stortings-
representantenes immunitet avgjø-
rende for forvaltningen av landet ...”

” ... Med det vil jeg ønske [-] en riktig 
god sommer! Det er virkelig bare å 
holde ut en liten stund til, så skal vi 
nok snart sees igjen!”

*Spør Prof. Jon Olav Drogset om Flippedansen
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Ny innovativ 
standard for
Collumfrakturer

FNS

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

Femoral Neck System (FNS) er 
konstruert spesielt for lårhalsbrudd. 
Med forbedret stabilitet, vil det 
redusere reoperasjoner relatert til 
fikseringskomplikasjoner.



Greger Lønne, styreleder 

Sommer, sommer, sommer. Det er vel sjelden 
sommeren har inneholdt så mange forventninger  
om et samfunn som åpner opp, smittetall som 
faller og et kulturliv som langsomt kommer i 
gang. Flere politikere har promotert den første 
utepilsen, og selv om store festivaler avlyses, 
er det snart mulig å gå på konserter igjen, og på 
kino for å se de utsatte storfilmene vi har gledet 
oss til. Samtidig dukker det opp nye mutanter 
av koronaviruset som kan sette alt dette på 
prøve. De kan være mer smittsomme, gi mer 
alvorlig sykdom og utfordre vaksineprogrammet. 
Det vi har lært er at alt er mulig.

Dette er scenariet når vi nå skal planlegge årets høst-
møte. Vi har vært på Radisson Blue Hotell på Alna, og 
gjenopptar planene for et fysisk møte der, noe vi har 
sterk tro på at vi skal få til i år. Vi ser imidlertid behovet 
får å planlegge for flere eventualiteter og ser for oss tre 
muligheter: 

1. Ingen restriksjoner, og stinn brakke. 

2.  Smittevernregler, med 1 meter avstand  
og antallsbegrensning. 

3. Intet fysisk møte, digital løsning. 

Vi tror og håper at vi kan møtes fysisk, og at det blir stinn  
brakke. Vi tar imidlertid med oss erfaringene fra den 
digitale gjennomføringen sist høst og lager en hybrid 
løsning, som også innebærer at det blir mulig både å 

følge møtet digitalt i sann tid, samt å delta i symposier 
eller frie foredrag med en presentasjon selv om du ikke 
kan være til stede. Alle som av ulike grunner må være 
igjen hjemme kan da også følge møtet, og delta aktivt 
med presentasjoner. Vi tror det er framtiden. 

Mulighet for å snu oss 
I år går vi fra Hopin til Tappin. Vi kan med Tappin.no 
planlegge hele møtet uavengig av hvilket av de tre 
scenariene det blir. Og snu oss raskt dersom det er  
behov for det. Faggruppene er i full gang med å plan-
legge symposiene, og de av dere som tenker å sende 
inn frie foredrag kan gjøre det, uavhengig av om dere 
planlegger å komme til Oslo i høstmøteuka, eller ikke. 
Vi har stor fleksibilitet i dette systemet, men håper  
at vi klarer å gjenskape høstmøtestemningen slik vi 
husker den, eller helst bedre. Med hotellet for oss selv 
har vi muligheter til å skape en høstmøteboble som  
vi nå har lengtet etter i snart to år.

Men før det: nyt sommeren, norgesferien og et kaldt 
glass med bobler etter egen smak og behov. 

 
God sommer!

Tidene forandrer seg

Leder
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” Det vi har lært er at 
alt er mulig ...

”	Vi	tror	og	håper	at	vi	kan		
møtes	fysisk,	og	at	det	blir		
stinn	brakke	...	”
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Fra anatomiske studier med dårlig utstyr  
(datidens lyskilder og optikk gav et lite og 
mørkt synsfelt), har artroskopi utviklet seg  
til et de vanligste kirurgiske inngrep.

Eirik Solheima, Torbjørn Grøntvedtb, Anders Mølstera,  
Gisle Uppheimc og Sigbjørn Dimmenc 
a. Universitetet i Bergen, Bergen.  b. St. Olavs Hospital,  
Trondheim.  c. Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

I starten var artroskopiene diagnostiske og ble ofte etterfulgt 
av åpen kirurgi. Utvikling av MR og artroskopiske teknikker, 
utstyr og implantater, har gjort at artroskopier i dag er stort 
sett terapeutiske. Vår historie slutter ved etableringen av Norsk 
Artroskopiforening.

TIDLIG UTVIKLING AV ENDOSKOPI

Philipp Bozzini
Som begynnelsen, regnes ”Lichtleiter”, konstruert av den tyske 
legen, Philipp Bozzini (1773-1809) og først presentert i 1806.1 
Bozzini døde under en tyfusepidemi i Frankfurt, bare 36 år 
gammel, antagelig smittet av en pasient. Lichtleier ble brukt for 
undersøkelse av uretra, urinblære hos kvinner, øre, nese, munn/
hals, rektum, cervix og sårhuler ved ulike tilsatser/spekler. Den 
sendte lyset fra et stearinlys inn i hulrommet og et bilde tilbake 
til operatørens øye. Lichtleiter forsvant fra Universitet i Wien 
i 1945 under den allierte okkupasjonen og kom først tilbake 
i 2002. Den oppbevares ved Nitze-Leiter Research Society of 
Endoscopy.

Antonin Jean Desormeaux
Antonin Jean Desormeaux (1815-1894) var en fransk kirurg/
urolog (Figur 1) som gjerne omtales som endoskopiens far.1,2 
Han videreutviklet Bozzinis Lichtleiter blant annet ved å bruke 
brennende alkohol og terpentin som bedre lyskilde, samtidig 
som han samlet lyset ved et konkavt speil (Figur 2-3). Han var 
også den første som utførte terapeutiske endoskopier, inkludert 
behandling av strikturer og papillom i uretra. Han demonstrerte 
instrumentet sitt for Académie impériale de médecine i Paris  
i 1853, og var samtidig den første som brukte benevnelsen  

Figur 2-3. Modifikasjon 
av Desormeaux endo- 
skop ved en samtidig 
lege, Mr. Cruise, Dublin, 
1865. The electric illu-
mination of the bladder 
and urethra. Edwin Hurry 
Fenwick 1889. 
Digitalisert av Google Books. 
Public domain.
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”endoskopi”. Ulempene med endoskopet hans inklu-
derte størrelse og vekt, sot/røyk og fare for brann- 
skader hos pasient og operatør.1,2

Julius Bruck
Den tyske lege/tannlege Julius Bruck (1840-1902) 
(Figur 4) tok i bruk elektrisk lys fra en platinum tråd 
oppfunnet i 1828 av Pfaff.3 Ulempen var varme- 
utviklingen. Dette ble løst ved en pære med 2 lag  
glass med sirkulerende vann (mellom glasslagene). 
Dette økte imidlertid størrelsen på instrumentet slik  
at bruken begrenset seg til større hulrom. Bruck 
forsøkte derfor å lyse opp blæren via lyskilden i vagina 
eller rektum (transilluminasjon). I 1867 publiserte han 

arbeidet ”Das Urethroscop und das Stomatoscop  
zur Durchleuchtung der Blase, der Zähne und ihrer 
Nachbartheile durch galvaisches Glülicht” (Figur 5).3

SAMMENDRAG
Leger	har	alltid	hatt	et	ønske	om	å	kunne	kikke	inn	i	pasientens	kroppslige	hulrom	mest	mulig	atrau-
matisk.	Enkelte	hulrom	byr	seg	greit	frem	for	dette,	ved	hjelp	av	spekler	og	speil	og	en	ytre		lyskilde		
(fra	starten	sollys	eller	vokslys).	Andre	hulrom	er	vanskeligere	å	inspisere.	Det	er	her	endoskopet		
kommer	inn	i	bildet.	Ikke	unaturlig,	var	blæren	det	første	organet	som	ble		endoskopert.	De	tidlige		
endoskopørene	høstet	imidlertid	liten	ære.	Etter	at	nyvinninger	innen	anestesi	og	antiseptikk	banet	
veien	for	store	snitt	med	god	oversikt	og	lav	mortalitet,	var	det	mange	kirurger	som	ikke	så	fordelen	
med	”nøkkelhullkirurgi”:	”Hvorfor	kikke	gjennom	nøkkelhullet,	når	du	kan	åpne	døren.”

Figur 1.

Figur 4. Figur 5.
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Figur 1. Antonin Jean Desormeaux (1815-1894). 

Figur 4. Julius Bruck (1840-1902), tysk lege og tannlege.

Figur 5. Forsats til boken ”Das Urethroscop und das  
Stomatoscop zur Durchleuchtung der Blase, der Zähne  
und ihrer Nachbartheile durch galvaisches Glülicht”  
ved Julius Bruck, 1876. 

Foto/ill. fig. 1, 4 og 5. Wikimedia Commons. Public domain.
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Maximilian Carl-Friedrich Nitze
Maximilian Carl-Friedrich Nitze (1848-1906) (Figur 6) 
forstod både at lyskilden måtte være inne i hulorganet 
og at synsfeltet kunne forstørres ved optiske systemer.3,4  
Han fikk laget et slankere vannkjølt platinium cys-
toskop som han presenterte i 1877 (Figur 7-8). Han 
kontaktet senere instrumentmaker Joseph Leiter i Wien 
og de presenterte sitt Nitze-/Leiter-cystoskop i 1879. 

De røk imidlertid etter hvert uklare. Nitze reiste tilbake 
til Berlin og etablerte et urologiske sykehus. Ved 
Thomas Edisons oppfinnelse av glødelampen, kunne 
kjølesystemet fjernes og gi slankere cystoskoper. Nitze 
presenterte sitt (glødelampe) cystoskop i 1887. Han 
fortsatte å forbedre cystoskopet og var den første som 
tok endoskopiske fotografier. Han ble professor ved 
Universitetet i Berlin i 1900.3

Hans Christian Jacobaeus
Hans Christian Jacobaeus (1879-1937), svensk indre-
medisiner (Figur 9), var antagelig den første (1910) som 
beskrev endoskopisk undersøkelse av buk- og brysthule 
(med et Nitze-cystoskop).5 Senere utviklet han bedre 
endoskop sammen med Georg Wolf i Berlin. I 1916 
ble han professor ved Karolinska Institutet. Han var 
medlem av Nobelpris Komiteen fra 1925 til sin død. 
Han er særlig kjent for thorakoskopisk løsning (ved 
galvanokaustikk) av pleurale adheranser hos pasienter 
med lungetuberkulose (for at lungen skulle klappe 
sammen).6 Prosedyren hadde stor utbredelse frem til 
streptomycin ble tilgjengelig i 1943.

PIONERER INNEN ARTROSKOPI

Severin Nordentoft 
Danske Severin Nordentoft (1866-1922) fullførte 
medisinsk embetseksamen i København i 1890 og 
disputerte i 1899 (”Om Uretero-Genitale Fistler hos 
Kvinden”). Han laget sammen med broren, Jacob, 
og Loewenstein i Berlin endoskopet som ble pre-
sentert ved ”41. Kongress der Deutschen Chirurgen-
gesellschaft” i Berlin i 1912 under tittelen ”Ueber 
Endoscopie geschlossener Cavitäten mittelst meiner 
Trokart-Endoskops”. Nordentoft beskrev hvordan det 
kunne brukes for suprapubisk cystoskopi, laparoskopi 
og endoskopi av kneet.7 Nordentoft krediteres både for 
ha utført den første kneartroskopi og for å ha innført 
begrepet ”arthroscopia genu”. Mest sannsynlig var 
kneartroskopiene anatomiske studier på preparater og 
ikke ledd i pasientbehandling. Nordentofts artroskop 
fikk liten oppmerksomhet og er knapt nevnt i senere 
publikasjoner om emnet før de siste 20 årene.7
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Figur 7. Figur 8.

Figur 6.Figur 6.

Figur 6. Maximilian Carl-Friedrich Nitze (1848-1906),  
tysk urolog. 
Foto/ill. fig. 1,4,5,6: Wikimedia Commons. Public domain.

Figur 7-8. Nitzes Ureteroskop 1877. The electric  
illumination of the bladder and urethra. Edwin Hurry 
Fenwick 1889. 
Digitalisert av Google Books. Public domain.

Figur 9. Hans Christian Jacobaeus (1879-1937),  
svensk indremedisiner og pioner innen thorakoskopi. 
Wikimedia Commons. Public domain..
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Kenji Takagi
Professor Kenji Takagi (1888-1963) (Figur 10) i Tokyo 
beskrev i 1939 hvordan han i 1918 startet forsøk med å 
artroskopere knepreparater med et 7,3 mm cystoskop. 
De første kliniske erfaringene var imidlertid skuffende. 
Bare i ett tilfelle klarte han å inspisere innsiden av 
kneet hos en pasient, med leddtuberkulose, ved å 
bruke en fistelgang.8 Takagi ville utvikle et artroskop 
for å oppdage og behandle ledd-tuberkulose tidlig 
for å unngå ankylose. Først i 1931 hadde han klart et 
3,5 mm artroskop, Takagi #1, egnet til klinisk bruk. 
Året etter presenterte han erfaringene ved den japan-
ske ortopediforeningens møte i Tokyo, illustrert med 
sort-hvitt artroskopiske fotografier. I 1933 presenterte 
han fargebilder og filmopptak fra artroskopier.8 I 1937 
forelå det første artroskop ”Takagi # 4” med justerbart 
fokus, presentert ved Verdensutstillingen i Paris samme 
år. I artikkelen fra 1939 beskriver Takagi anbefalte 
innstikksåpninger for artroskopi av kne, skulder, ankel 
og hofte. Disse er stort sett de samme portalene som 
fortsatt brukes.

Eugen Bircher
Eugen Bircher, lege og (kontroversiell) politiker (1882-
1956) (Figur 11) publiserte erfaringene sine ved 18 
kliniske kneartroskopier allerede i 1921. Bircher var sjef 
ved kirurgisk avdeling ved Kantonsspital Aarau i Sveits. 
Han benyttet endoskopet utviklet av Jacobaeus.9 Endo-
skopet var langt fra ideelt for artroskopi. Synsvinkelen 
var 90 grader, linsen for innsyn var plassert 1,5 cm over 
spissen av skopet der lampen satt, og lystapet var 90 % 
pga. manglende overflatebehandling av linsene. Bircher 
gjorde rundt 60 kneartroskopier fra 1921 til 1930, flest 
de to første årene, senere bare der han var svært i tvil 
om diagnosen. I tillegg til å være frustrert over skopet, 
økte interessen hans for dobbeltkontrast røntgenunder-
søkelser av kne og andre ledd. I 1931 publiserte han 
erfaringene fra 250 dobbeltkontrast undersøkelser.

Phillip Heinrich Kreuscher 
Phillip Heinrich Kreuscher (1883-1943) startet kirurgi-
utdannelsen sin i Chicago i 1909. I 1912 reiste han til 
Heidelberg som en del av kirurgiutdannelsen. Han ble 
kjent med Jacobaeus endoskopet, og det er ikke utenke- 
lig at han deltok på kirurgikongressen i Berlin i 1912 
og hørte Nordentoft beskrive artroskopet sitt. Tilbake 
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Figur 10. Professor Kenji Takagi (1888–1963) i Tokyo. 
Wikimedia Commons. Public domain.

Figur 11. Eugen Bircher, østerisk lege, sykehusdirektør, 
oberst og politiker (1882-1956) sammen med et ukjent 
reisefølge foran en Douglas DC-2 flygemaskin fra Swiss  
Air i 1935. 
Wikimedia Commons. Public domain.

Figur 10.

Figur 11.
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i Chicago utførte han thorakoskopier med Jacobaeus 
endoskop og etter hvert også kneskopier, antagelig 
med samme endoskop. Han var lege for baseball laget 
til Chicago White Sox og brukte endoskopet for å på-
vise meniskrupturer.10 I 1925 publiserte han artikkelen 
“Semilunar Cartilage Disease – A Plea for the Early 
Recognition by Means of the Arthroscope”, den første 
publikasjonen om artroskopi i Nord-Amerika. Han møtte 
liten interesse blant kolleger, og gjorde neppe flere enn 
25-30 skopier før han mistet pågangsmotet.10

Michael S. Burman
Michael S. Burman (1896-1974) kontaktet instrument-
maker Reinhold Wappler i februar 1930 og fikk 
laget et spesialdesignet et 4 mm endoskop. I mars 
startet forsøk med å undersøke leddpreparater ved 
den anatomisk-patologiske avdelingen til New York 
University Medical School. Forsøkene i New York hans 
ble imidlertid avbrutt pga. mangel på kroppsdeler og 
samme høst reiste Burman til Europa med et reise-
stipend. Forsøkene ble gjenopptatt i februar 1931 da 
han kom til patologisk institutt ved Krankenhaus der 
Friedrichstadt-Dresden. Arbeidet til Burman inkluderte 
artroskopi av skulder, håndledd, hofte, kne og ankel. 
Burman og en medisinsk illustratør fra Dresden publi-
serte det som antagelig er de første fargeillustrasjoner 
(akvareller) av artroskopi av ulike ledd.10-12 Tilbake i 
New York City ved Hospital for Joint Diseases, startet 
han klinisk bruk av artroskopi. Sammen med kollegene 
Finkelstein, Sutro, og Mayer publiserte han flere  
arbeider om kliniske erfaringer med kneartroskopi.10,13,14

Masaki Watanabe
Etter krigen fortsatte utviklingen av artroskopiteknikken  
i Tokyo, nå ledet av dr. Masaki Watanabe (1921-94), en 
student/kollega av Takagi. Watanabe #21 artroskopet 
ble presentert i 1958. Dette regnes som det første 
artroskop egnet for rutinemessig bruk.15 Fremdeles  
satt lyskilden i enden av artroskopet. Den haket seg 
opp og kunne i verste fall rives av inne i leddet.16  
I 1967 kom Watanabe #22 med ”kaldt lys”, en ekstern 
lyskilde som opplyste leddet via en fleksibel fiberoptisk 
lysledning forbundet med artroskopet. Nippon Sheet 
Glass Co. leverte fiberoptikk til Tsunekichi Fukuyo som 
produserte artroskopene. I 1957 publiserte Watanabe 
første utgave av sitt Atlas of Arthroscopy sammen med 
kollegaene Hiroshi Ikeuchi og Sakaee Takeda.

Watanabe krediteres for å ha utviklet triangulerings- 
teknikken midt på 1950 tallet og utført første 
terapeutiske inngrep ved å fjerne en intraartikulær 
(kjempecelle) tumor i 1955.17 Den første artroskopiske 
meniskektomi ble gjort 4. mai 1962 av Watanabe. En 
ung mann hadde under basketball spill pådratt seg en 
skrå rift i mediale menisk med en pendulerende flik. 
Fliken ble klippet over med en saks og hentet ut med 
en Kocher. Mannen var tilbake på basketball banen  
etter 6 uker. I 1969 utførte Dr. Hiroshi Ikeuchi den 
første artroskopiske menisk reparasjon.

Robert W. Jackson
Dr. Robert W. Jackson (1932-2010) fra Toronto fikk  
i 1964 et studiestipend. Jackson valgte å reise til Tokyo 
for å arbeide med cellekulturer ved Universitetet i 
Tokyo. Jackson hadde hørt at en kirurg fra Tokyo hadde 
holdt et innlegg om kneartroskopi ved en kongress  
i Europa noen år tidligere. I Tokyo fant Jackson frem til 
Watanabe. De ble gode venner. Watanabe lærte Jackson  
artroskopi og Jackson lærte Watanabe engelsk.

I 1965 var Jackson tilbake på Toronto General Hospital 
med et Watanabe #21 artroskop. Jackson var entu- 
siastisk, men arbeidet var hemmet av mistro blant 
kolleger. Dessuten ble skopet ofte ødelagt og måtte 
sendes tilbake til Tokyo for reparasjon. Etter hvert gikk 
det bedre. Jackson ble oftere bedt om å holde foredrag 
og flere kolleger kontaktet ham for å lære artroskopi. 
Jackson bidro således til å spre artroskopisk kirurgi  
i Nord-Amerika og Europa.10

I 1972 publiserte Jackson og Isao Abe erfaringer  
med de 200 første kneartroskopiene.18 De fleste  
artroskopiene var diagnostiske og ble etterfulgt av 
åpen kirurgi der indisert. Ved normale funn kunne 
imidlertid åpen kirurgi avverges. I noen tilfeller var 
artroskopiene terapeutiske, helst ved frie legemer  
og enkel meniskkirurgi. 1994 ble Jackson nevnt  
blant de 40 mest innflytelsesrike personer innen 
idrettsverdenen i Sports Illustrated.19 Det var i stor  
grad fornøyde idrettsutøvere, med forkortet rehabili- 
tering, som populariserte artroskopisk prosedyrer. 

” Burman og en medisinsk  
illustratør fra Dresden publiserte  
det som antagelig er de første  
fargeillustrasjoner (akvareller)  
av artroskopi av ulike ledd ...”

HØYDEPUNKTER
1931 Takagi #1 3,5 mm artroskop

1937 Takagi #4 artroskop med justerbart fokus

1958 Watanabe #21 det første artroskop egnet  
 for rutinemessig bruk

1967 Watanabe #22 artroskop med ”kaldt lys”

Fag & rapporter



18 Norsk ortopedpost   •   2  -  2021

David J. Dandy, Jan Gillquist og Ejnar Eriksson
Briten David J. Dandy bidro til utbredelsen av artro-
skopi i Storbritannia og resten av Europa. Sammen med 
Robert W. Jackson skrev han flere artikler om tidlige 
erfaringer ved artroskopi, samt en av de første lære- 
bøker om artroskopi (1976).10 Dandy var en hyppig brukt  
foreleser og instruktør og skrev mye. Han forfektet at 
en ortoped må ha gjennomført minst 50 diagnostiske 
og 200 terapeutiske artroskopier under veiledning før 
vedkommende er skikket til å utføre prosedyrene på 
egenhånd.20 Han beskrev sine erfaringer fra de første 
1000 artroskopier i 1982.21 

I Skandinavia var Jan Gillquist og Ejnar Eriksson på- 
drivere for å utbre artroskopi. Gillquist huskes blant  
annet for sin sentrale portal gjennom patellarsenen. 

Eriksson var den første til å bekle et professorat i  
idrettstraumatologi ved Karolinska Institut, og den  
første redaktør i ESSKA tidsskriftet. Begge var dyktige 
og populære forelesere og instruktører ved en lang 
rekke kurs, også i Norge.

” ... forfektet at en ortoped må ha  
gjennomført minst 50 diagnostiske 
og 200 terapeutiske artroskopier  
under veiledning før vedkommende 
er skikket til å utføre prosedyrene  
på egenhånd ...”

Bergen
Fortalt av Anders Mølster
Vi startet kneartroskopi ved Haukeland universitets- 
sykehus i 1976. Vi anvendte et 2,7 mm Dyonics nåle-
skop. Dette muliggjorde adkomst i trange rom, men 
gav et begrenset synsfelt. I begynnelsen brukte vi lang 
tid og uten tilkoblet videokamera, var det uutholdelig 
kjedelig for alle andre i operasjonsstuen.

Det første kurset i knekirurgi ble arrangert ved Hauke-
land sykehus i 1978, med Antti Alho som kursleder, 
Anders Mølster og Olav Stray som kurssekretærer 
og Jan Gillquist fra Linkøping som gjesteforeleser og 
instruktør. Han var allerede en øvet artroskopør, og for-
midlet mye lærdom via instruktive tegninger, videoer 
og praktisk gjennomgang ved disseksjon og demon-
strasjoner på knepreparater. Etter hvert vekslet kursene 
mellom Bergen, Trondheim og Oslo.

Jeg startet å arbeide ved Kysthosptalet i Hagevik i 
1978 og fikk sammen med Arne Skredderstuen anled-
ning til å utvide diagnostiske artroskopier med tera-
peutiske inngrep, vesentlig meniskreseksjoner.23 Etter 

hvert tilkom videokamera og monitor, samt motoriserte 
instrumenter for reseksjon av bløtvev og bein. Torbjørn 
Strand, Arnbjørn Rodt og Asbjørn Bøe var også viktige 
for utviklingen av det artroskopiske behandlings- 
tilbudet i Bergen på 1980- og begynnelsen av 
1990-tallet. Vi startet gradvis å ta i bruk artroskopet 
også i skulder, ankel og albue.24 Utviklingen av  
terapeutiske prosedyrer fulgte, og forutsatte oftest 
utviklingen av spesielt instrumentarium og implan- 
tater. Særlig Torbjørn Strand (Figur 12) var primus 
motor for utviklingen av teknikker for fremre kors-
båndsrekonstruksjoner. Strand startet tidlig systematisk 
registrering av data knyttet til disse rekonstruksjonene 
og etablerte en korsbåndsdatabase som har vært 
utgangspunkt for en rekke studier, publikasjoner og 
ph.d.-arbeider.

Oslo
Fortalt av Gisle Uppheim
Fordelene med artroskopi i diagnostikk og behandling 
av knelidelser ble overbevisende utover på 1970-tallet 
og også norske ortopeder fattet interesse. I Oslo ble 
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NORGE
I Norge var Haukeland sykehus og Sophies Minde blant de først av de  
ortopediske avdelingene til å ta opp artroskopiske metoder, rundt 1976. 
Den første norske vitenskapelige publikasjon omkring kneartroskopi 
stod imidlertid revmatolog Odd Kogstad for. Han publiserte sine 
erfaringer med 84 diagnostiske artroskopier i tidsrommet 1970-77.22 
Samme år (1977), ved Kirurgisk Høstmøte, presenterte Anders Mølster 
de første erfaringer med artroskopi ved Haukeland sykehus.
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artroskopi benyttet i økende grad ved Sophies Minde 
Ortopedisk Hospital (SMOH) (Figur 13-14) og Aker 
sykehus i siste halvdel av 1970-årene. Det var særlig 
de yngre kollegene som var interesserte, mens eldre 
kolleger ofte var skeptiske. Til å begynne med var  
meniskreseksjoner og fjerning av frie legemer de  
vanligste terapeutiske inngrepene. 

Med datidens teknikk var det utvilsomt et problem 
at kun operatøren så hva som foregikk. Virkelig fart 
i interessen for artroskopi, ble det først da vi fikk 
videokamera koblet til skopet og alle kunne se på 
skjerm hva som ble gjort (Figur 15). Ved SMOH fikk vi 
det første kamera i 1983. Jeg fikk et stipend fra Nordisk 
Ortopedisk Forening og fikk anledning til å hospitere 
4 uker vinteren 1983 i Linköping hos Jan Gillquist. Det 
var utrolig lærerikt. På vårmøtet i NOF i Skien samme  
år viste jeg video av artroskopisk meniskreseksjon.

I 1984 ble jeg ansatt som overlege i ortopedi ved 
Menighetssøsterhjemmets sykehus (MSH). Avdelings- 
overlege Olav Slaattelid mente at satsing på elektiv 
ortopedisk virksomhet kunne være en mulighet  

for sykehuset til å overleve. Fra januar 1985 fikk jeg 
selskap av Erling Gjengedal, som hadde erfaring med 
artroskopisk kirurgi fra Aker. Avdelingen egnet seg godt 
for ikke altfor ressurskrevende elektiv ortopedi og vi 
fikk etter hvert en betydelig knekirurgisk virksomhet 
og utover på 80-tallet også artroskopisk kirurgi i andre 
ledd, som skulder og ankel. Helge Lilleby ved Martina 
Hansen startet med diagnostiske skulderskopier  
allerede i 1979 og publiserte sine erfaringer fra de 82 
første i 1984.25 

Etter initiativ fra Ove Fasting ble det i årene 1986-91 
arrangert årlige universitetskurs i artroskopi ved Aker 
sykehus. Det var 3 dager med forelesninger og øvelser 
på knepreparater og 2 dager med klinikk på de aktuelle 
avdelingene i Oslo. På kurset i 1987 var Jean Yves 

Figur 13. Gisle Uppheim utfører kneartroskopi i 1978 med 
det første artroskopet som var i bruk ved Sofies Minde 
Ortopediske Hospital. 

Figur 14. Gisle Uppheim utfører fotodokumentasjon av  
kne artroskopifunn med et analogt (35mm film) speil- 
reflekskamera koblet til direkte til artroskopet på slutten 
av 1970-tallet. 

Figur 15. Gisle Uppheim utfører kneartroskopi med video-
kamera koblet til artroskopet som gjør at bildet vises på 
en TV-skjerm, introdusert ved Sofies Minde Ortopediske 
Hospital i 1983. 

Fotos fig. 12-15: Privat eie.

Figur 12. Torbjørn Strand (venstre) og Anders Mølster 
(høyre) i et møterom ved Haraldsplass Diakonale  
Sykehus i 2017. Begge er fortsatt aktive innen  
artroskopi- og idrettsskade forskning i Bergen. 

Figur 13.

Figur 14.

Figur 15.

Figur 12. Fag & rapporter
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Dupont fra Frankrike gjesteforeleser og i 1988 David 
Dandy fra England. Vi gjorde den første artroskopiske 
skulderstabiliseringen ved MSH i 1991 etter at Erling 
Gjengedal hadde vært på kurs i California og sett  
Richard Caspari demonstrere teknikken med trans-
glenoidale suturer. I 1993 ble MSH og Lovisenberg 
Sykehus fusjonert til Lovisenberg Diakonale Sykehus. 
Vi var da 4 overleger som skulle drive elektiv orto-
pedisk virksomhet.

Trondheim
Fortalt av Torbjørn Grøntvedt
Pål Benum kjøpte inn det første skopet til ortopedisk 
avdeling i 1983. Han brukte det bare til diagnostikk. 
Dersom han så noe som liknet en meniskruptur, ble 

kneet åpnet og menisken fjernet. Pål var flink til å 
undervise, og noen av oss assistentlegene var ivrige 
etter å lære nye teknikker. Vi stod ved siden av, og når 
Pål så en meniskskade, ropte han: ”Se!” Men før vi fikk 
øyet ned til skopet, hadde han ofte flyttet litt på det, 
så det eneste vi så var enten en hvit bruskflate eller 
synovium.

Etter argumentasjon med avdelingsoverlege og pro- 
fessor Per Edvardsen, fikk vi i 1984 kjøpt inn kamera  
og skjerm, samt noen enkle tenger til meniskresek- 
sjoner. Kamera var en stor firkantet boks og skjermen 
var svært liten. Vi lærte oss fort å orientere oss omkring 
i kneet. Noen av reservelegene og de fleste av assistent- 
legene drev på med dette (Figur 16). Overlegene,  
unntatt Benum, syntes det var tøys.

ARTRO- 
SKOPIENS 
HISTORIE
Fortsatt ...

Figur 16. Torbjørn Grøntvedt og operasjonssykepleier 
utfører kneartroskopi ved St. Olavs Hospital tidlig på 
1990-tallet. 
Privat eie.

Figur 17. Fra venstre Lars Engebretsen, Torbjørn Strand, 
Anders Mølster, Clement Trovik og Arnbjørn Rodt under 
ESKKA kongressen i Basel 1986. 
Privat eie.

I Trondheim startet artroskopisk veiledete teknikker  
for fullt i 1989-90 med korsbåndsrekonstruksjoner.  
Vi hadde drevet med forskning på korsbåndspasienter 
fra 1985, men først med åpne og miniåpne teknikker. 
Korsbåndsforskningen ved St. Olavs Hospital har resul-
tert en rekke ph.d.-arbeider. Gjennom Lars Engebretsen 
hadde vi på 1990-tallet et godt samarbeid med Univer-
sity of Minnesota i Minneapolis, hvor vi fikk testet ulike 
teknikker ved deres biomekaniske laboratorium. 

Fra først på 90-tallet skjedde det en rivende utvikling 
innen artroskopisk kirurgi i andre ledd, først i skulder.  
Først ute i skulderkirurgien var diagnostikk og acro-
mionreseksjoner, deretter Bankartreparasjoner med 
transglenoidale suturer (Caspari teknikk), pegs og etter 
hvert sutur med anker i glenoid. De første artroskopi-
ene av hofteledd i Trondheim ble gjort i 1994.26

Norsk Artroskopiforening 
Norsk Artroskopiforening (NAf) var den første faggruppen  
som ble dannet i Norsk ortopedisk forening (Nof).  
Bakgrunnen var et økende ønske om å etablere en 
nasjonal organisasjon for ortopeder med interesse for 
artroskopi for å fremme utdannelse og forskning  

Figur 16.

Figur 17.
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Figur 18. Fra venstre æresmedlemmer Arne Ekeland, Anders Mølster, Torbjørn Strand, Gisle Uppheim, Lars Engebretsen, 
Torbjørn Grøntvedt ved NAf sitt Vintermøtet 2017 da NAf feiret sitt 25-årsjubileum, med Sigbjørn Dimmen som  
leder. Nye æresmedlemmer det året var Torbjørn Strand, Lars Engebretsen og Torbjørn Grøntvedt. De andre tre ble  
æresmedlemmer i 2012. 
Fotograf: Mette Andersen, privat eie.

(Figur 17). I forbindelse med knekurset i Bergen i  
1992, med særlig Arnbjørn Rodt som drivkraft, ble 
initiativet endelig tatt til å etablere NAf. Dette skjedde 
ved et møte på den tradisjonsrike fiskerestauranten  
Enhjørningen den 22. september med følgende til 
stede: Gisle Uppheim, Ove Fasting, Arnbjørn Rodt,  
Anders Mølster (kursleder), Torbjørn Grøntvedt, og 
Grethe Sophie Hortemo (kursekretær). Det ble valgt et 
interimsstyre som skulle utarbeide forslag til lover og 
invitere til et stiftelsesmøte under Høstmøtet 1992. 

Stiftelsesmøtet ble holdt på Holmenkollen Park Hotell 
28.10.92. Idéen møtte betydelig motstand innen Nof. 
Hovedargumentet var at dette ville bety en uønsket 
oppsplitting av det lille ortopediske miljøet i Norge. 
NAf tilhengerne argumenterte at en slik forening ville 
medvirke til å utvikle og kvalitetssikre artroskopi- 
virksomheten ved norske sykehus, og bedre mulighet- 
ene for internasjonalt samarbeid på området. 

De som var uenige forlot møtet, og de gjenværende  
36 ortopeder ble registrert som medlemmer i NAf. Det 
ble valgt et styre, som var identisk med interimsstyret.  
Foreningens første leder ble Gisle Uppheim, nestleder 
Ove Fasting, sekretær/kasserer Arnbjørn Rodt og styre-
medlemmer Anders Mølster og Torbjørn Grøntvedt.

NAf ønsket å omorganisere Nof til en paraplyorganisa-
sjon med underforeninger i de enkelte ortopediske 
interesseområdene. Det påfølgende året ble det holdt 
noen felles styremøter, og det ble utarbeidet et forslag 
om at subspesialitetsforeninger skulle organiseres som 
faggrupper innen Nof med egne styrer og økonomi. 
Dette krevde imidlertid en lovendring i Nof, og kunne 
dermed først vedtas på generalforsamlingen høsten 
1994. 

Det første faglige møtet i foreningens regi ble holdt  
på Røros våren 1993. NAf fikk også aksept i Nof for  
å ha en egen sesjon på Høstmøtet 1993. Temaet  
var skulderartroskopi med gjesteforeleser Daniel D. 
Buss fra Minneapolis. Det ble holdt 16 frie artroskopi- 
relaterte foredrag i sesjoner ledet av NAf. Våren 1995 
ble det holdt et felles skandinavisk møte med de  
svenske og danske artroskopiforeningene på Hurtigruta. 
Senere har det vært arrangert årlige vintermøter, først 
ni år på Beitostølen, deretter fem år på Hafjell, et år  
i Trysil og de siste 9 årene på Kvitfjell (Figur 18).

Referanser til artikkelen,  
se side 22 

Figur 18.
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” Idéen møtte betydelig motstand 
innen Nof. Hovedargumentet var  
at dette ville bety en uønsket opp-
splitting av det lille ortopediske 
miljøet i Norge ...”
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Preop (øverste rad)

Coronoid Bilde 1a skadpol

Coronoid Bilde 4a Postop røntgen

Preop (nederste rad)

Coronoid 3 

3DCT preop

Casus  
coronoidfraktur

Pasient
Kvinne 27 år. Beruset. Ukjent traume- 
mekanisme. Smerter albue høyre side.

Primær røntgen 
viser cononoidfractur med moderat dislokasjon.  
Ikke testet stabilitet primært. Gipset.  

CT dag 3 
viser O´Driscoll Type 1/Reagan-Morrey Type 2 
fraktur av coronoiden med antydet subluksa-
sjon mot posteriort av ulna. 

MR 
bekrefter sannsynlig skade på LCL.

Diskret bakre instabilitet og varusinstabilitiet 
klinisk.  

Denne typen skade oppstår ved bakre 
(sub)luksasjon av ulna på trochlea 
humeri. Helt minimale frakturer uten 
instabilitet kan vurderes konservativt 
behandlet. 

Det bør være lav terskel for fiksasjon av 
frakturer der instabilitet mistenkes. Som regel 
ledsages frakturen av skade på laterale bånd-
strukturer som helst adresseres operativt  
i samme seanse. 

Operert 10 dager etter skaden
Medial Hotchkiss tilgang (mellom FCU og 
PL). ORIF av coronoiden med MedArtis 2.0 
anatomisk titan coronoidplate med låseskruer. 
Frakturen går like ventralt for tuberculum sub-
limis med ligamentfester. Lateral tilgang med 
eksplorasjon av lateral ligamentskade. Ruptur 
like distalt for felles utspring ved laterale  
epicondyl. Fikserer LCL en masse med cork- 
screw 3,5 mm anker ladd med 2 x fiberwire 0. 
Leddet ortose med fri bevegelse 6 uker for  
å beskytte ligamentreparasjonen. 



Jørgen Andvig d.y.
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”Gymnast’s Wrist”
Idrettsmedisinen har en del belastningsrelaterte skader som gjerne har fått 
navn koblet opp mot bestemte idretter, som f. eks. tennisalbue, golfalbue, 
løperkne og ”jumpers knee”. Unge konkurranseturnere trener ekstremt mye 
fra tidlig alder, og er særlig utsatt for belastningsskader i overekstremitetene. 
Begrepet ”gymnast’s wrist” var nytt for meg, men er beskrevet i litteraturen.

Line Lied, St. Olavs hospital

En 16 år gammel mannlig apparatturner på høyt nasjo-
nalt nivå fikk, i løpet av opptrapping av treningen frem 
mot NM høsten 2020, økende smerter og hevelser i 
begge håndledd. Han var palpasjonsøm over hånd- 
leddene, det var moderat hevelse både dorsalt over 
hånden og volart over distale radius. Han trente 20 timer  
per uke, men i oktober greide han ikke å trene lenger 
pga. smertene. Røntgen tatt 02.10.20 viste påfallende 
vide vekstskiver distalt i radius og uryddige forhold i 
metafysen inn mot vekstskivene, mest uttalt på høyre 
side. MR tatt 14.10.20 viste breddeøkning av radius- 

epifysen med benmargsødem på begge sider av epifyse-
skiven. Benmargsødem også i distale ulna. Funnene 
ble tolket som kronisk stressreaksjon, men det ble stilt 
spørsmål om utvikling av Madelungs  

” Røntgen [-] viste påfallende vide 
vekstskiver distalt i radius og  
uryddige forhold i metafysen inn  
mot vekstskivene ...”

Foto: ©
Shutterstock.com

KASUISTIKK
Ung mannlig turner  

med smerter og  
hevelser i begge  

håndledd.
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deformitet på høyre side. Han ble derfor henvist til  
barneortopedisk poliklinikk, hvor han ble vurdert 
08.12.20. 

Han hadde da trent alternativt og avlastet håndledd- 
ene i vel 6 uker. Det var fulle bevegelsesutslag i begge 
håndledd, hevelsen hadde gått tilbake og han hadde 
ikke smerter ved daglig aktivitet. Han var fortsatt 
palpasjonsøm over radiusmetafysen og anga ubehag 
over distale radius ved maksimal supinasjon. Røntgen 
viste bedring av forandringene påvist 02.10.20. Han 
fikk beskjed om fortsatt å avstå fra apparatturn, men at 
han kunne begynne å øke belastningen forsiktig innen 
smertegrensen og uten støt eller drag. Det var ikke 
mistanke om Madelungs deformitet.

” Konkurranseturnere  
[-] utsetter armene  
for stor belastning  
særlig i forbindelse 
med tumbling og  
hopp, hvor de lander 
på hendene med  
opptil 16 ganger 
kroppsvekten ...”

Fag & rapporter

Røntgen tatt 19.01.21 viste ytterligere bedring. Han 
hadde ingen smerter og fikk beskjed om å fortsette  
å trene opp mot smertegrensen.

Røntgen tatt 19.03.21 viste nå normalisering av forand-
ringene og han hadde lite smerter.

April 2021 driver pasienten fortsatt med styrketrening, 
men avstår fra apparater. Han angir smerter f.eks. når 
han løfter manualer med pronerte underarmer. Til tross 
for normalisering av røntgenfunn, tviler han på om han 
kommer tilbake til høyt nasjonalt nivå i apparatturn.

Gymnast’s Wrist (Distal radial epifysitt)
Konkurranseturnere trener mye fra tidlig alder,1 og 
utsetter armene for stor belastning særlig i forbindelse 
med tumbling og hopp, hvor de lander på hendene 
med opptil 16 ganger kroppsvekten.2 I øvelser som 
svingstang og ringer utsettes armene dessuten for 
traksjon kombinert med rotasjon. Belastningsskader er 

nokså vanlig. I USA er skadefrekvensen blant turnere 
høyere enn ved fotball, ishockey og andre kontakt- 
idretter.3 Hånd og håndledd skades oftest hos mannlige 
turnere.3

Distal radial epifysitt forekommer hos inntil 40 % 
av unge turnere og blir i litteraturen kalt Gymnast’s 
Wrist. Symptomene er håndleddsmerter, av og til med 
hevelse og redusert bevegelighet. Dette skjer gjerne 
i forbindelse med vekstspurt og når intensiteten på 
treningen økes når de endrer konkurransenivå.

Røntgen høyre (1) og venstre (2) håndledd 02.10.20. MR høyre håndledd (3) 14.10.20. Breddeøket radiusepifyse med  
benmargsødem på begge sider av epifyseskiven og i distale ulna.

” Symptomene er håndleddsmerter, 
av og til med hevelse og redusert 
bevegelighet [-] gjerne i forbindelse 
med vekstspurt og når intensiteten 
på treningen økes ...”

1 2 3
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Den store belastningen fører til kompresjon av vekst-
skiven, som igjen fører til irritasjon og inflammasjon.  
På røntgen finner man en vid fyseskive og uregel- 
messigheter i metafysen, av og til med sklerose og 
fragmentering, som kan minne om Salter-Harris type  
1 eller 2.2,3,4 MR viser de samme forandringene i fyse- 
skiven og parafysealt ødem med bone bruise og i ut-
talte tilfeller med beinbrodannelse over fyseskiven.4

Behandling
Behandlingen er som ved andre overbelastnings- 
skader avlastning, gjerne med ortose eller gips de  
første ukene. Is og NSAIDs kan brukes akutt. Pasienten  
rådes til å trene alternativt, særlig med tanke på stabi-
litet og bevegelighet i skuldre og albuer frem til det tas 
nytt røntgen etter 6-12 uker.3 Dersom bevegeligheten 
i håndledd er god og smertene borte, kan belastningen 
økes gradvis inntil smertegrensen. Videre bør man 
kontrollere at skjelettforandringene normaliseres med 
nytt røntgen etter 6 og 12 måneder.3

Ubehandlet kan tilstanden føre til prematur lukking av 
den distale fyseskiven, som kan føre til en Madelung- 
lignende deformitet i radius og ulna + .2,3,5 Dette kan 
igjen føre til redusert bevegelighet for dorsalekstensjon 
og ulnardeviasjon. Økt belastning på ulna kan føre til 
fyseskade eller ulnart abutment og skade på TFCC.2,3 

Av kirurgi kan det være aktuelt å gjøre reseksjon av 
beinbro, men dersom denne utgjør over 50 % av fyse-
skiven er det anbefalt å heller gjøre epifysiodese i ulna, 
evt. i kombinasjon med korrigerende osteotomi i radius.

Øverst: 
Røntgen høyre håndledd 08.12.20 (4)  
og 19.01.21 (5).

Under: 
Røntgen høyre (6) og venstre  
håndledd (7) 19.03.21.

” Ubehandlet kan tilstanden  
føre til prematur lukking av  
den distale fyseskiven, som  
kan føre til en Madelung- 
lignende deformitet  ...”

”Gymnast’s	Wrist”
Fortsatt ...
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MENISKROTRUPTUR
en up-date

I løpet av de senere årene har kneets menisker fått økende oppmerksomhet 
og blitt erkjent som viktige leddbevarende strukturer. Kirurgisk behandling 
har endret fokus fra reseksjon til bevarende kirurgi med suturer/fiksering.1

Cathrine Aga & Nina Jullum Kise, begge MD PhD, Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital

Meniskens festepunkter i bakre del av leddet er defi-
nert som bakre mediale og laterale meniskrot. Intakte 
bakre meniskrøtter er essensielt både for å ivareta 
adekvat stabilitet og støtdempning til kneleddet, 
men også for å forhindre tidlig utvikling av artrose.2 
Samtidig er meniskrotruptur en hyppig oversett skade. 
Behandling av denne type rupturer er ressurskrevende, 

men nyere studier viser at de bør adresseres for  
å unngå varig skade på kneet.3  

I denne artikkelen oppsummeres 
anatomi, diagnosestilling og 

prinsipper for behandling 
av disse skadene.

Anatomi/
funksjon
Kneets 
menisker, to 
semi-lunære 
strukturer av 
fiberbrusk, dek-
ker 50-60 % av 
tibias leddflate. 
I tverrsnitt er de 

kileformede og 
bidrar til kongru-

ens mellom tibia-
flaten og femurkon-

dylene.2,4 Foran og bak 
fester de til tibia via de 

fremre og bakre menisk- 
røtter (Figur 1). Mediale bakre 

meniskrot fester ca. 10 mm bak medi-
ale eminentia mens den laterale meniskroten fester  
ca. 4 mm medialt for bakre del av laterale eminentia.5 
En bakre meniskrotskade er definert som en skade i 
roten og innen 1 cm fra dens feste og den klassifiseres 
ut ifra sitt rupturmønster.6 

Meniskene har to hovedfunksjoner: Ved belastning 
overføres kompresjonskreftene gjennom de longitudi-
nelle fibrene i meniskene og trykket fordeles på den 
måten jevnt over leddflatene. I tillegg fungerer de som 
stabiliserende strukturer for leddet både ved antero-
posterior translasjon og ved rotasjon.7

Prevalens
Bakre meniskrotskader kan oppstå både medialt og 
lateralt, men årsaken til de mediale og laterale rot- 
skadene er svært forskjellige: Mediale meniskrotskader 
er oftest å finne ved samtidig artroseutvikling i kneet, 
mens de laterale meniskrotskadene sees spesielt ved 
samtidig fremre korsbåndskader.3 Studier har vist at 
omkring 6 % av de fremre korsbåndskadene har sam- 
tidig skade av den lateral meniskroten.8 Omkring 10 % 
av alle meniskskader defineres som rot-nære skader.7

Diagnose
Pasienter med medial meniskrotskade forteller gjerne 
om et smertefullt ”popp” i kneet ved et minimalt 
traume.9 Laterale meniskrotskader gir mer uspesifikke 
symptomer, men bør mistenkes ved fremre korsbånd-
skader og samtidig høy grad av rotasjonsinstabilitet 
(pivot shift).10 Symptomene for både mediale og late-
rale rotskader er ofte uspesifikke og lokalisert i bakre 
del av kneleddet. De er gjerne belastningsavhengige 
og fremprovoseres ved palpasjon i leddlinjenivå på 
aktuell side og ved dyp fleksjon.4 Meniskprovokasjons-
testene kan være uspesifikt positive og ofte uten sikker 
sidelokalisasjon. 

Figur	1:		
Artroskopisk	bilde		
av	bakre	mediale	
meniskrot

” Symptomene for både mediale  
og laterale rotskader er ofte  
uspesifikke og lokalisert i bakre  
del av kneleddet ...”

1



Norsk ortopedpost   •   2  -  2021 33

Diagnosen stilles ved hjelp av MR og kan gjenkjen-
nes ved manglende kontinuitet og/eller ekstrusjon av 
menisken og ved såkalt ”ghost sign” i sagital planet. 
(Figur 2a,2b og 2c.11 Bone-bruise i laterale femurkondyl 
sees også ofte i sammenheng med de laterale rot- 
skadene.12 Det er vist at rotrupturene ofte oversees på 
MR, slik at det er viktig at MR-funn vurderes i sammen-
heng med klinisk undersøkelse og anamnese.13

Behandling
Flere biomekaniske studier viser at bakre meniskrot- 
skade gir et økt trykk på leddbrusken, tilsvarende som 
ved en total meniskektomi.” Ved en transtibial suture-
ring av roten viser de samme studier at kontaktflaten  
 og trykkforholdene i leddet normaliseres. I tillegg vil 
stabiliteten gjenopprettes til en viss grad etter sutur.” 
Man har forsøkt både konservativ behandling med 
treningsterapi og operasjoner med partiell reseksjon  
av roten, men studier tyder på at progresjonen av 
artrose er relativ høy ved disse behandlingsformene.16  
Ubehandlede laterale meniskrotskader er dessuten  
assosiert med graftsvikt etter fremre korsbåndkirurgi.17 

Kirurgisk behandling
Metoden for å fiksere roten er artroskopisk transtibial 
sutur og teknikken er lik for både den mediale og 
laterale menisk roten.18 Man bruker standard antero- 
mediale og anterolaterale portaler. Meniskroten identi-
fiseres og løsnes fra omkringliggende arrvev, footprint 
prepareres og med en sutur tang sutureres roten med 
minimum 2 suturer (evt. løkkesuturer) gjennom den  
rotnære delen av menisken. Med et eksternt sikte- 
apparat borres det opp en transtibial kanal fra antero-
mediale eller anterolaterale tibia opp mot footprint, 
trådene trekkes igjennom denne kanalen med en 
suturlasso eller sterk tråd og fikseres til slutt fortil på 
kneet over en suturknapp/anker eller skrue.

Resultat
Formålet med meniskrotsuturering er på kort sikt re- 
etablering av meniskens funksjon og å bedre pasientens 
symptomer, og på lang sikt å forhindre artroseutvik-
ling.2 Nyere studier viser at operasjon gir signifikant 
bedring av pasient rapporterte utfall (PROMs), men  
studiene er til dels av dårlig kvalitet, inkluderer 
få pasienter og få av dem sammenligner med en 
kontrollgruppe. Moon et al og Kodoma et al fant at 
meniskrotsuturering forbedret både IKDC og Lysholm 
score signifikant fra pre- til postoperativt.19,20 I samme 
studier fant man at operasjon ga høyere PROMs score 
enn ikke-operativ behandling og også bedre score enn 
pasienter som fikk utført partiell reseksjon.21 Samtidig 
presiserer forfatterne det at det er vanskelig å sammen-
ligne behandlingsgruppene direkte og at det sannsyn-
lig er en stor seleksjonsbias i gruppene. 

Det er usikkert om det kirurgiske resultatet vedvarer  
og om det er mulig å forhindre artroseutvikling på sikt 
da gode langtidsstudier mangler.22 På medialsiden 
har studier vist økende ekstrusjon av menisken og 
progresjon av artrose på tross av suturering.23 Man 
har etterspurt bedre kirurgisk metode, spesielt hos 
pasienter med stort akseavvik (>5 grader varus) og 
ved begynnende artrose i kneet (Outerbridge grad 3 
og 4). Aksekorrigerende osteotomi har vist seg å være 
et godt behandlingsalternativ for denne gruppen, men 
det er foreløpig få studier publisert.24 Laterale bakre 
meniskrotsuturer derimot, virker å ha økt tilhelings-
potensial og også mindre tendens til ekstrusjon både 
pre- og postoperativt.25 

Alt i alt er det allikevel mye som tyder på at artrosen 
forsinkes og at man kan utsette en proteseoperasjon 
ved å suturere meniskrotskadene, både sammenlignet  
med non-operativ behandling og operasjon med  
partiell reseksjon.16 

Figur 2a: MR bakre medial meniskrot-
ruptur som viser manglende kontinui-
tet av roten.

Figur 2b: MR bakre medial meniskrot- 
ruptur med ekstrusjon av mediale  
menisk.

Figur 2c: MR av bakre medial 
meniskrotruptur med ”ghost-sign” 
(manglende menisk i sagittal plan).
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Oppsummering
En bakre meniskrotskade kan gi betydlige konse-
kvenser for pasienten hvis den ikke adresseres og 
behandles. Det er uklart om dagens kirurgiske metode 
er tilstrekkelig behandling på lang sikt, men mye tyder 
på at meniskrotsuturering ved bakre meniskrotskader 
hindrer økt instabilitet og forsinker degenerativ  
utvikling i kneet.
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Mye tyder på at meniskrotsuturering ved bakre meniskrot- 
skader hindrer økt instabilitet og forsinker degenerativ  
utvikling i følge Nina Jullum Kise & Cathrine Aga.

Meniskrotruptur – en up-date Fortsatt ...
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Patellofemorale smerter (PFS) er en vanlig årsak til 
knesmerter og som oftest foreligger ingen strukturell 
forklaring på smertene og ledsagende funksjonssvikt. 
Øvelser anbefales som behandling, og tradisjonelt for 
quadriceps muskulaturen. De senere årene har øvelser 
for hoftemuskulaturen fått økt oppmerksomhet fordi det 
har vært publisert gode resultater i behandling av PFS 
ved den type trening. 

Ett hundre og tolv pasienter ble inkludert i en randomisert kontrollert studie  
som sammenlignet effekten av hoftebaserte øvelser med tradisjonelle quadriceps 
øvelser eller fri fysisk aktivitet for patellofemorale smerter. Alle pasienter i de tre 
gruppene fikk lik pasientinformasjon. Oppfølgende undersøkelser ble utført av en 
blindet observatør etter tre og tolv måneder. Den primære utfallsparameteren var 
Anterior Knee Pain Scale Score, og skårings-skalaen ble oversatt til norsk og vur- 
dert for reliabilitet, validitet og responsiveness. Prediktorer for utfall etter ett år  
ble undersøkt ved bruk av multivariabel analyse. 

Alle typer trening førte til signifikant bedring av smerte og funksjon, også fri trening 
på egenhånd. Det var imidlertid ikke signifikant forskjell mellom gruppene hverken 
etter tre eller tolv måneder. Klinisk forbedring etter 3 måneder ble opprettholdt eller 
ytterligere forbedret etter 12 måneder. Pasientene som utførte strukturerte øvelser 
for hofte- eller quadricepsmuskulatur ble sterkere enn kontrollgruppen som utførte 
fri trening, men økt muskelstyrke førte ikke til mindre smerte eller bedre funksjon.

Lang varighet av knesmerte før behandlingsstart, økt antall smerteområder i  
kroppen ved baseline, og liten selvtillit for mestring var forbundet med dårligere  
behandlingsresultat etter 12 måneder. 

Den norske versjonen av Anterior Knee Pain Scale hadde samme måleegenskaper 
som den originale, med akseptabel reliabilitet, validitet og moderat responsiveness.

Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at trening synes å ha god effekt men at valg 
av øvelser ikke synes å være så avgjørende for behandlingsresultatet som tidligere 
antatt. At pasienter får god informasjon og gode råd om hvorledes de kan trene på 
egenhånd kan være en effektiv behandlingsstrategi for patellofemorale smerter.
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Hjörtur Brynjólfsson, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Julelysene begynner å forsvinne og mørket kryper sakte 
men sikkert inn igjen. Lavtrykkene stiller seg i kø langt 
sør i Sargassohavet klare til å gi oss påminnelse om at 
vinteren har så vidt begynt. Ny vinter med COVID, ny 
vinter med webinar og podcast som handler om ting 
som du egentlig er ikke interessert i, (men hører på 
fordi det er lite annet å se eller høre på). Ferdig med 
Netflix for flere måneder siden og har nettopp oppdaget 
ny kanal på Youtube som viser treskjæring og snekkeri 
på høyt nivå. Skal ikke skjære i tre men, men ...

På jobb blir jeg møtt av den vennlige sekretæren i resep-
sjonen som alltid smiler og ønsker meg god morgen. En 
kan ikke unngå å komme i godt humør. Dagen starter 
bra. Undervisning og morgenmøte, deretter rett på poli- 
klinikken som vanligvis er en av ukens gøyeste dager, 
men også mest travel dag. Nye pasienter med plager, 
telefonsamtaler med tidligere pasienter og klem fra en 
eldre dame som har fått nye proteser i de fleste av sine 
store ledd og nå står venstre skulder for tur. For noen 
pasienter kan en ikke være for smittevernsfirkantet. 

Fellowship hos Philippe Collin
Midt i poliklinikken vandrer sjefen inn med et spørsmål. 
Han har fått epost fra Kristian Salö, representant fra 
Wright Medical med tilbud om fellowship i Frankrike  
i vår/sommer hos Philippe Collin, leilighet tilbys fra 
han. Trenger ikke tenke lenge, selvfølgelig takker jeg 
ja til dette tilbudet. Var kanskje litt for rask for jeg har 

ikke snakket med samboeren om dette. Tenker litt over 
det på vaktmøtet og mens jeg venter etter å komme i 
gang med dagens hoftebrudd klekkes ut god taktikk. 
Ringer samboeren og informerer om at jeg har fått 
tilbud om å låne en leilighet i Frankrike i 4 måneder i 
sommer. Jeg har mulighet for å ta ut en del overlege-
permisjon, kan ikke det være noe hun kan være inter-
essert i? Jo, absolutt det kunne vært spennende, men 
hun er ikke like lettlurt som jeg hadde håpet, burde jo 
visst det. Med det samme lurer hun på hva som henger 
i andre enden, jeg er avslørt. Hun synes uansett dette 
er et spennende tilbud, og en mulighet for at vi kan 
prøve noe nytt og kanskje reise litt i sommer. Hvordan 
er situasjonen med COVID i Frankrike?

Etter et par eposter med forskningssekretæren til 
Philippe er alt klart. Startdato, tirsdag etter påske. Jeg 
begynner å lese meg opp på hva han har publisert. Det 
er ikke en like lett oppgave som jeg trodde. Han er 
proliferativ artikkelskriver og samarbeider med mange. 
Her er det mye å lese. Laster ned den franske versjonen 
av Smittestopp appen. Den gir ikke oppmuntrende 
nyheter. Lockdown i hele Frankrike, portforbud etter kl. 
19, alt er stengt ned unntatt apotek, matvarebutikker, 
bibliotek og museum (franskmenn ser jo kulturen som 

Tur til Ile-aux-Moines (øverst) er reise til et sted der tiden 
går saktere enn på fastlandet. Østers og fisk er temaet og 
har vært det de siste 1000 år. Det er lite som peker på at 
det vil endre seg.

Klokken ringer og bryter freden. Jeg hiver meg rundt og kommer meg av 
gårde. Onsdag, undervisning og vakt. Jeg misunner samboeren litt som sover 
videre, hjemme i foreldrepermisjon med datteren vår. Ut døren møter jeg 
nordavinden som mener han vil herske fremover, kald og fuktig. Få grunner til 
optimisme på Vestlandet på nyåret.
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Reisebrev

livsnødvendig). Ser oftere på smittetallene i Frankrike 
enn treskjæring på Youtube. Skal vi virkelig flytte?

Februar og mars flyr forbi i lynfart, jeg føler meg godt 
utrustet til å takle oppgaven. Leser mer enn jeg har 
noen sinne har gjort i faglitteraturen. I lommen sitter 
”Lær deg fransk på 15 minutter” som jeg fikk i gave 
sammen med en flaske fransk rødvin. Kort tid etter 
flasken er tømt er jeg flytende i fransk, men kunn-
skapen holder ikke mål når jeg skal presentere alle 
prøvesvar, vaksinasjonssvar og pass foran fransk politi. 
Med strenge argusøyne ser han på dokumentasjonen 
som Philippe har sendt meg. Når han oppdager jeg er 
lege blir han straks glad og takker meg for å komme til 
Frankrike og hjelpe til i kampen mot COVID-19. Ser det 
er nytteløst å forklare at jeg er ortoped og sannsyn-
ligvis kun kan legge ned en margnagle i trachea på 
elegant måte. Hva har jeg egentlig begitt meg ut på?

Byenes by er tom 
Taxituren inn til Paris er surrealistisk opplevelse. 
Byenes by er tom, bokstavelig talt. Inn mot byen møter 
vi et par biler, men når vi kommer inn mot sentrum og 
kjører forbi Pantheon føler jeg meg som i en apokalyp-

tisk skrekkfilm. Det er ingen i gatene. Portforbud. Jeg 
sjekker inn på et hotell for natten og reflekterer litt 
over hvordan dette vil gå. Toget går rett vest ut fra Paris 
og når man får glimt av dette frodige landet forsvinner 
bekymringene. Nei, dette skal gå fint. Solen skinner, 
åkrene er grønne og det er vår i luften. Selve fransk-
mennene ser ikke særlig bekymret ut når de reiser med 
munnbind og sprit. Philippe tar i mot meg og kjører 
meg til leiligheten som er kort vei fra togstasjonen i 
Rennes. Enkel, men duger for meg. 

På jobb med bratt lærekurve
Første dagen starter med poliklinikk, på fransk. Det 
er en bratt lærekurve, men gøy. Tilfeldigvis er det litt 
uvanlige pasienter denne dagen. Først møter vi en pa-
sient som ble operert av professor Trillat (som utviklet 
egen prosedyre for fremre skulder instabilitet) for over 
50 år siden som har nå fått artrose. Røntgenbilder viser 
et interessant valg av osteosyntese hos professoren. 
Neste pasient har en ganske atypisk anamnese om 
svakhet i skulderen og nesten total atrofi av muskler 
rundt skulderen. I tillegg var det meste av skulder-
bladet borte. Ikke rett frem med denne pasienten som 
viste seg ha form av Charcot-skulder på grunn av syrin-
gomeli. Blant pasienter de neste dagene er en formel 
1 kjører, 2 proffsyklister og second-opinion pasienter. 
Samtidig som hans primære poliklinikk går vi mellom 
3 fysioterapeuter som alle tar postoperative kontroller. 
Dette foregår frem til kl. 12:30, da har vi rukket å se  
50 pasienter og nå er det tid for lunsj. Norske sykehus-
kantiner har noe å lære fra sine franske kollegaer som 

” Kort tid etter flasken er tømt er  
jeg flytende i fransk, men kunn- 
skapen holder ikke mål når jeg  
skal presentere alle prøvesvar,  
vaksinasjonssvar og pass ...”

Fellowship-vert Philippe Collin (innfelt).

Leiligheten (t.h.) som vi fant oss. Ligger bra plassert ovenfor bakeri og på hjørnet  
er gourmet butikk som selger italiensk skinke og pasta. 

Parc du Thabor (t.v.) som er ved siden av leiligheten. Tilbyr det fineste som finnes  
av fransk hagekunst. 



tilbyr en matopplevelse som kan ikke sammenlignes 
med tørr skive med makrell i tomat skylt ned med 
klorhexidinblandet kaffesirup fra Friele. I dag går jeg for 
indrefilet med asparges og søtpoteter, til dessert velger 
jeg karamellsorbet. Dette starter bra. 

Ettermiddagen tilbringer vi på operasjonsstuen. Dagens 
program er 3 proteser, her er et effektivt maskineri på 
gang. Fra første stikk til siste sting går det ikke lang 
tid til tross for det er brukt god tid til forklaring og 
spørsmål begge veier. Når jeg har rukket å lukke såret 
og festet plasteret, er alt utstyr ute og neste pasient 
klar. Her gjelder det å følge med og være på tærne. I 
begynnelsen oppleves alt som en test, litt for å sondere 
hva jeg kan og hva jeg er god for. I slutten av dagen 
får jeg tilsendt nyeste manuskriptet av en artikkel som 
han har fått godkjent. Jeg blir bedt om å lese over og 
komme med synspunkter. Den leses grundig i bussen 
på vei hjem og over sen middag, noe som lønner seg 
ettersom jeg blir spurt om hva jeg syntes om artikkelen 
i første pause dagen etter. Første test bestått. 

Vår, familie og optimisme
April måned er litt kald i starten, vinbøndene fortviler 
over høstingen og etterhvert kommer jeg inn i en 
rutine. Alle på klinikken er vennlige og interesserte i å 
hjelpe. Bryter fort ned alle stereotyper av franskmenn 
som en kunne hatt. Byen er i en slags dvale, en ser 

folk gå rundt midt på dagen, men kl. 19 forsvinner alle 
unntatt leveringsbilene og scooterne for Uber Eats. De 
er eneste tegn til liv på kvelden. Snart skal samboeren 
og datteren på 6 måneder komme. Ikke sikker at leilig-
heten jeg har er så passende for så ungt barn. Jeg er i 
tillegg lei av å høre naboene krangle samt rockbandet 
i øverste etasje jamme på kveldene. Vi finner oss en 
leilighet via den franske motparten av Airbnb (som 
midt i COVID lockdown er desperat etter leietakere), 
og vi finner oss veldig fin leilighet ved siden av Parc 
du Thabor som tilbyr det fineste av fransk hagekunst. 
Kanskje blir ikke dette så ille?

Mai kommer, familien også. Vi er ganske privilegerte 
som får vandre rundt i gamlebyen nesten alene og se 
oss rundt uten en strøm av andre turister. Smittetallene 
går ned og Frankrike åpner opp midt i måneden. Det er 
som en bryter går av. Studentbyen Rennes blomstrer, 
alle serveringssteder åpner med uteservering og byen 
yrer av liv. Optimisme og glede smitter og det er nye 
tider. Lørdagsmarkedet blir enda større, og fiskere, 
bønder, slaktere og ystere strømmer til for å selge sine 
varer. Munnbind og sprit som før men mer etanol renner 
ned ganene en før. Det er jo viktig å støtte vinbøndene. 
La belle vie. 

Liten sjanse at vi får oppleve  
gamlebyen i Rennes (t.v.) igjen 
folketom og oss alene på gatene. 

Artikkelforfatter, Hjörtur  
Brynjolfsson, samboer Signe  
Monstad og deres datter  
Ragnhildur Monstad Hjartardottir 
(t.h.).

Ilé Bé festningen ved innseilingen 
til St. Malo, tidligere sjørøverby 
(under).

FELLOWSHIP i Rennes Fortsatt ...
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THINGS  
TO DO

Det arrangeres etterhvert kurs og 
konferanser med fysisk deltakelse 
selvom mye fremdeles foregår  
digitalt. Følg med på invitasjoner  
til fra organisasjoner og industri.  
Bruk også gjerne ekstra tid til  
oppdatering av lesetoff – faglig  
såvel som skjønnlitterært. 

Høstmøtet 2021 
Uke 43 - HOLD AV!

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

Praksis på full damp 
På jobben brukes tiden til å suge ut informasjon om 
nyttige tips og tricks angående driften, oppsett, sam-
arbeid, behandling og forskning. Det er imponerende at 
Philippe er en privat praktiserende kirurg og jobber kun 
delvis innen det offentlige systemet her i Frankrike. 
Medtatt i beregningen klarer han uansett produsere 
veldig mange artikler (over 80 og listen vokser), et 
par kapitler i lærebøker, er aktiv reviewer for flere 
tidsskrifter, arbeider med design av proteser og utstyr 
for to forskjellige leverandører, tar imot flere fellows 
til opplæring og kjører sin praksis på full damp. Noe vi 
hjemme i Norge bør ta til etterretning og se hvordan 
man kan integrere forskning så godt inn i klinisk arbeid 
at det blir en selvfølge og samtidig klinisk verktøy men 
ikke noe som man driver på kveldstid etter barna har 
lagt seg eller i helgene. Notatboken fylles opp. 

Fredager er fridager her hos oss og langhelgen er vel-
kommen. Vi bruker disse helgene til kortere utflukter 
til å utforske Bretagne-skagen. Middelalderbyen Dinan 
og sjørøverbyen St. Malo er alene verdt turen til Bre-
tagne. Morbihan-bukten ved Vannes tilbyr en labyrint 
av øyer og skjær. Tur til Ile-aux-Moines er reise til et 
sted der tiden går saktere enn på fastlandet. Østers og 
fisk er temaet og har vært det de siste 1000 år. Det er 
lite som peker på at det vil endre seg. 

Den kjølige januarmorgenen er nå langt borte, reisen 
har vært svært lærerik på mange flere måter enn jeg 
hadde forestilt meg. Uten tvil vil oppholdet her bli 
nyttig for meg og pasientene mine hjemme. Dette 
har gitt meg inspirasjon og bekreftet at vi gjør veldig 
mye bra i Norge. Overlegepermisjon er viktig ordning 
som gir oss en fantastisk mulighet for faglig utvikling 
og hente kunnskap hjem. Jeg er takknemlig for at 
ortopedisk avdeling på Haraldsplass kunne gi meg 
overlegepermisjon på kort varsel og at Kristian Salö og 
Wright Medical ga meg muligheten å være her og se 
deres produkter brukt av en ekspert. Ikke minst er jeg 
takknemlig overfor min samboer som så lett igjennom 
min taktikk men syntes dette var unik mulighet som vi 
kunne ikke gå glipp av og min datter som har tatt alt 
styr rundt reising med stoisk ro samtidig som hun ristes 
i søvn på brosteinsgatene her i byen.
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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
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Er det 
normalt å 
gå på tå?

Er idiopatisk tågange en normal-
variant eller er det patologisk?

Andreas Knaus,  
overlege Ortopedisk klinikk, OUS seksjon for  
barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi

Noen barn fortsetter imidlertid å gå på tærne etter- 
hvert som de blir eldre og får bedre stabilitet. Friske 
barn over en viss alder som overveiende går på 
tærne uten medisinsk årsak omtales som idiopatiske 
tågjengere.

I litteraturen er det angitt forskjellige aldersgrenser fra 
18 måneder til 7 år som normaldefinisjon på tågange. 

I Sverige har man gjort en studie1 som undersøkte 
1401 barn i 5 års alder som ble fulgt opp til 10 års 
alder. 63 (5 %) gikk eller hadde tidligere gått på  
tærne ved undersøkelsen. Av disse 63 barna gikk 
26 barn fortsatt på tærne da de ble undersøkt. Disse 
barna ble fulgt videre fram til 10 års alderen for å se i 
hvilken grad de eventuelt avviklet tågangen spontant 
eller ikke. Det viste seg at 79 % hadde avviklet  
gangmønstret sitt spontant innen de fylte 10 år.  
5 barn ble operert med forlengelse av triceps surae 

Barn går gjennom forskjellige 
faser når de lærer seg å gå.  
Småbarn reiser seg på tærne, 
holder seg fast i møbler og går 
langs møblene. Når barnet blir 
sterkere i muskulaturen og får 
bedre balanse, belaster de hele 
foten og setter ned helen først, 
før de ruller over midfoten og 
sparker seg frem med tærne. 
Dette er en del av den normale 
motoriske utviklingen.

i perioden 5-10 år. Alle 5 hadde kontraktur i ankel-
leddet ved 5 års alder. Konklusjonen var at barn som 
har kort akillessene, definert til mindre enn 10 grader 
dorsalfleksjon i ankelen, må skilles ut som en egen 
gruppe og vurderes for operativ behandling. Man antar 
at kontrakturen er medfødt og at denne gruppen derfor 
ikke burde sortere under samme diagnosegruppe som 
de idiopatiske tågjengerne.

Hvordan kan man behandle det?
Fysioterapi, BotulinumA (BotA), seriegips, ortoser og 
triceps surae forlengelse.

En Cochrane analyse fra Caserta fra 20192 konkluderer 
med  utilstrekkelig evidens fra randomiserte kontrol-
lerte studier når det gjelder effekten av behandlings-
metodene for idiopatisk tågange.

Opptil halvparten av barn som henvises med tågange 
har tilleggs diagnoser. Disse bør henvises videre til 
barnenevrolog. Finner man ikke noe annen forklaring 
for tågangen og barnet har normal ankel dorsal fleksjon 

Fag & rapporter

Foto: ©
Shutterstock.com
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(> 10 grader ved strakt kne) 
kan man ha is i magen. Det 
er likevel viktig å informerer 
foreldrene om god prognose 
frem til 10 års alder. Ved 
nedsatt dorsalfleksjon i  
ankelen og kliniske plager kan  
man vurdere seriegipsing  
2+2+2 uker, alternativt en 

stiv såle i 6 måneder ved lettere symptomer. Ved alvor-
lig kontraktur > 20 grader på strakt kne eller mang- 
lende effekt av seriegipsing anbefaler jeg akillessene-
forlengelse eller evt gastrocnemiusglidning. Postopera-
tiv bruk av AFO eller stiv såle i minst 3 måneder.

Jeg har planlagt et prosjekt der tanken er å teste en ny 
konservativ behandlingsmetode med stiv karbonsåle 
som legges i en høy basketballsko og som dermed 
forhindre at barnet går opp på tå. En innleggsåle med 
trykksensorer måler belastningsmønstret og trykk- 
forholdet før, under og etter behandling.

Primært måleparameter er sammenligning av skritt- 
prosent med helbelastning i tidlig standfase. Sekundært  
måleparameter er klinisk undersøkelse, 3D ganganalyse,  
pedobarografi, aktivitetsmåling med accelerometer og 
pasient-rapportert tilfredshetsundersøkelse.

Målgruppen er barn mellom 7-15 år som går på tærne 
og som ikke har kontraktur, definert som < 5 grader 
ADF på strakt kne. De skal ikke har vært seriegipset 
de siste 12 måneder, eller operert med triceps surae 
forlengelse. Barn med genetiske eller nevrologiske 
årsaker til tågange ekskluderes.

Studien er relevant fordi det tidligere ikke er under- 
søkt hvordan tågjengere går i eget miljø før, under og  
etter behandling med en konservativ og tidsbegrenset 
intervensjon. De fleste studier kontrollerer gangmønstret  
i ganglaboratoriet eller på legekontoret med kort  
observasjonstid og i en situasjon hvor man nødvendigvis  
ikke avdekker det reelle gangmønsteret. 

Hovedbudskapet er at barn med kontraktur i ankelen 
skal behandles. Det bedrer seg ikke over tid. Barn med 
normalt bevegelsesutslag som går på tærne, vil med 
økende alder etter all sannsynlighet sette hælen ned 
og oppnår et normalt ganglag, uten behandling. Barna 
utvikler heller ikke kontrakturer eller fotdeformiteter 
senere.
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Er det 
normalt å 
gå på tå?
Fortsatt ...

NRFs Forskningsfond og  
overlege Jan A. Pahles legat

Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og 
Overlege Jan A. Pahles legat vil i år 2021 etter 
søknad kunne gi økonomisk støtte til forskning 
vedrørende revmatiske sykdommer.

Forskningsfondet og legatet kan delfinansi-
ere prosjekter og bidra med oppstart og 
avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. 
Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne 
fullfinansiering.

Det er et ønske om å stimulere til forskning 
på effekt av fysikalsk behandling, forskning 
på et brukerperspektiv, forskning på opplevd 
mestring og rehabilitering. Prosjekter der 
brukermedvirkning er med vil prioriteres. 
Forskningsarbeidet skal ledes av vitenskapelig 
kvalifisert personale.

Styret i forskningsfondet opplyser at det er 
spesielt øremerkede midler til forskning innen 
følgende områder:

• Barneleddgikt  
• Lupus  
• Sklerodermi

Det gis fortrinnsvis ikke støtte til forskning på 
informasjonstiltak eller reiser. Søknader bør 
primært gå ut på innhenting av ny kunnskap. 
Der søker blir tildelt midler fra andre blir det 
ikke utbetalt midler fra NRFs fond eller Pahles 
legat.

Søknadsskjema ligger på www.revmatiker.no 
eller fås ved kontakt med Norsk Revmatiker-
forbund, tlf. 22 54 76 00. Det skal i tillegg til 
søknadsskjema vedlegges kortfattet prosjekt-
beskrivelse på norsk, maksimalt 7 sider, samt 
CV, maksimalt 2 sider for søker. Der forsknings-
prosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges 
også erklæring fra arbeidsgiver som skal ha 
arbeidsgiveransvar.

Søknaden sendes:  
Norsk Revmatikerforbund,  
Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo 
eller på epost til:  
post.fond-legat@revmatiker.no

For spørsmål, send epost til:  
post.fond-legat@revmatiker.no

Søknadsfrist 15. september 2021
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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!



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. 3, 2021 er 06.09.2021

HØSTMØTET 
2021
Vi håper og tror vi kan møtes til fysisk 
Høstmøte i år, men følger med på  
utviklingen mht. covid-19 og planlegger 
også for hybrid og digital løsning. I år  
har vi en løsning fra Tappin hvor vi kan 
planlegge hele møtet uavengig av  
hvilket scenario det blir.

Har du spørsmål ta kontakt med:

Mail kristin@ksci.no

Stipend, kurs & konferanser
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STIPEND- 
VINNERE
Smith	and	Nephews	Artroskopi-	
stipend	gikk	til	Hannah	Ugletveit	
Jahr	(1),	Arthrex	artroskopipris	for	
beste	publikasjon	2020	til	Stein	
Arve	Skjaker	(2)	og	Mitek	reise-	
stipendium	til	Gilbert	Moatshe	(3)

Inger Schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi

Artroskopiforeningens

Vintermøte 2021

4. februar gikk Artroskopiforeningens Vintermøte 
av stabelen som et webinar grunnet den pågående 
pandemien. Artroskopiforeningen arrangerte webi-
naret sammen med Skulder- og albueforeningen. 
Trass avstand og mangel på vinterstemning fra 
”hjemmekontor” var det et rekordstort oppmøte 
for årets faglige samling.

Eivind Inderhaug & Mette Andersen, Norsk Artroskopiforening

Det ble delt ut 3 stipender under generalforsamlinger. Smith and Nephews 
Artroskopistipend gikk til Hannah Ugletveit Jahr for AMRI-studien: Artrosko-
pisk behandling av massive rotatorcuffskader med debridement og ballong.

Arthrex artroskopipris for beste publikasjon 2020 ble tildelt Stein Arve Skjaker 
for studien ”Young men in sports are at highest risk of acromioclavicular 
joint injuries: A prospecive cohort study” som hadde vært publisert i KSSTA. 

Mitek reisestipendium ble tildelt Gilbert Moatshe som har plan om å 
besøke Robert LaPrade i Minnesota for å lære mer om transplantasjon av 
osteochondrale allograft ved store bruskskader i kneet.

Meniskrotskader og ”skulder-rariteter” 
en faglige delen av webinaret besto av to seanser fokusert på meniskrot-
skader og ”skulderrariteter”. En fin økt med flere aktuelle spørsmål og godt 
engasjement fra tilhørerne. Cathrine Aga og Nina Jullum Kise har laget et 
oppsummerende sammendrag av meniskrotseansen til NOP, som gir en fin 
innføring i diagnostikk og behandling.

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 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.

1

2

3
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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



Bi-Mentum
dobbel mobilitets kopp

Bi-Mentum er en godt dokumentert dobbel 
mobilitets kopp. Komplett system for primær 
og revisjon. Leveres i både sementert og 
usementert utgave for 22 og 28 mm hoder.

Vil du vite mer om våre hofteproteser?
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


