
NOP Norsk 
ortopedpost
Oktober 2021 - nr. 3 - årgang 26

Foto: shutterstock.com

Kan vi ortopeder ordne alt  
som er galt?    side 44

Nasjonal randomisert  
ryggstudie    side 50

Atypiske  
femurfrakturer    side 54

ORTOPEDISK

HØSTMØTE 
2021 

side 12-42



Supporting healthcare professionals

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

™Trademark of Smith & NephewSmith & Nephew, Inc. ©2017 Smith & Nephew 12340-en V1 1117 



Norsk ortopedpost   •   3  -  2021 3

Norsk ortopedpost skal formidle relevant 
ortopedisk informasjon til medlemmene. 
Bladet skal også være bindeledd mellom 
industrien og brukeren. Det skal ikke være  
et vitenskapelig tidsskrift. ”Takhøyden” 
skal være stor, og vi ønsker oss en levende  
og leseverdig Norsk ortopedpost. For  
å skape et bedre blad og forenkle det  
frivillige arbeidet til redaksjonen, ber vi 
om at man tar hensyn til følgende:

1.		Vi	ønsker	artikler/innlegg	med		
forenklet	språkbruk	og	hvor		
følgende	hensyn	er	tatt:

•  Heading som vekker interesse
•  Ingress og subheadinger

2.		Krav	til	tekstdokumentet

•	 	Wordfiler

•	 	Uten	linjeskift		
–	tekst	skrives	løpende	inn	i	manus

•	 	Nye	avsnitt	med	2	linjeskift		
–	dvs.	1	blank	linje	mellom

•	 	Aldri	versaler	(store	bokstaver)

•	 	Uthevet	tekst	markeres	i	menylinjen		
med	fetere	eller	større	bokstaver

•	 	Lagre	som	(save	as)	vanlig	word		
dokument	eller	ren	tekst

3.		Bilder

•	 	Minimum	oppløsning	300	dpi

•	 	Størrelse	10x15	cm	eller	større

•	 	Format	JPG,	EPS	eller	TIFF	

4.		Annonseformater	(bredde	x	høyde)

•	 	NOPen	utfallende	170	x	240	mm	+3	mm		
Høstmøteboken	–	utfallende	A5		
–	148,5	x	210	mm	+	3	mm	

•	 	Høyoppløselig	pdf	hvor	fonter	og		
høyoppløselige	bilder	er	inkludert

Layout, grafisk produksjon og annonsesalg

• Ødegaard reklame & design as, 
  telefon: 66 78 32 00, mail: bente@odesign.no

 Deadline nr. 4, 2021: 15.11.2021

NORSK  
ORTOPEDISK  
FORENING
Leder Greger Lønne
Sykehuset innlandet
Tlf: 97 11 41 07
e-post: gloenne@mac.com 

Nestleder Trude Basso
St. Olavs hospital
Tlf: 95241982 (72829661) 
e-post: trudebasso@gmail.com  

Sekretær Hege Framnes
Haukeland universitetssykehus
Tlf: 93890022
e-post: hegeframnes@gmail.com

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

Kasserer Monica Sailer
Akershus universitetssykehus
Tlf: 45 61 47 28
e-post: monica_sailer@yahoo.no

Redaktør NOP Jørgen Andvig
Helse Nordmøre og Romsdal, Molde SH
Tlf: 97589123
e-post: jorgenandvig@gmail.com

Leder spesialitetskomiteen  
Ragnhild Øydna Støen
Oslo universitetssykehus
Tlf.: 99 01 0905 
e-post:  r-o-st@online.no

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

Leder LIOS Michael Pihl
Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Tlf: 99389123
e-post: michael_pihl@hotmail.com

Avgått leder Cato Kjærvik
Nordlandssykehuset Vesterålen
Tlf: 41 66 26 67
e-post: catokjarvik@gmail.com

NOP Norsk 
ortopedpost

Supporting healthcare professionals

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

™Trademark of Smith & NephewSmith & Nephew, Inc. ©2017 Smith & Nephew 12340-en V1 1117 



www.arthrex.com

© Arthrex GmbH, 2019. All rights reserved. 

NanoScope™
The Next Generation Needle Size Arthroscopy System

NanoScope™ Handpiece

 ■ Single use sterile camera 

 ■ 1.9 mm scope diameter

 ■ Integrated LED light source

 ■ Lightweight and well balanced

 ■ Minimally invasive direct visualization  
during preoperative, intraoperative,  
and postoperative phase of care

NanoScope™ Console

 ■ Portable control unit – including  
documentation and data management

 ■ 13'' touch screen monitor

 ■ Rechargeable battery-powered

 ■ Medical grade device

 ■ Ethernet, USB, and HDMI ports –  
wireless network capabilities
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Moving on.

Anatomy defines the shape.

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

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip. 
The result comes close to nature: 
The anatomically shaped LINK® SP-CL®. It follows a concept that has proven its success in registries* 
and clinical studies like the LINK® SP II® Hip System.

Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de 
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80

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

Redaktørens palte

Jørgen Andvig, redaktør 

Høsten kommer, renten stiger og vi 
får en ny regjering ledet av Jonas fra 
Vinderen. For første gang på åtte år 
er det ikke lenger Erna fra Fana som 
leder landet, og med det avsluttes  
den lengste sammenhengende borger- 
lige regjering i nyere norsk historie.

Skjønt, sammenhengende er nok en til dels misvisende 
karakteristikk. Selv om regjeringen har hatt samme 
leder i disse åtte årene er det mer som en mellomstor 
sykehusavdeling med rekrutteringsvansker vi har sett. 
Historien om ortopedisk avdeling ved Grubbegata 
Borgerlige hospital får dere litt bak i bladet. 

Hvordan det blir med nye folk i regjeringskontorene 
er ikke så godt å vite. Et rød/grønt samarbeid vil 
ideologisk sett kunne by på reversering av noen av 
initiativene for økt valgfrihet og privatisering i helse-
vesenet. Flere har påpekt paradoksale effekter av fritt 
behandlingsvalg og jeg kan anbefale å lese/se/høre 
Nof´s nestleder Trude Bassos betraktninger om slikt fra 
hennes spalte i Adresseavisen og egne SoMe kanaler. 
@TrudeBasso #lenkenfungererikkepåtrykk. 

Valgfrihet og nærhet
Uavhengig av valgfrihet bør kvaliteten på tjenestene vi 
tilbyr være god i hele landet. Senterpartiet har for vane 
å mene at det er ensbetydende med sykehus på  
dørstokken til alle som vil ha det, men jeg er ikke over-
bevist om at veldig mange små sykehus er fornuftig når 
vi ser tendensen til subspesialisering i moderne medisin  

og kirurgi. Alle vil nok helst ha kort vei til akutt 
behandling ved behov, men om fagpersonene som skal 
yte hjelp i påkomne tilfelle ikke har nok å gjøre på 
dagtid og mangler trening kan nærhet være en falsk 
trygghet. Om lokalsykehuset ikke klarer å rekruttere og 
beholde personell hjelper det heller ikke så mye å være 
nabo til bygningsmassen som står der uten innhold. 
Det betyr ikke at vi skal undervurdere den høye faglige 
kvaliteten som er å finne på både små og store norske 
sykehus. Det er mange gode eksempler på ”mindre” 
fagmiljøer som holder høye faglige faner. Det er min 
mening at lik tilgang til gode helsetjenester bør bety 
at helseforetakene legger til rette for god rekruttering 
og arbeidsforhold som tillater faglig utvikling på alle 
sykehus i landet. Dessverre er tendensen til strammere 
rammer tydelig i møte med arbeidsgiversiden for oss i 
deler av det offentlige helsevesenet. 

Er fordypning et frynsegode?
I flere sammenhenger omtales faglig fordypning som 
et frynsegode, som kommer i veien for produksjon i 
det som til tider oppleves mer som helseindustri enn 
legegjerning. Fordypning og utvikling bør tvert imot 
anses som en forutsetning for stadig bedre og like(re) 
helsetjenester på alle landets sykehus. 

Utrolig hvor billig vi selger vår tid
I møte med forhandlingsdelegasjonen fra helsefore- 
taket i vår var det også tydelig at lokalt tilpasset  
lønnsdannelse synes å være en saga blott; ”rammen  
fra frontfaget” de får utdelt fra Spekter (muhahahaha),  
som liksom* skal reflektere tilstanden i konkurranse- 
utsatt industri, fremstår som en tvangstrøye i forhand- 
lingene (*liksom, fordi det viser seg at den rammen  
vi blir presentert med ikke overholdes i industrien  
likevel). Viljen til å imøtekomme legitime krav om 
fornuftige vilkår synes ganske fraværende og møtes 
med repeterende unnskyldninger om kostnads- 
beregninger, med gi til den ene – ta fra den andre 

” ... om fagpersonene som skal yte 
hjelp [-] ikke har nok å gjøre på dagtid 
og mangler trening kan nærhet være 
en falsk trygghet ...
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Spesialisert leverandør av innovativt medisinsk utstyr

Hall Titan - neste generasjon  
sag og bor maskiner

Primecut+™ Oscillating Saw
• Oscillerende sag og Presisjons sag i samme sag

•  Aksepterer både oscillerende sagblader og 
Primecut sagblader, du velger hva du ønsker

• Kan velge mellom 2 ulike sag hastigheter

• Vaskbare steriliseringsbare Litium batterier

• Kompatible med tidligere Hall generasjoner

Y-knot PRO suturankre 
• Markedets høyeste pullout styrke

•  Trådene løsner av seg selv fra  
håndtaket når det fjernes

logikk og hva rammen tillater. Tatt i betraktning om- 
fanget av arbeidstid, beredskap, ansvar og utdanning 
for leger er det egentlig utrolig hvor billig vi selger  
tiden vår til en arbeidsgiver som til tider later til å 
mene vi er mer i veien for effektiv drift, enn premiss- 
leverende for at tjenesten i det hele tatt eksisterer.  
For en som har bedrevet storstilt renovering av et 
gammelt hus det siste halve året er det i alle fall et 
dundrende tapsprosjekt å betale håndverkere time for 
time med utbytte fra min egen innsats som ”hånd- 
verker” på sykehuset. Så får vi se om en Arbeiderparti-
ledet regjering gir bedret forhandlingsklima og mindre 
fagforeningsfiendtlighet fremover (da tenker jeg på den 
uthulete streikeretten i helsesektoren hvor tvungen 
lønnsnemd og videreføring av historiske ugunstige 
vilkår er normen). 

Julaften og bursdag på én gang 
Nok om det, la oss snakke om det fabelaktige bladet 
dere har i hånden! Symbiosen mellom høstmøtebok  
og NOP må jo være som julaften og bursdag på én 
gang. I år holdes høstmøtet i lokaler på Radisson Blu 
Scandinavia på Holbergs Plass. Hvor mange vi kan være 
der rent fysisk avhenger av myndighetenes vurdering 
av smittesituasjonen, men møte blir det! Vi håper 
naturligvis at det blir mulig å møtes alle sammen i 
Oslo så vi kan få utløp for en lenge innestengt trang til 
passiar mellom velfylte skåler med twist og kulepenner 
sponset av like sultne industrirepresentanter. Når den 
store klemmeseansen ved første møte er unnagjort skal 
vi suge til oss av all den supre faglige produksjonen fra 
i hele landet. Det er så mye bra som bringes til bordet 
av dere fantastiske kolleger at jeg blir nesten rørt! 
Uansett; her i blekka vil dere finne praktisk info om 

høstmøtet og en oversikt over det faglige programmet. 
Det er som vanlig fabelaktig spennende symposier 
(skål!) og frie foredrag i vente for de som kommer til 
Oslo eller logger seg på digitalt. 

Jordskjelv i spinalkirurgi 
I bladet får vi også en smak på et knippe av faggruppenes  
fokus for tiden. Foreningen for spinalkirurgi presenterer 
en etterhvert berømt studie om behandling av spinal 
stenose ved degenerativ spondylolistese. Når det 
konkluderes med at pasientene har det like bra eller 
bedre uten at man fikserer virvlene med glidning er det 
et aldri så lite jordskjelv i internasjonal spinalkirurgi. 
Amerikanske ryggkirurger, som har tjent mange penger 
på å implantere skruer og stag i slike casus, lener seg 
fortsatt på retningslinjer som indikerer fordel fiksering. 
Nå har man altså solide tall fra en stor RCT på at billig-
ere kirurgi trolig er bedre. Det gir dønninger langt ut i 
verden og legitimitet til de som forfekter enklere tiltak 
med gode resultater. 

Tverrfaglig samarbeid
Fra benhelse- og traumegruppene får vi en flott over-
sikt om samarbeid av tverrfaglig art rundt aldrende 
pasienter med med brudd. Dette er jo et gjentakende 
tema, og noe som alle som driver med ortopedisk 
traumebehandling bør være opptatt av. I den sammen-
heng er det også verdt å få med seg innlegget om 
diagnostikk og behandling av atypiske femurfrakturer, 
som dessverre kan oppstå som bivirkning av behand-
ling mot osteoporose. 

Så krysser vi fingrene for et strålende møte i Oslo og 
ønsker alle medlemmene en god høst. Det er fortsatt 
mulig å skvise de siste dosene D-vitamin ut av den  
lave solen som sniker seg frem mellom bygeskyene,  
så man kan klare seg gjennom den glatte årstiden med 
benhelsen i behold. Vi sees!

Evig deres 
Redaktøren

” ... [det er] i alle fall et dundrende 
tapsprosjekt å betale håndverkere 
time for time med utbytte fra min 
egen innsats som ”håndverker”  
på sykehuset ...

” Så krysser vi fingrene for et strålende møte 
i Oslo og ønsker alle medlemmene en god 
høst. Det er fortsatt mulig å skvise de siste 
dosene D-vitamin ut av den lave solen som 
sniker seg frem mellom bygeskyene ... ”
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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 

Pandemien slutter ikke å overraske. 
I skrivende stund blir det fullverdig 
høstmøte. Og i tolvte time har vi  
måttet bytte hotell. Og denne gangen 
til Radisson Blu Scandinavia Hotel.  
Du vet, det gamle SAS-hotellet ved 
Holbergs plass. Jepp. Vært der før. 
Jepp. Vi gleder oss!

Dette har vært en annerledes tid på så mange måter. 
Da Plaza fortalte at vi måtte være et annet sted i to år, 
så var det mange som rynket på nesen. Nå er jeg over-
bevist om at alle gleder seg til å se kolleger igjen og  
at vi kan møtes i analog 3D-format. Signalene fra FHI  
er optimistiske. Fjerde smittebølge er på retur. Sykehus- 
innleggelsene er ikke så mange som tidligere, og på 
tur ned. Vaksinasjonen har god effekt, og på tur opp 
(selv om mange må ta en tredje sprøyte ila vinteren). 
Og samfunnet er gjenåpnet med en hånd på dørhånd- 
taket og en bønn om at vi fortsatt må holde oss 
hjemme når vi er syke.

Nysgjerrigheten og forsknings- 
trangen blomstrer 
Uansett. Planleggingen er godt i gang. Radisson Blu 
Scandinavia er klare til å ta oss imot. Vi har planer for 
en høstmøteboble og en god konferanse. Og slik det 
ser ut nå kan vi møtes, uten restriksjoner. Vi trenger 
bare opplagte ortopeder, så er vi i gang. Vi har i sam-
arbeid med KSCI aliert oss med Tappin.no som har god 
erfaring med konferanser i en utfordrende tid. Det er 
mulig å delta digitalt, så en grad av hybrid løsning blir 
det. Og jeg tror og håper at den løsningen er kommet 
for å bli. Det gjør det mulig for alle å delta på en eller 
annen måte. I år er antall abstracts til frie foredrag 
oppe på normalt nivå. Det betyr at mange har brukt 
koronatiden godt, og at nysgjerrigheten og forsknings-

trangen blomstrer. Vi gleder oss til flere parallelle 
sesjoner og mange gode faglige diskusjoner. Man kan 
holde foredrag og delta i diskusjoner både fysisk og 
digitalt. 

Årets åpningssymposium, Nof-symposiet, har tittelen  
”Biological treatment in orthopedics: science or 
science fiction?”, og der skal vi høre mer om kroppens  
reparasjonsmekanismer og moderne medisinske frem-
skritt som omfatter bl.a. PRP (platelet-rich plasma)  
og stamcelleterapi. Dette borger for et spennende sym-
posium, og gir perspektiver for fremtidens ortopeder.

Alle faggruppene har symposier
Ellers leverer alle faggruppene symposier fra øverste 
faglige hylle også i år. Jeg er stolt av å tilhøre en fag-
gruppe som til de grader bruker sin tid og sine krefter 
på å utvikle faget og finne de beste tilgjengelige 
løsningene for pasientene og samfunnet. Det er ingen 
selvfølge. Jeg er også stolt av å tilhøre en faggruppe 
som leverer i en pandemi, der man må finne nye måter 
å løse oppgavene på, enten det er pasientbehandling  
i hverdagen eller faglig oppdatering i konferanse- 
sammenheng. Jeg har snakket med mange som gleder 
seg til at pandemien er over, men jeg har ikke møtt 
noen kolleger som henger med hodet og som ikke 
forstår hva som kreves av oss. Dette står det respekt av. 
Nå gleder jeg meg til uke 43.

Greger Lønne,
leder, Nof 

Velkommen  
til Høstmøtet  
2021

” ... Jeg er stolt av å tilhøre en fag-
gruppe som til de grader bruker sin 
tid og sine krefter på å utvikle faget 
og finne de beste tilgjengelige  
løsningene for pasientene ...

Leder
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De fleste kjenner Ludvig Holberg fra litteraturhistorisk 
pensum i grunnskolen hvor komediene ”Jeppe på 
Bjerget” og ”Erasmus Montanus” står som noen av de 
mest innflytelsesrike verkene fra opplysningstiden. 
Nordmenn trykker ham gjerne til sitt bryst som (dansk-) 
NORSK forfatter selv om han bodde nesten hele sitt 
voksne liv i miniputtstaten syd for Skagerak. Til tross 
for at han ble født i Bergen og tilbragte de første to 
decennier av sitt liv i byen skal han ikke ha tatt nevne-
verdig skade av det. Holberg tok teologisk embeds-
eksamen ved Universitetet i København i 1704, men 
hadde visstnok et pragmatisk forhold til religiøs lære.

Pengelens, men rik på minner
Den unge akademikeren reiste rundt i Europa på søken 
etter opplysning og inspirasjon i de store europeiske  
metropolene. Han returnerte til København pengelens, 
men rik på minner. Etter noen år i utpreget fattigdom ga 
han ut boken ”Introduction Til Naturens- og Folke-Rettens 
Kundskap,” det viktigste faglitterære hjelpemiddel for da- 
tidens dommere. Siden fikk han professorat ved Universi-
tetet i København og verv som  ”folkets talerør ” i kirke-
rådet. Med det var livets opphold sikret, og han kunne 
fokusere på den virkelige meningen med livet: satire.

Forfatterskap
Ludvig Holbergs forfatterskap deles gjerne i to epoker:  
”Den poetiske raptus” hvor Holberg bygget opp en 
egen dansk komedietradisjon, og ”Den historiske 
raptus” hvor forfatteren ga ut flere verk av historisk, 
filosofisk og statistisk art. 

Filosofi
Ludvig Holberg var et sant barn av opplysningstiden og 
ville bruke forfatterskapet til å spre opplysning til nytte 
for allmenheten. Han hadde som prosjekt å formidle 
kunnskapen til folk på dansk, som på den tiden var 
ansett som udannet. Akademia var preget av latin,  
fransk og tysk. Han skrev og foreleste om historiske,  
vitenskapelige og filosofiske emner, men det er kanskje 
de satiriske verkene som er mest kjent. Holberg var  
opptatt av å bruke sunn fornuft og tenke selv. Flere av 
hans verk preges av kloke kvinnekarakterer, og man får 
inntrykk av at hans grunnholdning er likeverd mellom  
kjønnene og at kvinner bør få samme stilling i samfunnet  
som menn. Det siste var ikke gjengs holdning blant 
hans samtidige. 

Arven etter Holberg
Ludvig Holberg hedres ikke bare med navnet på et  
trikkestopp utenfor høstmøtehotellet. Utenfor National-
theateret står det bl.a. en statue (se bildet) av ham  
flankert av Henrik og Pernille fra stykket med samme 
navn. I 2003 vedtok Stortinget å opprette Holbergprisen.  
Prisen deles hvert år ut som en anerkjennelse for særlig 
viktig og betydningsfull vitenskapelig forskning innen 
humaniora, samfunnsvitenskaper, jus eller teologi. 

Kilder:

Store Norske Leksikon: https://snl.no/Ludvig_Holberg  
Nasjonal digital læringsarena https://ndla.no/nb/node/174335?fag=27 
holbergprisen.no/nb

HOLBERG
bak Holbergs plass

Når vi i år må ta vårt nomadiske 
høstmøte tilbake til historiske  
”SAS-hotellet på Holbergs plass” 
passer det med oppsummert biografi  
om mannen bak ”Jeppe på bjerget”  
og ”Mor Nille”: Ludvig Holberg 
(1684-1754).

Jørgen Andvig, redaktør
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Hotellet har en fantastisk beliggenhet omgitt av  
forretninger, transporttilbud og kulturattraksjoner  
– midt i Oslo sentrum.

Slottsparken ligger rett uten for døren og du er i Bogstadveien eller på Karl Johan 
etter noen få minutters gange.

Hotellets restaurant, 26 North Restaurant, fokuserer på smak av norske fjorder, 
gårder og skoger, mens Summit Bar gir en spektakulær utsikt over hovedstaden  
fra 21. etasje.

Hvordan komme dit
Buss – flybussen tar ca. én time fra Oslo Lufthavn og stopper ved hotellets  
hovedinngang.

Tog & bane – flytoget tar 28 minutter fra Oslo Lufthavn til Nasjonalteateret,  
som ligger fem minutters gange fra hotellet. Alle T-baner har også stopp på  
Nasjonalteateret stasjon.

Trikk – frem til 31. okrober er det buss for trikk med rute 17B. Mer informasjon  
fåes på Ruters nettsider.

Bil – kommer du med bil er parkering er tilgjengelig i Slottsparkens P-hus. 

Kilde & fotos: hotellets nettside https://www.radissonhotels.com/no-no/hoteller/ 
radisson-blu-oslo-scandinavia/kontakt

Praktisk info

Radisson Blu Scandinavia Hotel,  
Holbergs plass, Oslo

Holbergs Plass, Oslo | Høstmøtet 2021
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bruker du Tappin 
på Høstmøtet

SLIK

Har du ikke mulighet å være til stede fysisk kan du følge med på Tappin.  
Under følger en detaljert innføring i bruk av plattformen. 

Lobbyen (over)  – det første du som bruke av plattformen møter.

Komme i gang
Support Dersom du trenger hjelp vil du alltid finne en 
supportknapp øverst til høyre på alle sider. Klikk for å 
komme i direkte kontakt med teknisk support.

PC/Mac/nettbrett/mobil Løsningen fungerer både på 
PC, Mac, nettbrett og mobil. For de som sitter hjemme 
anbefaler vi å benytte PC eller Mac for best opplevelse. 
Løsningen er nettleserbasert og fungerer i alle moderne 
nettlesere. Vi anbefaler å benytte Chrome, Firefox, Edge 
eller Opera. Internet Explorer kan ikke brukes.

Innlogging På login-siden logger du inn med din 
e-post adresse og tilsendt passord. Har du ikke mottatt 
passord eller det ikke fungerer kan du klikke på  
“Få tilsendt passord” knappen.
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Lobby 
Det første du som bruker kommer til i plattformen er 
Lobbyen (se motstående). Her finner du alt du trenger  
av informasjon om arrangementet slik som utstillere, 
program, foredragsholdere, deltakere og link til hoved-
scene og paralleller. 

Hovedscene Se eget avsnitt under. 

Informasjon Finn informasjon fra arrangøren i  
informasjonsdelen av lobbyen.

Utstillere På utstillerarenaen finner du linker til  
alle utstillerne. Du kan besøke og lese mer om  
hver enkelt, booke møter, se video og/eller annen  
informasjon og kontakte utstillerne direkte.

Program Du kan se programmet i lobbyen og klikke 
deg direkte inn til Hovedscene eller en av de andre 
parallellsesjonene.

Foredragsholdere Les deg opp på de enkelte  
foredragsholderne direkte fra lobbyen.

Hovedscene
Det er her du finner “plenum” under konferansen.  
Fra hovedscenen kan du også klikke deg inn  
på program, foredragsholdere, informasjonssider,  
dokumenter, deltakerliste og annet.

Nyhetsfeed/timeline Her finner du meldinger 
fra andre deltakere og fra arrangør. Du kan poste 
egne eller kommentere på andres meldinger.

Program Trykker du på kalenderikonet vil  
du få opp programmet. Her kan du lese mer  
om de forskjellige sesjonene, klikke deg inn  
på paralleller og holde deg orientert.

Parallellspor/breakouts Hver parallell har 
egen stream og egen timeline.

Foredragsholdere Klikk på talerstolikonet for  
å se informasjon om de forskjellige foredrags-
holderne

Informasjon Under informasjonsikonet finner  
du informasjon fra arrangøren.

Dokumenter Under dokumentfanen finner du 
dokumenter du kan lese direkte i plattformen, 
laste ned og/eller skrive ut.

Deltakerliste Klikk på deltakerikonet for å 
finne en liste over alle deltakerne. Les mer om 
hver enkelt og ta kontakt direkte.

Min profil Klikk deg inn på Min profil og  
oppdater profilbilde eller annen informasjon  
om deg selv.

Tappin | Høstmøtet 2021

Eksempler	på	
informasjon	du	får	
tilgang	til	under	
fanene	i	Lobbyen

Hovedscenen		
(over)	og	meny		
(t.v.)	med	ikoner		
til	informasjon		
og	nyttige		
funksjoner
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Fag & rapporter

Find the right balance at
international.GlobusMedical.com

ADJUSTABLE 
LORDOSIS  

UP TO 30°
ALLOWS FOR  
SAGITTAL BALANCE 
CORRECTION

30
UP TO

DEGREES

ELSA® AL
ADJUSTABLE LORDOTIC INTEGRATED LLIF SPACER

Kontakt:  
Globus Medical Norway AS
Tlf: 992 74 980
omichalsen@globusmedical.com



2021 Årsmøte 
Norsk ortopedisk forening (Nof)
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Find the right balance at
international.GlobusMedical.com

ADJUSTABLE 
LORDOSIS  

UP TO 30°
ALLOWS FOR  
SAGITTAL BALANCE 
CORRECTION

30
UP TO

DEGREES

ELSA® AL
ADJUSTABLE LORDOTIC INTEGRATED LLIF SPACER

Kontakt:  
Globus Medical Norway AS
Tlf: 992 74 980
omichalsen@globusmedical.com



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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2021 Årsmøte 
Norsk ortopedisk forening (Nof)

Saksliste

1. Åpning

2. Valg av møtedirigent og to referenter

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.  Utdeling av stipender 
- Charnley 
- Smith & Nephew 
- Nof-stipendet 
- Nof-LIS-stipend

5.  Årsberetning fra styret 
v. Greger Lønne

6.  Årsrapport fra Spesialitetskomiteen 
v. Ragnhild Øydna Støen

7.  Saker fremlagt av styret 
7.1 Felles Nasjonale prosedyrer, Sunnsoft

8. Saker fremlagt av medlemmer 
 8.1 Nasjonalt frakturregister v. Ane Djuv

9.  Regnskap Nof 
v. Monica Sailer

10.  Budsjett Nof 
v. Monica Sailer

11.  Valg 
v. Cato Kjærvik

12.  Eventuelle orienteringssaker 
12.1 Acta Orthopaedica 
12.2 Norsk kirurgisk forening 
12.3 Rådet for muskeskjeletthelse 

13. Æresmedlemmer 

14. Eventuelt 

15. Tid og sted for neste årsmøte:  
 27. oktober 2022

Torsdag 28. oktober 2021 | 17.00

Årsmøter | Høstmøtet 2021

Savner du årsberetningen?

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

Årsberetning 
Norsk ortopedisk forening 

2020 - 2021

Norsk ortopedpost   •   3  -  2021 19
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	Stockholm	

Faggruppe for  
Osteoporose  
og Benhelse

Saksliste

1.  Godkjenning av innkalling;  
valg av ordstyrer og referent 

2.   Årsberetning og regnskap 

3.   Valg neste års styre  
(valgkomite ikke på valg)

4.  Tema for neste års 
høstmøtesymposium

5.  Rapport fra arbeidet med å opp-
datere “behandingsveileder for 
sekundærforebygging av brudd” 

6.  Rapport fra samarbeid med  
allmennpraksis og andre  
fagmedisinske spesialiteter

7.  Rapport fra arbeidet med  
Norwegian Fracture Capture 
Initiative (NoFRACT)

8.  Rapport fra samarbeid med FFN 
Norge og FFN Global

9.  Stipend for ikke-leger til FFN 
internasjonale kongress 2022, 
evt. flere stipend?

10.  Politisk arbeid og strategi

11.  Eventuelt

	Oppegård	

Leger i Ortopedisk 
Spesialisering (LIOS)

Saksliste

1.  Valg av møteleder og referent 

2.  Godkjenning av innkalling 

3.  Gjennomgang av årsmelding 

4.  Økonomi

5.  Valg av nye styremedlemmer 

6.  Nye saker

7. Neste årsmøte

	Holberg	

Norsk  
Barneortopedisk 
Forening

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer

2.  Godkjennelse av innkalling  
og saksliste

3.  Årsberetning og årsregnskap 

4.  Medlemsliste  
Kontingent, Mailliste, Facebook

5.  Premiering av beste Frie  
Foredrag. Kommet for å bli?

6.  Rapporteringssaker

  LIS-kurs i barneortopedi  
v. Gunn Hulleberg

  Nasjonalt barnehofteregister  
v. Trude Gundersen

  Status “felles retningslinjer” 
v. Jonas Fevang/ Christian 
Sætersdal

 EPOS v. Stefan Hunstock

 Nasjonale studier:

 CLP studien v. Stefan Huhnstock

  Anteversio colli femoris  
v.  Joachim Horn  
“Assessment and surgical 
treatment of extremely short 
and tall stature – a prospective 
controlled multicenter trial”  
 v. Joachim Horn

  Andre studier?

7.  Tema for Høstmøtesymposiet 
2022

8.  Valg av styre og valgkomite

9.  Eventuelt

	Scandinavia	Scene	

Norsk Forening  
for Hofte- og 
Knekirurgi

Saksliste

1.  Godkjenning av innkallelse  
og dagsorden

2.  Valg av møteleder og referent

3.  Årsberetning

4.  Budsjett/regnskap

5.  Valg av styremedlemmer

6.  Tema for neste 
høstmøtesymposium

7.  Prosedyrer/retningslinjer

8. Eventuelt

	Helsingfors	

Norsk Forening  
for Håndkirurgi

Saksliste

1.  Godkjenning av innkallelse  
og dagsorden

2.  Valg av møteleder

3.  Årsberetning 2020-2021 

4.  Regnskap 2021/Budsjett 2022

5.  Medlemslister og kontingent

6.  Web-siden

7.  Vintermøtet 2022  
(Arrangeres av Rikshospitalet, 
informasjon)

8.  Vintermøtet 2023  
(Arrangeres av St. Olavs hospital, 
forslag til tema)

9.  Høstmøtesymposiet 2022  
(Arrangeres av Sykehuset i  
Vestfold, informasjon)

10.  Diplom i håndkirurgi

11.  Stipender/legater

12.  Valg

13  Forslag om æresmedlemmer

14.  Eventuelt

2021 Årsmøter Vi tar forbehold om endring av møterom 
Øvrige foreninger  |  Onsdag 27. oktober 2021 | 17.00
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	Frogn	

Norsk Forening  
for Ortopedisk 
Traumatologi

Saksliste

1.  Godkjenning av innkallelse og 
dagsorden 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Årsrapport v. Hendrik Fuglesang

4. Symposium 2021 Stavanger?

 a. Tid og sted

 b. Tema

 c. Organisering

5.  Tema for symposium høstmøtet 
2021

6. Budsjett og regnskap 

7.  Tema for neste års høstmøte 
symposium?

8. Eventuelt 

9.  Valg av ny leder og sekretær. 
Styremedlemmer ble valgt i fjor

 

	Eidsvoll	

Norsk Forening  
for Skulder- og 
Albuekirurgi

Saksliste

1.  Godkjenning av innkalling

2.  Valg av møteleder

3.  Valg av referent

4.  Årsrapport

5.  Godkjenning av regnskap

6.  Styret v. kasserer ønsker å 
fremme forslag om å sette deler 
av foreningens penger  
i aksjesparefond

7.  Nordisk Ortopedisk Kongress i 
Oslo 2.-3. Juni 2022.

8.  Høstmøtesymposium, forslag  
til tema 2022. Vi har avtale med 
George Athwal og Jeppe  
Rasmussen. Protese (?)

9.  Valg  
Sekretær Marek Zegzdryn,  
nestleder Kjersti Kaul Jenssen  
og leder Berte Bøe er på valg  
(Valgkommite Kirsten Lundgreen 
og Bernd Wünsche)

10.  De nominerte til beste skulder-/
albueforedrag 2021. Stipend-
komite Kjersti Kaul Jenssen       
og Stefan Moosmayer

11.  Mentorordningen. Orientering 
ved Kjersti Kaul Jenssen

12.  Eventuelt

	Telemark	

Norsk Fot- og  
Ankelkirurgisk 
Forening

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer og referent

2.  Godkjennelse av innkallelse/
saksliste

3.  Årsrapport ved leder

4.  Regnskap til godkjennelse ved 
kasserer

5.  Valg til styret

 a.  Cecilie L Gundersen,  
web-ansvarlig, og Morten 
Eikrem valgt 2020 for tre år, 
står ikke for valg

 b.  Marius Molund, kasserer,  
ble gjenvalgt for tre år i 2020, 
står ikke for valg

 c.  Elisabeth Ellingsen Husebye, 
leder, gjenvalgt 2019 for tre år, 
står ikke for valg

6.  Kursvirksomhet

7.  Høstmøtesymposium 2022, 2023

8.  Vårmøte 2022, 2023

9.  Web., facebook/nofaf.no 

10.  Diverse 

	København	

Spinalkirurgisk 
Forening

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Videre strategi for foreningen

6. Valg av styrerepresentanter

7. Fastsettelse av kontingent 2021

9. Eventuelt

Årsmøter | Høstmøtet 2021

Vi tar forbehold om 
endring av møterom.
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Tittel...
Stikktittel...

Tekst...

Velkommen til

faglig påfyll  
& sosialt 
samvær 

Etter halvannet år med korona- 
restriksjoner er det fantastisk å kunne 
ønske velkommen til et fysisk møte!  
Vi byr på et spennende faglig program 
og mulighet for gode sosiale opp- 
levelser. For dem som ikke kan stille 
fysisk er det og mulighet for digital  
deltagelse på Tapin.

Hege Framnes, programansvarlig  og sekretær Nof

Nof symposiet innleder som vanlig det faglige pro-
grammet på Høstmøtets første dag. Norsk forening for 
Fot- og Ankelkirurgi er hovedarrangør og symposiet har 
tittel: Biological treatment in orthopedics: ”Science or 
science fiction?” Vi håper tittelen pirrer nysgjerrigheten.                                                                                                            
Symposiet har hovedfokus på blodplateberiket plasma 
(PRP) og stamcellebehandling.

Symposier – Alle faggruppene, LIOS, Leddregisteret og 
Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) arrangerer 
egne symposier. De holder høyt nivå og gir oss alle 
mulighet for viktig faglig oppdatering. Symposiene blir 
filmet og lagt ut på nettsidene våre i etterkant.  Ved 
samtidighetskonflikt har du derfor likevel mulighet til å 
få med deg symposiet. Av hensyn til den tekniske løs-
ningen kjøres alle symposiene etter hverandre i en sal. 

Kvalitetsutvalget arrangerer symposium torsdag morgen 
med tittel ”Nasjonal veileder i ortopedi”. De vil presen-
tere arbeidet som er gjort med hensyn til veilederen det 
siste året og håper å få en diskusjon blant medlemmene. 
Styret håper på høy deltagelse da Nasjonal veileder i 
ortopedi er egen sak på Årsmøte senere samme dag. 

LIOS Pro-con symposium er som vanlig viet et kontro-
versielt tema hvor meningene er mange og delte. Tittel: 
”Fiksering av bakre malleol”. For første gang i historien 
er det duket for en ren LIS-kamp. 

Nof instructional lecture holdes i år av Cecilie Piene 
Schrøder. Hun forteller om et langt liv med skulderskopi. 

Frie foredrag – faggruppene har vurdert og akseptert 136 
abstrakter. Faggruppene har selv satt sammen abstraktene 
i tildelte sesjoner og bestemt rekkefølgen på presentasjo-
nene. Abstraktene fordeler seg slik: 

Skulder/albu 10, Barn 18, Fot/ankel 16, Artroskopi 17, 
Protese 15, Traume 22, Hånd 22, Spinal 14. Vi har valgt å 
lage en fellessesjon: Hånd 3/Traume 2 med håndledds-
brudd – relaterte tema.

Kåring av Høstmøtets beste frie foredrag runder av 
Høstmøtet. Hver faggruppe har nominert en kandidat, og 
du får her anledning til å høre alle de nominerte foredragene.  

Umiddelbart etter siste foredrag blir det avstemning blant 
tilhørerne. Vinneren får heder, ære og pengepremie.

Torsdagsklubben er en uformell aften med kollegaer  
fra hele landet. Det blir som vanlig fingermat og utdeling  
av drikkebonger, jazzband og utdeling av utmerkelser. 
Regner med mange er ”sulteforet” på sosial kontakt og 
her  har du god mulighet til å treffe gamle kollegaer  
og stifte nye bekjentsskap. Alle påmeldte LIS-leger er  
med i trekningen  av reisestipend. Hvis ikke vinnerne  
er tilstede på Torsdagsklubben ”i egen person” trekkes 
nye vinnere. 

Besøk utstillerne – Vi oppfordrer alle til å besøke ut- 
stillerne. Uten støtte fra våre trofaste samarbeidspartnere 
kunne ikke Høstmøtet vært arrangert i sin nåværende 
form. Vi er svært glade for støtten og interessen fra  
industrien og vil derfor takke alle våre samarbeidspart-
nere for deres bidrag til å gjøre høstmøtet vellykket. 

Takk – Styret i Norsk ortopedisk forening ønsker å takke 
faggruppene spesielt og alle andre som har bidratt med 
symposier, foredrag og møteledelse. Uten dere hadde det 
ikke blitt noe Høstmøte. Kristin Solstad med medhjelpere 
i KSCI står for den praktiske planleggingen og gjennom- 
føringen av Høstmøtet. En stor takk til dem.

Alle utgaver av Norsk ortopedpost inkludert høstmøte- 
NOP blir til i samarbeid med Bente Ødegaard og  
Ødegaard reklame & design. Der redaktørens estetiske 
sans kommer til kort rydder Bente opp med stødig hånd 
og vi er meget takknemlige for jobben hun gjør for oss.

Da krysser jeg fingrene for at ikke en ny koronamutant 
dukker opp og stikker kjepper i hjulene for fysisk møte.

Håper vi sees på Høstmøtet!
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Program | Høstmøtet 2021

Onsdag 27. oktober 2021  Vi tar forbehold om endring av møterom

Helsingfors København Stockholm

08.30 Velkommen v. leder

08.45 Nof symposiet: 

Biological treatment in orthopedics: Science or science fiction?
10.45 Pause

11.00 FF Spinalkirurgi 1 FF Hånd 1  
(til 12.45)

Registersymposium

12.10

12.30 Lunsj - evt. med lunsjsymposium

13.30 FF Hånd 2 FF Protese 1 Spinalkirurgisymposium: Behandling av spinal stenose med 
degenerativ spondylolistese

14.40

15.00 Pause - besøk EXPO

15.15 FF Spinalkirurgi 2 FF Traume 1 Håndkirurgisymposium: Fingerfrakturer

16.25

16.45 Pause - besøk EXPO

17.00 Årsmøter faggrupper – se oversikt side 20-21

Torsdag 28. oktober 2021  Vi tar forbehold om endring av møterom

Helsingfors København Stockholm

08.00 FF Hånd 3 / Traume 2 Hofte- og knesymposium: Periprostetiske frakturer

08.30 Kvalitetsutvalget:  
Nasjonal veileder i ortopedi09.10 FF Osteoporose

09.30 Pause - besøk EXPO

09.45 FF Protese 1 FF Artroskopi 1 Osteoporosesymposium: Ankelbrudd hos eldre

11.05

11.15 Lunsj - evt. med lunsjsymposium

12.15 FF Barn 1 FF Fot/ankel 1 Traumesymposium: Albuskader

13.35

13.45 Pause - besøk EXPO

14.00 FF Traume 3 FF Fot/ankel 2 Artroskopisymposium: Patellar instability: diagnostic  
considerations and decision making in surgical treatment

15.20

15.30 Pause - besøk EXPO

15.45 LIOS pro-con symposium 2021: Fiksering av bakre malleol

16.45 Pause - besøk EXPO

17.00 Årsmøte Nof – se side 19. Slutt ca. 18.30

Fredag 29. oktober 2021  Vi tar forbehold om endring av møterom

Helsingfors København Stockholm

08.30 FF Barn 2 FF Artroskopi 2 Skulder- og albuesymposium: Management of elbow trauma 
based on a pathomechanical view

09.45

10.00 Pause - besøk EXPO

10.15 FF Skulder/albue  
(til 11.55)

OSTRC symposium: Korsbånd-
rekonstruksjon: Behandlings-
valg, utfordringer underveis og 
postoperative komplikasjoner

Barneortopedisymposium: Fysen: Fra basal biologi til avansert 
kirurgisk intervensjon

11.45 Lunsj - evt. med lunsjsymposium

12.45 Nof instructional lecture: Cecilie Piene Schrøder – et langt liv med skulderskopi

13.30 Pause - besøk EXPO

13.45 Høstmøtets beste frie foredrag. Slutt ca. 15.30
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Onsdag 27. oktober 2021 | 08.45-10.45 | Helsingfors/København/Stockhom
Moderatorer: Marius Molund og Ingrid Kvello Stake

Biological treatment in orthopedics: Science or science fiction?
Biological treatment is treatment with natural substances found in the body that stimulate the healing process  
of tissues. In this symposium, we will give an overview on what orthobiologics are, the evidence, and future 
perspectives.  We will focus on two of the most utilized biological treatments in orthopedics: Platelet-rich plasma 
(PRP) and stem cell therapy.

08.45  Introduction
Marius Molund

08.50  The future of orthobiologics:  
From bench-side to bed-side
Johnny Huard

09.10  Platelet-rich plasma: Background, 
rationale and current capabilities
Guri Ekås

09.25  Stem cell therapy in orthopedics
Gilbert Moatshe

09.40  Break

09.50  Current clinical status and ethics
Lars Engebretsen

10.10  Development of biological approaches 
to delay aging-related disease and con-
ditions of the musculoskeletal system
Johnny Huard

10.40  Questions and closing remarks
Marius Molund

Nof symposiet

Onsdag 27. oktober 2021 | 11.00-12.30 | Stockholm
Moderator: Ove Furnes

Registersymposium

11.00  Hvordan har COVID-19 pandemien 
påvirket protesekirurgien og  
hoftebruddkirurgien
Geir Hallan; Jan-Erik Gjertsen

11.10 Diskusjon

11.15  Web-basert registrering og  
nye variabler for Leddregisteret
Geir Hallan; Ove Furnes

11.25 Diskusjon

11.30  Pasientrapporterte data (PROMIS)  
i Barnehofteregisteret
Trude Gundersen

11.40 Diskusjon

11.45 Pause

12.00  Reservasjonsrett og web-basert  
registrering for Hoftebruddregisteret
Jan-Erik Gjertsen

12.10 Diskusjon

12.15 Korsbåndregisteret og R-RCT
Rune Bruhn Jakobsen

12.25 Diskusjon

Registersymposium

SYMPOSIER Vi tar forbehold om endring av møterom 
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Onsdag 27. oktober 2021 | 15.15-16.45 | Stockholm
Moderator: Eivind Strandenes

Fingerfrakturer

15.15 Introduksjon
Eivind Strandenes

15.17  Basisfrakturer første metacarp
Tiril M. Carlsson

15.37  Metacarpfrakturer – konservativ eller 
operativ behandling
Hallgeir Bratberg

15.57  PIP ledd frakturer (basis mellomfalang)
Magnus Hjortås

16.17  Malletfrakturer – operasjon eller  
konservativ behandling
Katrin Valen Ek

16.37 Spørsmål og svar

Norsk Forening for Håndkirurgis symposium

Onsdag 27. oktober 2021 | 13.30-15.00 | Stockholm
Moderator: Christian Hellum

Behandling av spinal stenose med degenerativ spondylolistese

13.30  Degenerativ spondylolistese, en RCT  
i NJEM
[var M Austevoll

14.00  Degenerativ spondylolistese,  
registerdata
Tore Solberg

14.30 Diskusjon med kort introduksjon
Christian Hellum

Norsk Spinalkirurgisk Forenings symposium
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Torsdag 28. oktober 2021 | 08.00-09.30 | Stockholm
Moderatorer: Tina Strømdal Wik og Øystein Gøthesen

Periprostetiske frakturer

08.00 Hofteproteser – periprostetiske frakturer
Otto Schnell Husby

08.30 Pause

08.35 Kneproteser – periprostetiske frakturer
Marianne Westberg

09.05 Pause

09.10 Paneldebatt
Jarle Ludvigsen; Anders Lippert; Tarjei Egeberg;  
Kristjan Valdimarsson; Stein Ugland;  
Torbjørn Kristiansen

Torsdag 28. oktober 2021 | 09.45-11.15 | Stockholm
Moderator: Lene Bergendal Solberg

Ankelbrudd hos eldre

09.45 Velkommen og introduksjon til tema
Lene Bergendal Solberg

09.55 Epidemiologi fra Stavanger
Ane Djuv

10.05  Hva bør en tenke på før en opererer 
skjørt bein?
Anette Wikerøy

10.25  Konservativ versus operativ  
behandling av ankelbrudd og hvor mye 
kan pasienten belaste?
Marius Molund

10.45 Paneldiskusjon
Marius Molund; Anette Wikerøy; Frede Frihagen

Norsk Forening for Hofte-  og Knekirurgis symposium

Faggruppe for Osteoporose og Benhelses symposium 

Torsdag 28. oktober 2021 | 08.30-09.30 | København
Moderator: Lars Gunnar Johnsen

Nasjonal veileder i ortopedi

08.00  Orientering fra kvalitetsutvalget med 
diskusjon

Kvalitetsutvalgets symposium
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Torsdag 28. oktober 2021 | 12.15-13.45 | Stockholm
Moderator: Lars Gunnar Johnsen

Albuskader

12.15 Introduksjon
Lars Gunnar Johnsen

12.20 Transolecranonfrakturer
Anette Wikerøy

12.35 Caput radii frakturer
Kaare Sourin Midtgaard

12.50 Mediale kollateralligamentskader
Sondre Hassellund

13.05 Distale humerusfrakturer
Lars Adolfsson

13.35 Diskusjon/spørsmål

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologis symposium

Symposier | Høstmøtet 2021

Torsdag 22. oktober 2020 | 14.00-15.30 | Stockholm
Moderatorer: Cathrine Aga og Eivind Inderhaug

Patellar instability: diagnostic considerations and decision making 
in surgical treatment

14.00  Clinical examination in patellar  
instability
Christian Øye

14.10  Anatomy and its radiological  
quantification in patellar instability
Per Arne Skarstein Waaler

14.20  Non-operative treatment and  
postoperative rehab
Trine Hysing-Dahl

14.30  Surgical decision making in patellar 
instability
Petri Sillanpää

14.40  MPFL-reconstruction: pearls and pitfalls
Truls Straume-Næsheim

14.50  Tibial tubercle transfer:  
pearls and pitfalls
Asle Kjellsen

15.00  What is the role of trochleaplasty?
Petri Sillanpää

15.10 Panel discussion with surgical cases

Norsk Artroskopiforenings symposium
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Torsdag 28. oktober 2021 | 15.45-16.45 | Stockholm
Moderator: Hendrik Fuglesang 

Opponenter: Benedikte Wendt Ræder vs. Kristian Pilskog

Fiksering av bakre malleol
Det er igjen duket for storslagent oppgjør under LIOS Pro-Con symposium. For første gang i symposiets historie er 
det duket for en ren LiS-kamp. Og det er ikke hvilke som helst Leger i Spesialisering det er snakk om her. Dette er 
det ypperste av ortopedungdom landet har å by på, og fremtidige bautaer innen fot- og ankelkirurgi. 

Benedikte Wendt Ræder, yndlingen fra Bærum sykehus og Martina Hansens Hospital. Den mye omtalte og tidligere 
pro-con kjempe, Mette Andersens protesjé. Hun vil lekse opp om hvorfor det er viktig å gi bakre malleol den  
omtanke og behandling den fortjener. Hun er i skrivende stund inne i sjarmøretappen for sin doktorgrad innen 
ankelkirurgi, og har etter alle solemerker disputert innen høstmøtet sveives i gang. 

Den fremadstormende Kristian Pilskog representerer Helse Vest og Haukeland sykehus. Han er under den velkjente 
Jostein Skorpa Nilsens kompetente vinge og har viet utallige timer til nettopp ankelleddet og dets mysterier.  
Pilskog vil grundig forklare hvorfor vi ikke trenger å være så fiksert på fiksering av den bakre malleol. 

De stridende har begge rykende ferske artikler ute om nettop bakre malleolfrakturer. Det er få, om noen i landet, 
som er like oppdatert på temaet. Deres artikler vil bli linket i den digitale utgaven av NOP’en. 

Vel møtt til en episk kamp om margo posterior!  

 

Pilskog: http://footandankle.sage-publications.libsynpro.com/fai-april-2021-traditional-ap-
proach-vs-posterior-approach-for-ankle-fractures-involving-the-posterior-malleolus

Ræder: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020138321006434?fbclid=I
wAR0wChG44X9vX0QgoKGYfz534rzaWrq71vyJJxRjeMw6zY029vBJCvOhvBA

Podcast Ankle surgery update: https://podcasts.apple.com/no/podcast/interview-benedikte-
r%C3%A6der-mette-andersen-on-diagnosis/id1500299145?i=1000526723999&l=nb

LIOS Pro-Con symposium

Kristian Pilskog,  
Helse Vest og Haukeland sykehus

Benedikte Wendt Ræder, Bærum  
sykehus og Martina Hansens Hospital



Fredag 29. oktober 2021 | 08.30-10.00 | Stockholm
Moderatorer: Kaare Sourin Midtgaard og Berte Bøe

Management of elbow trauma based on a pathomechanical view

08.30  Background: pathomechanical  
classification of fractures and fracture 
dislocations
Lars Adolfsson

08.45  Ligament repair and reconstruction
Hanna Björnsson Hallgren

08.55 Early versus late mobilization
Lars Adolfsson

09.05  Deforming forces and fixation of distal 
humeral fractures
Hanna Björnsson Hallgren

09.20  Primary prosthetic replacement.  
Hemi- or total arthroplasty
Lars Adolfsson

09.35 Discussion 

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgis symposium

Fredag 29. oktober 2021 | 10.15-11.45 | København
Moderator: Lars Engebretsen

Korsbåndrekonstruksjon: Behandlingsvalg, utfordringer underveis 
og postoperative komplikasjoner

10.15  Hvordan går det egentlig – hvor fornøyd 
er pasienten?
May Arna Risberg

10.25  Postoperative plager og komplikasjoner  
– Hva dreier det seg om, hvor vanlig er 
det og hva klager pasientene på?
Guri Ekås

10.35  Skal rot- og ramplesjoner opereres 
raskt? Gevinst versus risiko ved tidlig 
operasjon 
Gilbert Moatshe

10.45  Hvilket graft skal vi velge? Og hva er 
konsekvensene?
Andreas Persson

10.55  Intraoperative komplikasjoner, kjenn 
muligheten og vit hva du skal gjøre!
Tom Ludvigsen

11:05  Postoperativ infeksjon. Slik gjør vi det!
Berte Bøe; Ragnhild Støen

11:15 Standhaftig artrofibrose, opplegg?
Sverre Løken

11:25 Regionalt smertesyndrom, opplegg?
Lars Petter Granan

11.35  Spørsmål & diskusjon

OSTRC symposium – Oslo Sports Trauma Research Center

Symposier | Høstmøtet 2021
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Fredag 29. oktober 2021 | 10.15-11.45 | Stockholm
Moderatorer: Stefan Huhnstock og Suki Liyanarachi

Fysen: Fra basal biologi til avansert kirurgisk intervensjon

10.15 Velkommen

10.20 Fysen – anatomi og funksjon
Suki Liyanarachi

10.30 Abnormal vekst og den “syke fysen”
Christian Sætersdal

10.40  Behandling av skjevvekst og anisomeli 
med vekststyrende behandlingsformer 
(epifysiodese og hemiepifysiodese)
Anne Breen

10.50  Fysefrakturer: Etiologi, mekanismer  
og diagnostikk
Dag Rune Sjøen Pedersen

11.05  Fysefrakturer: Epidemiologi, behandling 
og oppfølging
Armend Fejzulai

11.20  Sekvele fyseskader:  
Langenskjøld prosedyre
Joachim Horn

11.30  Sekvele fyseskader:  
Deformitetskirurgi ved etablert  
feilstilling og/eller forkortning
Stefan Huhnstock

11.40 Quiz og avslutning

Norsk Barneortopedisk Forenings symposium

Fredag 29. oktober 2021 | 12.45-13.00 | Helsingfors/København/Stockholm
Moderator: Cecilie Piene Schrøder  

Et langt liv med skulderskopi  
Cecilie Piene Schrøder

Cecilie ble spesialist i ortopedi 1999. Hun har arbeidet ved  
Diakonhjemmet, Aker sykehus og ved Lovisenberg fra 1997 der 
hun fortsatt er. Hun var i mange år medlem av Spesialitetskomiteen 
i ortopedi som YLF-representant, og var særdeles delaktig i jobben 
med å få ortopedi godkjent som egen spesialitet. Interessen for 
skulderskopi som kliniker og som forsker startet tidlig i karrieren. 
Hun har vært leder av skulder- og albueforeningen, og hun har 
representert Norge i komiteer i SECEC i mange år. 

Cecilie var en av de første som så mulighetene i skulderskopi og 
var med på å utvikle faget til hva det er i dag. Hun har også vært 
involvert i mange forskningsprosjekter og har doktorgrad innen 
artroskopisk skulderkirurgi. Entusiasmen hennes er like stor på 
jobb som den er i skiløypa og på fjellturer. 

Cecilie har et stort hjerte for faget og for alle kollegaer, noe 
som gjenspeiler seg i at hun har sittet i styret ved Lovisenberg 
sykehus i en årrekke hvor hun har gjort en solid jobb.

Nof instructional lecture
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FRIE FOREDRAG Vi tar forbehold om endring av møterom 

FF Spinal 1
Onsdag 27. oktober 2021 | 11.00-12.10 | Helsingfors
Moderatorer: Roger Trana, Ivar M Austevoll

801  Accuracy and agreement of NORspine data for 474 patients compared to corresponding 
electronic patient records
Ole Kristian Alhaug

802  Clinical and MRI findings in lumbar spinal stenosis: baseline data from the  
NORDSTEN study
Jørn Aaen

803  Istmisk spondylolistese, resultater fra nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
Ivar Rossvoll

804  Dekompresjon med eller uten fiksasjon for degenerativ spondylolistese  
– en nasjonal randomisert studie fra NORDSTEN
Ivar M Austevoll

805  Durarift påvirket klinisk utfall, liggetid og postoperative komplikasjoner etter kirurgi  
for spinal stenose
Ole Kristian Alhaug

806  Effekt av intermediære skruer ved kortsegmentfiksasjon av burstfrakturer  
i thoracolumbalovergangen
Ivar Rossvoll

807  Bruddregistrering av thorakolumbale brudd; oppstart av eget/nasjonalt bruddregister
Roger Trana

FF Hånd 1
Onsdag 27. oktober 2021 | 11.00-12.40 | København
Moderatorer: Cecilie Lind, Rasmus Dehli Thorkildsen

301  Avaskulær nekrose av skafoid – Preisers sykdom og skafoidmorfologi:  
Resultater av 39 kirurgiske kasus
Asgeir Amundsen

302  Skruefiksasjon av akutte og subakutte skafoidfrakturer
Hallgeir Bratberg

303  Ledsagende leddbåndskader til båtbensbrudd
Bård Kvisten

304  En gjennomgang av pasientklager til NPE for håndfrakturer i perioden 2007-2017  
– et fokus på skafoidfrakturer nødvendig
Hebe Kvernmo

305  Skopisk assistert lunocapitat artrodese
Ingunn Skaugrud

306  Våre resultater med “capitatum resurfacing pyrocarbon implant” i behandling  
av artrose i håndledd
Istvan Zoltan Rigo
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307  Darrachs operasjon for DRUL-artrose, en ikke helt ukomplisert prosedyre
Ole Reigstad

308  20 års erfaring med primær DRUL artroplastikk fra en enkeltinstitusjon
Asgeir Amundsen

309  Langtidsoverlevelse av 2997 MCP proteser rapportert til Nasjonalt register for  
leddproteser 1994-2019
Eirik Brendsdal

310  Gode resultater etter korrigerende underarmsoteotomi med pasienttilpassede guider
Trygve Holm-Glad

FF hånd 2
Onsdag 27. oktober 2021 | 13.30-15.00 | Helsingfors
Moderatorer: Katrin Valen Ek, Line Lied

311  Seneruptur som følge av radiusfraktur
Vedad Mesic

312  Injeksjonsbehandling av triggerfinger – en kvalitetsgjennomgang
Marianne Nyaas Aspevoll

313  Behandling av Dupuytrens kontraktur ved residiv etter Xiapexbehandling sammenliknet 
med primære tilfeller
Einar Andreas Sivertsen

314  Karpal tunnel syndrom etter lukket flexor digitorum profundus ruptur
Carl Fredrik Viken

315  Opererte fingernerveskader hos voksne; kartlegging av pasientdata og subjektiv opplevelse 
av sensibilitet og funksjon
Astrid-Marie Abramsen

316  Transposisjon av N. Interosseus Anterior (AIN) til motorisk gren av N. Ulnaris hos pasient 
med høy ulnarisnerveskade
Ellen Thrap Aspeggen

317  Gode resultater av elektrotermal shrinkage og sansemotorisk trening i behandling av  
partiell interkarpale ligamentskader
Ildiko Marta Tanczos Rigone

318  Inter- og intrarater reliabilitet av OMT 2020-klassifikasjonen for medfødte misdannelser  
i overekstremitetene
Ida Neergård Sletten

319  Ulnar dimeli – Mirror hand – Review av 30 pasienter
Mona Irene Winge
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FF Protese 1
Onsdag 27. oktober 2021 | 13.30-14.40 | København
Moderatorer: Kristjan Valdimarsson, Øystein Tyri Fagerberg

501  The use of a calliper predicts leg length and offset after THA. Component subsidence  
influences the leg length
Reinhard Stoewe

502  Stammemigrasjon etter 10 år. RSA-resultater fra studien Charnley vs. Reflection/ 
Spectron EF
Håkon Greve Johannessen

503  Høy dødelighet og lav suksessrate etter bløtdelsrevisjon for akutt hematogent  
spredt proteseinfeksjon
Marianne Westberg

504  Bilateral total hip replacement infection rates in the Swedish hip register
Johan Peter Grant

505  Laminar versus mixed airflow in operating theaters, results and experience from  
a Health Technology Assessment analysis
Johan Peter Grant

506  Pasientrapportert høyde og vekt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Magnus Larsen

507  Pasientskadeerstatninger etter hofteprotesekirurgi i Norge 2008-2018
Tommy Frøseth Aae

FF Spinal 2
Onsdag 27. oktober 2021 | 15.15-16.25 | Helsingfors
Moderatorer: Thomas Johan Kibsgård, Jon Dahl

808  Active straight leg raise test – en ny objektiv test for bruk i diagnostikk av  
iliosakralleddsmerter?
Engelke Marie Randers

809  Korsettbehandling av idiopatisk skoliose
Sindre Gunleiksrud

810  Luftsport og ryggbrudd
Truls Rokne Hanestad

811  Forekomst av hyperkalemi ved navigert ryggkirurgi sammenlignet med  
konvensjonell ryggkirurgi
Nils Marius Nerhagen

812  Hvor mye røntgenstråling har pasienter fått av peroperativ CT ved Ullevål sykehus?  
Erfaring fra de første 150 inngrepene
Simran Kaur

813  Operasjoner for idiopatisk skoliose ved Rikshospitalet 2016-2020
Brinjar Dyresen

814  Muskelsparende tilgang ved adolescent idiopatisk skoliose
Kjetil Kivle
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FF Traume 1
Onsdag 27. oktober 2021 | 15.15-16.45 | København
Moderatorer: Cathrine Enoksen, Svend Ulstein

601  Intramedullary nail versus sliding hip screw for stable and unstable trochanteric and  
subtrochanteric fractures
Kirsten Grønhaug

602  SPAIRE-tilgang ved innsetting av hemiproteser ved dislokerte lårhalsbrudd
Silvia Kasin

603  Oppfølging av hoftebruddpasienter ved Stavanger universitetssjukehus  
– Et kvalitetsforbedringsprosjekt
Liv Katrine Jelsa

604  Diagnostikk av trokantære hoftebrudd: Sammenligning av røntgen og CT
Thomas Woldeyesus

605  Cerclage forankret over collumskruen og under trokanter minor for å behandle ustabile 
pertrokantære femurfrakturer
Dan Sandbæk

606  Brudd i kneskålen; operativ behandling, metoder og komplikasjoner  
– erfaringer fra Sykehuset Østfold
Erik Mathias Andersen

607  Interbedømmerreliabilitet ved klassifikasjon av trokantære frakturer
Martin Hervig

608  Radiologiske parametre og korrelasjon med klinisk resultat hos voksne pasienter med  
tibia platåfraktur, et litteratursøk
Erik Gerhardsen Formanek

609  Timing av antibiotikaprofylakse ved akutt kirurgi – hvorfor så vanskelig?
Marit Bjørnå
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FF Hånd 3 - Håndleddsbrudd/Traume 2
Torsdag 28. oktober 2021 | 08.00-09.10 | Helsingfors
Moderator: Sondre Hassellund, Yngvar Krukhaug

320  Pasientrapporterte resultatmål etter operasjon for håndleddsbrudd ved  
Stavanger universitetssjukehus
Hanne Stølen

321  Håndleddsbrudd hos eldre; operasjon eller ikke? En helseøkonomisk analyse
Zinajda Zolic-Karlsson

322  Få alvorlige komplikasjoner etter distale radiusfrakturer operert med volar plate.  
Retrospektiv studie av 1394 tilfeller
Ole-Gunnar Olsen

610  The cost-effectiveness of volar locking plate compared to augmented external fixation  
in wrist fractures
Ola-Lars Hammer

611  Effekt av ulna styloidfraktur på pasientrapportert resultat etter kirurgisk fiksasjon av DRF
Ståle Ørstavik Clementsen

612  Complex regional pain syndrome following distal radius fracture. Does surgical method matter?
Trine Ludvigsen

613  Forenklet oppfølging av pasienter operert for distal radiusfraktur
Jonas Fevang

FF Osteoporose
Torsdag 28. oktober 2021 | 09.10-09.30 | Helsingfors
Moderator: Frede Frihagen

901  Oversees vertebrale kompresjonsfrakturer på CT undersøkelser?
Maren Paus

902  Sekundær bruddforebygging reduserte insidensen av påfølgende brudd ved  
Universitetssykehuset Nord-Norge i 2015-19
Jashar Khoshkhabari

FF Protese 2
Torsdag 28. oktober 2021 | 09.45-11.05 | Helsingfors
Moderatorer: Hilde Apold, Jørgen Nordskar

508  Et nytt instrument for progressiv og forutsigbar ligamentbalansering i kneprotesekirurgi  
– en biomekanisk studie på gris
Lars Engseth

509  Migrasjon og mikrobevegelse av tibiakomponenten ved overflatesementering vs.  
fullsementering under syklisk belastning
Michelle Khan
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510  En registeranalyse av laterale unikondylære kneproteser i Norge fra 1994-2020
Harald Nagelgaard Omenås

511  5-års resultat for Oxford partial knee, sementert og usementert, fra Nasjonalt Register  
for Leddproteser 2012-2020
Øystein Skåden

512  Kliniske resultater, røntgenfunn og erfaringer med oppstart av en ny fixed bearing medial 
unikondylær kneprotese
Jarle Vik

513  Persistent pain in patients reporting pain one year after total knee arthroplasty  
– a follow-up mixed methods study
Vibeke Bull Sellevold

514  Higher dissatisfaction following revision than primary TKA: 1-Year follow-up of 2151  
primary and 235 aseptic revisions
Siri Bjørgen Winther

515  Pasientskadeerstatning etter kneprotesekirurgi i Norge 2008-2018
Per-Henrik Randsborg

FF Artroskopi 1
Torsdag 28. oktober 2021 | 09.45-11.05 | København
Moderatorer: Eivind Inderhaug, Sverre Løken

101  Er T2 mapping MR pålitelig for vurdering av nativ og postoperativ leddbrusk?
Hasan Banitalebi

102  Langtidsresultater etter bruskkirurgi i Norge – PROM hos pasienter uten senere kneprotese 
eller osteotomi
Thomas Birkenes

103  ACI vs. AMIC – 5-års resultater
Ann Kristin Hansen

104  Artroskopisk trochleaplastikk med MPFL rekonstruksjon ved residiverende  
patellaluksasjoner
Martin Polacek

105  Validitet av den norske versjonen av Bannf Patella Instability Instrument 2.0
Trine Hysing-Dahl

106  Utviklingen av et testbatteri for funksjonell vurdering etter patellastabiliserende kirurgi
Trine Hysing-Dahl

107  Knefunksjon og artroseutvikling 5 år etter patellastabiliserende kirurgi med Insalls teknikk
Per Arne Skarstein Waaler

108  Intranevrale ganglier rundt kneet, tidlige erfaringer
Rasmus Dehli Thorkildsen
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FF Barn 1
Torsdag 28. oktober 2021 | 12.15-13.45 | Helsingfors
Moderatorer: Jonas Fevang, Cecilie Basma

201  Langtidsoppfølging (35 år) av ubehandlede pasienter med økt femur anteversjon
Anders Grønseth

202  Preliminære resultat; hvor lenge bør barn følges opp etter behandling for DDH?
Øyvind Håberg

203  Epifysolysis capitis femoris behandlet med kombinert rotasjonsosteotomi og  
osteokondroplastikk med 3D printet guide
Stefan Huhnstock

204  Varisering av proksimale femur ved hjelp av en rett intramedullær nagle.  
Utprøving på plastknokler
Shima Rafey

205  Økt rotasjonsstabilitet med bolter versus skruer ved nagling av derotasjonsostetomier  
på femur – en biomekanisk studie
Anders Grønseth

206  Caput-skaftvinkelen i femur er ikke prediktor for hoftedysplasi hos barn under 5 år  
med cerebral parese
Terje Terjesen

207  Multilevel kirurgi ved cerebral parese
Andreas Knaus

208  Nerveskader ved krysspinning av suprakondylære humerusfrakturer hos barn  
– en retrospektiv studie
Leonore Wünsche

209  Tidspunktet for kirurgisk behandling av medfødt muskulær torticollis har betydning  
for resultatet etter 2 år
Per Reidar Høiness

FF Fot/ankel 1
Torsdag 28. oktober 2021 | 12.15-13.35 | København
Moderatorer: Mikaela Engarås Hamre, Mads Sundet

401  Ankelprotese versus artrodese – en befolkningsbasert propensity score-matched  
sammenligning fra New York og California
Per-Henrik Randsborg

402  Rotational biplanar chevron osteotomy kan korrigere rotasjonsdeformiteten hos hallux 
valgus pasienter, en kadaverstudie
Mikaela Engarås Hamre

403  Konservativ behandling for plantar fasciitt
Grethe E Borchgrevink

404  Har alder, kjønn og diagnose noe å si for funksjonelt resultat etter ankelprotesekirurgi?
Mads Sundet
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405  Brakymetatarsi; to pasienter behandlet med distraksjonsosteogenese
Geir Aasmund Hjorthaug

406  Platefiksasjon versus skruefiksasjon ved ankelartrodese: en retrospektiv studie
Charlotte Ferner Heglund

407  Artrodese med intramedullært Lync implantat i småtær
Jakup Andreas Thomsen

408  Pasientrapporterte resultatmål etter behandling av hallux valgus ved  
Stavanger universitetssjukehus
Louiza Sebaou

FF Traume 3
Torsdag 28. oktober 2021 | 14.00-15.30 | Helsingfors
Moderatorer: Lars Gunnar Johnsen, Eirik Hesla

614  Uvanlig kasuistikk: Pasient stukket av giftig fisk
Celine Eknes Ramm

615  Traumepasienter utskrives med opioider uten nedtrappingsplan – føler utrygghet og savner 
oppfølging. En kvalitativ studie
Jeanette Finstad

616  Ortopediske skader hos multitraumepasienter innlagt ved Haukeland universitetssjukehus  
i perioden 2016-2018
Tora Julie Slørdal

617  Geriatriske acetabulumfrakturer behandlet med osteosyntese og total hofteprotese  
i samme seanse, 1-10 års oppfølging
Ragnhild Loven Kirkebø

618  Røntgenundersøkelse av bekkenet hos eldre traumepasienter. En studie fra nasjonalt 
traumeregister
Mathias Cuevas-Østrem

619  Stor variasjon i etterfølgelse av nasjonale kvalitetsindikatorer for traumebehandlingen  
i Norge – Resultater fra NTR
Marianne Dahlhaug

620  Undertriage – en stor utfordring i det nasjonale traumesystemet  
– resultater fra Norsk Traumeregister
Marianne Dahlhaug

621  The injury prevention and outcomes following trauma project: A prospective nationwide 
registry-based study in Norway
Olav Røise

622  30 dagers mortalitet hos pasienter med hoftebrudd: En sammenlikning av CCI og ASA  
i to prediksjonsmodeller
Kristin Haugan
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FF Fot/ankel 2
Torsdag 28. oktober 2021 | 14.00-15.20 | København
Moderatorer: Ingrid Kvello Stake, Are H. Stødle

409  Artroskopisk plantarplate sutur i stortåens grunnledd. Kirurgisk teknikk og erfaringer  
så langt
Elisabeth Ellingsen Husebye

410  Hvor flinke er vi til å reponere syndesmosen? Et kvalitetsforbedringsprosjekt
Khadija Khalid

411  Mobilitet i første TMT-ledd etter ustabil Lisfranc-skade behandlet med midlertidig  
overbroende platefiksasjon
Magnus Poulsen

412  Weightbearing radiographs reliably predict normal ankle congruence in Weber B/SER2  
and 4a fractures
Martin Gregersen

413  Pasientrapporterte resultatmål etter operasjon for Lisfranc-skade ved  
Stavanger universitetssjukehus
Terje Meling

414  Systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse; pasientrapporterte resultatmål for pasienter 
med ankelfraktur
Michael Quan Nguyen

415  The impact of posterior malleolar fixation on syndesmotic stability
Ingrid Kvello Stake

416  Pasientrapporterte resultatmål etter operasjon for lukkede ankelbrudd ved  
Stavanger universitetssjukehus
Aksel Paulsen

FF Barn 2
Fredag 29. oktober 2021 | 08.30-10.00 | Helsingfors
Moderator: Andreas Knaus

210  Extreme stretch to treat apophysitis calcanei
Hamid Sarkandi

211  Fysioterapioppfølging til barn med medfødt idiopatisk pes equinovarus.  
En kunnskapsbasert fagprosedyre
Kirsti Krosby

212  Resultater ved klumpfotbehandling på Haukeland universitetssykehus 2003-2020
Bjørn Kvale Sundberg

213  Behandling og resultater av komplekse klumpføtter ved Haukeland universitetssykehus
Christian Sætersdal

214  Behandling av kongenitt tibia pseudartrose med “cross-union” teknikk
Joachim Horn

215  Luksasjonsfraktur av mediale femurcondyl hos en 14 år gammel gutt
Tove Lind Landström
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216  Skjelettalderbestemmelse ved bruk av tre metoder. En inter- og intraobserver studie
Anne Breen

217  Sammenligning av ulike metoder for skjelettalderfastsettelse ved beregning av  
gjenværende vekst
Anne Breen

218  Perkutan epifysiodese for beinlengdeforskjell er assosiert med høy risiko for  
sekundære aksefeil
Hannah Weinmayer

FF Artroskopi 2
Fredag 29. oktober 2021 | 08.30-10.00 | København
Moderatorer: Cathrine Aga, Mette Andersen

109  Differences in characteristics and outcome between responders, late-responders and 
never-responders after ACL-R
Per-Henrik Randsborg

110  Pasientrapportert resultat, retur til idrett og revisjonsrate 7-9 år etter rekonstruksjon  
av fremre korsbånd
Per-Henrik Randsborg

111  Revisjonsrate for ACL-rekonstruksjoner ved Martina Hansens Hospital de siste 15 år
Cathrine Aga

112  Predicting anterior cruciate ligament reconstruction revision using a machine  
learning analysis
R. Kyle Martin

113  Predicting subjective failure of anterior cruciate ligament reconstruction using a machine 
learning analysis
R. Kyle Martin

114  Predicting anterior cruciate ligament reconstruction revision: external validation of  
a machine learning algorithm
R. Kyle Martin

115  Incidence of pediatric anterior cruciate ligament reconstructions in Norway from  
2005 to 2019
Caroline Kooy Tveiten

116  Pasienter med fremre korsbåndrekonstruksjon har øket risiko for kneprotese etter  
15 års oppfølging
Håvard Visnes

117  Bakre medial meniskrotruptur – kliniske resultater inntil ett år etter rotfiksasjon
Ingebjørg L. Strand
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FF Skulder/albue
Fredag 29. oktober 2021 | 10.15-11.55 | Helsingfors
Moderator: Ingerid B. Aasen

701  Røykere kan oppleve god effekt av rotatorcuffsutur
Kirsten Lundgreen

702  Timing av rotatorcuffsutur etter skuldertraume har ingen betydning for resultat
Sigbjørn Dimmen

703  Superior kapsulær rekonstruksjon med et trelags fascia lata autograft, forsterket med  
et ikke-resorberbart suturnett
Martin Polacek

704  Artroskopisk, metallfri fremre beinblokkprosedyre i behandling av residiverende  
skulderluksasjoner
Martin Polacek

710  Implementering av ortopedisk forskning i praksis?
Jan Arild Klungsøyr 

706  Fra åpen til artroskopisk Latarjet – en evaluering av lærekurven ved de første  
103 inngrepene
Tom Clement Ludvigsen

707  AC-leddsluksasjoner operert med artroskopisk assistert coracoclaviculær fiksering med  
og uten tilleggsstabilisering
Eline Øseth Sandboe

708  Smertebehandling ved dagkirurgisk artroskopisk skulderkirurgi
Knut M. Ekerhovd

709  Lateral resurfacing i albueleddet – våre første erfaringer
Lars Eilertsen

705  Økt stabilitet i skulderkadaver med alvorlig glenoid bentap ved bruk av artroskopisk  
subskapulær QTB-slynge
Jan Arild Klungsøyr

Høstmøtets beste frie foredrag 

Ikke glem kåring av Høstmøtets beste frie foredrag 
fredag kl. 13.45.
Hver faggruppe har nominert en kandidat, og du får høre alle de nominerte foredragene. 
Umiddelbart etter siste foredrag blir det avstemning blant tilhørerne. Vinneren får heder, 
ære og pengepremie.

Vi sees!
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Den ideelle ortopediske pasienten har ett konkret problem som kan løses  
på en times tid på operasjonsstua. Alle liker det sånn. Pasientene er takk-
nemlige. Ortopedene trives. Sykehusdirektører og de som organiserer og 
finansierer helsevesenet begriper det. Hvis slike pasienter noen gang har  
dominert vår praksis, er det ikke sånn nå lenger. Eldre med brudd er en stor 
og viktig pasientgruppe for ortopeder, sykehusene og samfunnet. De trenger 
god og effektiv bruddbehandling. Men de trenger ofte mye mer enn det – hvis 
de skal øke sjansen for å overleve, gjenvinne funksjonen og unngå nye brudd. 

Frede Frihagen1 og Lene Bergendal Solberg2  
1. Overlege Ortopedisk avdeling Sykehuset i Østfold, førsteamanuensis Universitetet i Oslo og leder av Fragility 
Fracture Network (FFN) Norge. 2. Overlege Ortopedisk avdeling Oslo universitetssykehus og leder Faggruppe for 
Osteoporose og Benhelse 

T-ordet 
Tidligere tenkte kanskje noen ortopeder at hvis vi bare 
opererer perfekt er det noen andre som ordner resten. 
Sånn er det dessverre ikke. Noen ekspansive kolleger 
har kanskje også tenkt at vi som er så utrolig flinke, 

kan fikse resten av pasienten på visitt dagen etter 
operasjonen. Sånn er det dessverre heller ikke. Vi må 
samarbeide med andre. Og da må vi tørre å ta T-ordet 
i vår munn; Tverrfaglighet. Men tverrfagligheten kom-

Kan vi ortopeder 
ordne alt som 

er galt?



mer ikke løpende av seg selv. Vi eier diagnosen som 
førte dem inn i sykehuset og vi er de første eierne av 
pasientene. Vi må derfor ta initiativ til tverrfagligheten. 
De fleste trenger mye mer enn et perfekt røntgenbilde 
hvis de skal ha en god sjanse. Hoftebrudd er oftest et 
naturlig sted å starte, og det meste av kunnskap om 
ortogeriatri stammer fra arbeid med hoftebrudd. Men 
mange andre eldre i ortopedisk avdeling har lignende  
behov, for eksempel: Eldre med brudd andre steder  
enn hoften, eldre som trenger stor elektiv kirurgi,  
og kanskje eldre uten brudd som trenger sykehus-
innleggelse – der andre ville klart seg med en tur på 
legevakten, er en ekstra utsatt gruppe. 

Automatikk
Det finnes mange forskjellige måter å organisere til- 
budet på, og det er ingen som vet hva som er best. Det 
ser ut som at jo mer integrert og sømløst opplegget er, 
jo bedre fungerer det. Liggetiden er så kort at tilbudet 
bør være tilgjengelig hver dag. Fast felles previsitt er 

et opplegg som fungerer mange steder. Tilsynsbasert 
tverrfaglighet fungerer ikke særlig bra, og visittgående 
ortoped og postsykepleier blir sittende som konto-
rister og koordinere (mase) for å få mer eller mindre 
forpliktende vurderinger fra andre. Rutiner som baserer 
seg på at den ortopeden som går visitt skal huske å be 
om tilsyn, huske ernæringsvurdering, huske fallforebyg-
ging, huske osteoporosebehandling, huske anbefalte 
dosereduksjoner hos pasienter med nyresvikt, og 
huske alt mulig annet rart har liten sjanse for å lykkes. 
Sjekklister og faste rutiner fungerer. Men vi må bruke 
tid og krefter på å få til dette. Vi må treffes og snakkes 
og undervise og bli enige. Oftest krever det en eller 
flere ”champions”. 

En champion er en entusiast som føler ansvar for å 
endre systemet og som koordinerer og trekker i tråder 
under planleggingen, og som holder i kvalitetskontrol-
len under gjennomføringen av det nye automatiske 
systemet. En champion er sjelden høyt oppe i ledelsen, 
men heller ikke en nyutdannet vikar. Det kan være 
flere champions, for eksempel en ortoped, en geriater 
og en sykepleier. 

TVERRFAGLIG TEAM  
ELDRE MED BRUDD
Minimum

•  Ortoped

•  Anestesilege

•  Geriater* 

•  Sykepleier

•  Fysioterapeut 

	I	tillegg

•  Ergoterapeut

•  Ernærings- 
kompetanse

•  Sosionom

•  Andre

*Geriater er best dokumentert, og Norge trenger flere orto-
geriatere. I påvente av det kan teamet inneholde en spesielt 
interessert indremedisiner. En anestesilege kan ha mye ansvar 
perioperativt, men erstatter ikke en geriater. 

ELDRE MED BRUDD 
BØR FÅ
•  Medisinsk optimalisering før og etter  

bruddbehandlingen

• Rask og god ortopedisk behandling

• Forebygging av nye brudd 

• Aktiv rehabilitering

Fag & rapporter

FORUTSETNINGER
Minimum

•  Støtte fra ledelsen

•  Enighet om ansvar og oppgavefordeling

•  Samlokalisering av pasientene

•  Skriftlige rutiner – samlet på ett sted  
og lett tilgjengelig for alle

•  Mest mulig fast personell

•  Opplæring

•  Kontinuerlig vedlikehold av systemet  
– følger vi rutinene? 
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” ... vi må bruke tid og krefter [-]. Vi må 
treffes og snakkes og undervise og bli 
enige. Oftest krever det en eller flere 
”champions” ...”

Foto motstående side: Høyst velfungerende eldre  
– Mick Jagger og Keith Richards i The Rolling Stones, fra 
No Filter turneen,  på MetLife Stadium Rutherford,  
NJ/USA, August 2019. 
©Bruce Alan Bennett/shutterstock.com
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Forebygging av neste brudd bør også skje automatisk. 
Et brudd er en av de viktigste risikofaktorene for nytt 
brudd. Alle pasienter med brudd som er over 50 år 
gamle bør vurderes for risiko for å brekke noe på nytt. 

Det viktigste enkeltelementet er vurdering av medika-
mentell behandling mot osteoporose, men fallforebyg-
ging spiller også en rolle, og krever både geriatri- og 
rehabiliteringskompetanse. Det enkleste og mest 
vellykkede her er Fracture Liaison Service (FLS); å bruke 
en osteoporose-sykepleier eller en brudd-sykepleier 
som får satt av tid til å gå gjennom alle som behandles 

for brudd og grovsortere på risiko og henvise videre 
til utredning. Om dette foregår innenfor eller utenfor 
ortopedisk avdeling er neppe faglig viktig, og oftere 
avhengig av lokale forhold. De fleste steder i verden er 
det ekte osteoporoseleger som driver med dette, men 
i Norge har vi mange steder ortopeder som champions 
og ofte meget selvstendige osteoporose-sykepleiere 
som står for den daglige driften. 

S-ordet
På ett eller annet tidspunkt blir vi 
nødt til å forholde oss til S-ordet: 
Samhandling. Mange sykehus rap-
porterer om gode erfaringer med 
prehospitale tjenester. Særlig fag-
folkene i ambulansen har vist seg å 
være gode til å vurdere og sortere 
pasienter – hvis vi på forhånd har 
blitt enige om hvem som skal gjøre 
hva, og hvorfor. 

Erfaringene med primærhelsetje-
nesten etter utskriving har vært litt 
mer blandet. Vi må legge til grunn 
at det er flinke og velmenende folk 
der ute, men tilbud og ressurser 
og antallet samarbeidspartnere 
blir fort stort og uoversiktlig. Det 
er neppe noen tvil om at uansett 
hvor god behandling vi gir i de 3-7 
dagene pasientene er på sykehus 
er det fort gjort å rive det ned igjen 
hvis ingen tar opp tråden der ute. 
Vi må forplikte oss til å skrive ut 

pasientene i så god skikk som mulig med enhetlige 
og tydelige beskjeder om videre rehabilitering og 
annen oppfølging. Og de der ute må forplikte seg til 
å gi pasientene det tilbudet de har behov for. Mange i 
sykehuset har dessverre en litt uggen følelse av at det 
er litt tilfeldig hvilket tilbud som blir gitt. 

Dette er heldigvis noe som kan lindres ved bruk av det 
siste skumle ordet, K-ordet: Kommunikasjon. Det finnes 
eksempler flere steder i landet på at man har lykkes 
godt med bedre flyt mellom sykehus og kommuner. Og 
her, som andre steder, er det viktig at fagfolk snakker 
med fagfolk, men at ledelsen er med på laget. 

Byråkrati og økonomi 
Faggruppe for osteoporose og benhelse har jobbet og 
jobber sammen med andre gode krefter mot Helse-
direktoratet og andre myndigheter, og drukket kaffe 
med høyt plasserte politikere ved flere anledninger. 
Foreløpig lar de store resultatene vente på seg, men 

TVERRFAGLIGHET, SAMHANDLING & KOMMUNIKASJON

Kan vi ortopeder 
ordne alt som 

er galt? Fortsatt ...

” ... brudd er en av de viktigste  
risikofaktorene for nytt brudd. [-]  
pasienter som er over 50 år gamle 
bør vurderes for risiko for å brekke 
noe på nytt ...”
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vi gir oss ikke. Oftest når man diskuterer økonomi må 
man ta stilling til hvor mye man er villig til å betale for 
å oppnå bedring i helse. For eldre med brudd er det rett 
og slett snakk om å investere litt i behandlingen av det 
akutte bruddet og bruddforebygging for senere å spare 
penger. Våre pasienter er høyrisikopasienter fordi de 
allerede har brukket noe, og jo høyere risiko jo bedre 
økonomi er det i å forebygge. En del av problemet er 
at penger må brukes i sykehuset, mens innsparingene 

i hovedsak kommer i primærhelsetjenesten fordi 
pasientene trenger mindre hjelp og kan bo lenger 
hjemme. Faggruppen har særlig jobbet for to ting: En 
kvalitetstakst for tverrfaglig akuttbehandling, knyttet 
til gjennomføring av ortogeriatri, og et pålegg til syke-
husene om å innføre FLS og å bedre finansieringen for 
bruddforebyggende tiltak. 

Vi måles på en del kvalitetsparametere som kanskje 
mest er valgt fordi de er lette å måle, bl.a. ventetid 
til operasjon og 30-dagers dødelighet. Ventetid til 
operasjon blir det jobbet bra med mange steder, men 
det er bare ett lite tiltak blant mange nødvendige. 
30-dagers dødelighet kan vi nok påvirke med å yte 
mer for pasientene, men det er nesten umulig å vise 
på sykehusnivå at en eventuell endring i dødeligheten 
skyldes noe vi har gjort eller latt være å gjøre. Vi kunne 
kanskje ønske oss kvalitetsparametere som andel vur-
dert preoperativt av anestesilege og fått nerveblokade, 
andel tilsett av geriater det første døgnet postoperativt, 
andel som har fått tiltak mot feil- og underernæring, 
eller andel som har fått medisiner mot osteoporose. 

Prøve selv? 
Kontakt gjerne oss i Faggruppen hvis du tror du har en 
champion inni deg. Vi har gjort mange av de viktig-
ste feilene i planlegging og gjennomføring av nye 
behandlingsopplegg på våre sykehus. Vi har også laget 
en behandlingsveileder for lavenergibrudd og vært med 
på de norske retningslinjene for tverrfaglig behandling 
av hoftebrudd. 

” For eldre med brudd er det rett og 
slett snakk om å investere litt i  
behandlingen av det akutte bruddet 
og bruddforebygging for senere å 
spare penger ...”



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 
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Studiegruppen NORDSTEN  
(The Norwegian Degenerative spon-
dylolisthesis and spinal Stenosis) 
har gjennomført en stor multisenter 
studie (NORDSTEN-DS) der formålet 
var å undersøke om det er nødvendig 
å sette inn skruer og stag (avstiving)  
i ryggen på pasienter som opereres 
for spinal stenose med glidning  
(degenerativ spondylolistese). 

Ivar Magne Austevoll1 og Christian Hellum2  
1. Kysthospitalet Hagevik, Ortopedisk klinikk,  
 Haukeland universitetssykehus.  
2. Ortopedisk klinikk OUS Ullevål 

Resultatene ble publisert 05.08.21 i the New England 
Jornal of Medicine. Studien er en av tre NORDSTEN- 
studier på spinal stenose. 

Studien har fått støtte fra Helse-Sunnmøre, Helse Midt 
og Helse-Vest. Helse-Sunnmøre (Ålesund sjukehus)  
har hatt ansvar for økonomi og administrasjon, og  
Forsknings- og formidlingsenheten for muskel- 
skjeletthelse (FORMI) ved Oslo universitetssykehus  
har hatt ansvar for logistikk, koordinering, innsamling 
og lagring av data.

Bakgrunn for studien
Dekompresjon ved spinal stenose er den vanligste 
ryggoperasjonen i Norge. Dersom det samtidig er  
en glidning mellom to virvler (spondylolistese) er  
gjeldende internasjonal praksis å gjøre en avstiving  
med skruer, stag og beinvev fra hoftekammen. Hvorvidt 
avstiving er nødvendig er imidlertid ikke godt  
dokumentert i gode studier. Basert bl.a. på studier fra 
ryggregisteret har det i Norge blitt mer og mer vanlig  
å dekomprimere uten å fiksere. I andre land, f.eks.  
USA, bruker en skruer i over 90 % av operasjonene  
(ca. 100 000 operasjoner årlig). 

Resultater
16 forskjellige sykehusavdelinger deltok i studien. Av 
267 inkluderte pasienter ble 134 randomisert til de-
kompresjon uten skruer og 133 til dekompresjon med 

Nasjonal  
randomisert  

ryggstudie
Publisert i the New England  

Journal of Medicine

” ... [det har] i Norge blitt mer  
og mer vanlig å dekomprimere  
uten å fiksere. I andre land, f.eks. 
USA, bruker en skruer i over  
90 % av operasjonene ...”

MR listese

RG listese
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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.

According to the MSIS criteria, sensitivity of 98.1%, 
specificity 95.7%, a positive predictive value (PPV) 94.5%, 
negative predictive value (NPV) of 98.5% AUC of 0.9691.

1: Warren J, Anis HK, Bowers K, Pannu T, Villa J, Klika AK, Colon-Franco J, Piuzzi 
NS, Higuera CA. Diagnostic Utility of a Novel Point-of-Care Test of Calprotectin 
for Periprosthetic Joint Infection After Total Knee Arthroplasty: A Prospective 
Cohort Study. J Bone Joint Surg Am. 2021 Jun 2;103(11):1009-1015. doi: 10.2106/
JBJS.20.01089. PMID: 34038396.

BBEE  SSUURREE  FFAASSTTEERR



skrueavstiving i tillegg. Pasientrapporterte data ble 
samlet inn før operasjonen og etter 3 måneder,  
1 år og 2 år.   

Ved oppfølging etter 2 år var det ingen forskjell mel-
lom gruppene hverken i grad av smerter eller når det 
gjaldt funksjonsnivå. I begge gruppene rapporterte litt 
over 70 % av pasientene en betydelig forbedring av sitt 
funksjonsnivå sammenlignet med før operasjonen.  
Ca. 5 % i begge gruppene rapporterte at de var klart 
verre enn de hadde vært før operasjonen. Det var 
betydelig mer blødning, lengre operasjonstid og lengre 
sykehusopphold blant pasienter som fikk innsatt skruer. 
Henholdsvis 9.1 % hos de med skruer og 12.5 % av de 
uten skruer ble operert på nytt i løpet av de to neste 
årene, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.

Praksisendring
På denne pasientgruppen er det tidligere publisert to 
randomiserte studier; en amerikansk med 66 pasienter 
og en svensk hvor 133 pasienter deltok. Den ameri-
kanske studien konkluderte med bedre resultat for 
skruegruppen, mens den svenske fant ikke noen nytte 
av å sette inn skruer. Hvorvidt denne studien vil føre 
til endret praksis i land hvor det er tunge økonomiske 

insitamenter for bruk av implantater er usikkert. Det er 
ofte først når forsikringsselskapene på bakgrunn av ny 
evidens endrer regler for utbetalinger at praksis endres 
i land med høy forekomst av private helsetjenester. 
Studien er uansett en bekreftelse for land med fokus  
på riktig utnyttelse av helseressurser – kirurgi kan  
trygt gjøres enklere og billigere og med mindre risiko 
for pasientene. 

Videre studier
En helseøkonomisk studie tar sikt på å tallfeste  
besparelsene ved å kun gjøre dekompresjon.  
I tillegg skal det gjøres en prediktorstudie for å  
vurdere om det finnes subgrupper som får bedre  
resultat dersom den ene eller den andre metoden 
velges. Det blir også samlet inn data for langtids- 
oppfølging (5 år og 10 år). 

Takk
Vi vil rette en stor takk til alle norske kirurger, og ikke 
minst studiekoordinatorer, som har lagt ned betydelig 
arbeid for å få gjennomført denne studien. 

Fra siden med 
skruer og (innfelt) 
bakre fiksasjon.

Nasjonal  
randomisert  
ryggstudie
Publisert i the New England  
Journal of Medicine

Fortsatt ...

52 Norsk ortopedpost   •   3  -  2021



10
56

1

www.heraeus-medical.com

Format: 170 x 240 mm 1 Rastereinheit: 6 mm

Medical

FORBEDRE ENDRINGENE

REDUSERE RISIKOEN 
 FOR INFEKSJON

Reduksjon av infeksjonsrisiko* ved bruk av dob-
beltbelastet beinsement hos høyrisikopasienter

34 % I primær  
hofte- og 
kneleddsplastikk

69 % Fractura colli 
femoris

57 % I aseptisk 
revisjon

*  ifølge studieresultatene 

2105_20815_AZ_COPAL_RFI_Norsk_Ortopedpost_170x240_NO.indd   12105_20815_AZ_COPAL_RFI_Norsk_Ortopedpost_170x240_NO.indd   1 12.05.21   11:3812.05.21   11:38



54 Norsk ortopedpost   •   3  -  2021

ATYPISKE

Atypiske femurfrakturer (AFF) er ikke vanlige frakturer og bør heller ikke  
behandles som det. Det er en sjelden komplikasjon assosiert med bruk av 
bisfosfonater.1 Vi ønsker å belyse dette temaet for å minne om viktigheten  
av en god plan for osteoporosebehandling og hvordan man bør behandle  
atypiske femurfrakturer for å øke sjansen for tilheling.

Av Jakob V. Nordbø, Annette K.B. Wikerøy og Hendrik F.S. Fuglesang  
Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus, på vegne av Faggruppe for Osteoporose og Benhelse  
og Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi.

Hva er det?
AFF oppstår i diafysen og har et bestemt utseende be-
stående av en horisontal frakturlinje i laterale kortikalis 
med periostal fortykkelse som tegn til at frakturen 
har utviklet seg over tid.2 Dersom den blir komplett 
kan den skrå ut gjennom mediale kortikalis. American 
Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) har 
definert 5 overordnede kjennetegn hvor 4 av disse må 
være tilstede for at diagnosen kan stilles (Figur 1).3  
AFF har en høy relativ risiko knyttet til bruk av bisfos-
fonater men blant dem som bruker bisfosfonater er det 
likevel sjeldent med en øke i absolutt risiko på 5 AFF 
pr. 10.000 person-års bruk.1 

Hovedteorien bak frakturen er supresjon av ben- 
remodelleringen over tid ved bruk av antiresorptive 
medikamenter mot osteoporose som bisfosfonater.  
Dette kan føre til at benets naturlige reparasjons-
prosess av mikrosprekker ikke gjennomføres samt at 
benets biomekaniske egenskaper nedsettes.4 Femur- 
diafysen er predileksjonssted fordi kurvaturen lateralt 
og anteriort utsettes for strekkekrefter under belastning 
(bilde 2 og 3).5  

Hva er det?
Hvordan unngå dem?

Hvordan behandle dem?

Inkomplette frakturer kan vises som fortykket kortikalis 
og noen ganger ser man den såkalte ”dreaded black line” 
(bilde 1, over og på side 59) .

1

femurfrakturer



Fag og rapporter

Hvordan unngå dem?
Behandling av bisfosfonater gjennomføres som kjent med behandlingspauser.  
Hovedregelen er pause etter 5 års behandling av alendronat og 3 års behandling  
med zoledronsyre.6,7 Dette handler om at effekten av behandlingen avtar men også  
at faren for alvorlige bivirkninger som AFF øker.8 Man har funnet 70 % redusert  
risiko for AFF 1 år etter seponering av bisfosfonat.1

Det er også rapportert tilfeller av AFF ved bruk av denosumab.9 Det er grunn til å tro  
at det har sammenheng med bremset benremodellering som ved bruk av bisofosfo- 
nater, men vi har ikke samme kunnskap om behandlingslengde vs. risiko. Man skal i 
alle tilfeller være forsiktig med seponering av denosumab grunnet fare for ”rebound” 
effekt med økning av vertebrale frakturer.10 Det er i alle tilfeller viktig å tilse at  
pasienten har adekvat tillegg av kalsium og d-vitamin under osteoporosebehandling.

Klassifikasjon	av	atypiske	femurfrakturer	
Definert av American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR).2

Figur 1.

3

” ... man skal i alle tilfeller være forsiktig med seponering  
av denosumab grunnet fare for ”rebound” effekt ...”

Frakturen	må	være	lokalisert	langs	femurs	diafyse,		
mellom	trokanter	minor	og	kondylene.	I	tillegg	må	
minst	4	av	5	overordnende	kjennetegn	være	tilstede:

1.		Frakturen	har	oppstått	spontant	eller	ved	et	lite	
traume	som	ved	fall	fra	egen	høyde	eller	mindre.

2.		Frakturlinjen	oppstår	i	femurs	laterale	kortikalis	
med	en	horisontal	retning	som	kan	bli	skrå	i	sin	
progresjon	gjennom	mediale	femur.

3.		Komplette	frakturer	inkluderer	både	laterale	og		
mediale	kortikalis,	av	og	til	med	en	medial	pigg.		
Inkomplette	frakturer	involverer	bare	laterale	
kortikalis.

4.		Frakturen	er	ikke	komminutt	eller	med	minimal		
komminusjon.

5.		Lokalisert	periostal	eller	endostal	fortykkelse	av		
laterale	kortikalis	ses	ved	frakturen.

Det	er	også	definert	noen	underordnede	kjennetegn	
som	er	assosiert	med	atypiske	femurfrakturer.	Disse	
er	ikke	obligatoriske	for	diagnosen:			

•		Generell	økning	i	kortikal		
fortykkelse	av	femurs	diafyse.

•		Unilaterale	eller	bilaterale	prodromale	symptomer	
slik	som	verkende	smerte	i	lyske	eller	lår.

•		Bilaterale	komplette		
eller	inkomplette	diafysære	femurfrakturer.

•		Forsinket	tilheling	av	fraktur.
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Med økende igangsettelse av osteoporosebehandling 
følger også et ansvar om tydelige retningslinjer slik 
at ikke pasienter blir stående i behandling lengre enn 
nødvendig. Faggruppe for osteoporose og benhelse i 
Norsk ortopedisk forening er i gang med revisjon av sin 
egen behandlingsveileder hvor målet er å tydeliggjøre 
plan for oppfølging av igangsatt osteoporose- 
behandling.

Medisinsk behandling av AFF
Mange opplever lårsmerter som forverres ved belast-
ning som første tegn til AFF. Dersom pasienten i tillegg 
behandles med antiresorptiva bør man ved slike smer-

ter rekvirere røntgen av femur bilateralt. Finner man 
ingen tegn til frakturutvikling kan man suplere med 
MR hvor man ser etter ødem i laterale kortikalis. Finner 
man ødem eller periostal fortykkelse uten tydelig tegn 
til fraktur kan man seponere bisfosfonatet, sikre god 
ernæring med tilskudd av kalsium og D-vitamin og be 
pasienten kontaktbelaste i 2-3 måneder. Tilskudd av 
teriparatide for å bedre tilhelingen I stressfrakturen er 
omdiskutert. Står man i behandling med denosumab 
er også behandlingsstopp utfordrende. Man bør derfor 
supplere med en bentetthetsmåling og vurdere fordeler 
og ulemper individuelt.11 (Figur 2 viser flytskjema for 
utredning og behandling av inkomplette AFF).

Lårsmerter oppstått spontant eller ved  
minimalt traume hos pasient som  

behandles med antiresorptiv behandling?

Rekvirere røntgen femur og eventuelt  
MR dersom røntgen er negativ

Ingen stressreaksjon Stressreaksjon men ingen  
tegn til frakturlinje

Stressreaksjon med tegn  
til frakturlinje

Fortsett med antresorptiv  
behandling dersom  
indikasjon for det

Seponere bisfosfonat og  
avlaste med kontakt- 

belastning i 2-3 måneder

Seponere bisfosfonat  
og operere med  

margnagle

Dersom ingen bedring av smerter etter 3 måneder,  
eller fraktur vises på røntgen, vurdere operasjon med  

margnagle. Vurdere behandling med teriparatide.

FLYTSKJEMA  
for utredning og  
behandling av  
inkomplette atypiske  
femurfrakturer

Figur 2.

ATYPISKE 
femurfrakturer
Fortsatt ...

” ... med økende igangsettelse av 
osteoporosebehandling følger 
også et ansvar om tydelige ret-
ningslinjer slik at ikke pasienter 
blir stående i behandling lengre 
enn nødvendig ...”
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Kirurgisk behandling og  
komplikasjoner
Inkomplette frakturer kan vises som fortykket kortikalis 
og noen ganger ser man den såkalte ”dreaded black 
line” (bilde 4). Den største utfordringen for oss ortope-
der og allmennpraktikerne er å tenke på diagnosen!

Inkomplette frakturer har I følge ASBMR en økt risiko 
på 28.3 % for å frakturere komplett innen seks måneder 
etter at de oppdages. Subtrochantær beliggenhet, 
funksjonelle smerter og en oppklaringslinje på mer enn 
50 % av kortikalis på røntgen er risikofaktorer for at be-
net brekker helt.3,13 Profylaktisk antegrad margnagling 
er effektivt både med hensyn til å forebygge komplett 
frakturering og for å redusere sykehusoppholdet.14 
Det ser dessuten ut til at bruddene gror fortere når 
de blir behandlet kirurgisk.14 Progresjon til komplett 
brudd eller smerter som er refraktære for konservativ 
behandling reduserer sannsynligheten for suksess med 
50 %,15 så det gjelder å operere de riktige bruddene til 
riktig tidspunkt.

Konservativ behandling  

(se flytskjema i figur 2)

ASBMR anbefaler at pasienter med inkomplette brudd 
uten smerter eller de med periostal fortykking uten 
kortikal oppklaring, bør begrense belastningen og 
unngå kontaktsport. Dette til det ikke er margødem på 
MR eller synlig økt aktivitet på CT.3

Kirurgisk behandling
Antegrad nagling er vanligste kirurgiske behandling 
av disse bruddene. Platefiksasjon gir større sannsynlig-
het for revisjon (31.3 %) sammenlignet med nagling 
(12.9 %).16

Hvis man under kirurgien ikke oppnår god nok kontakt 
mellom bruddendene, er det større sjanse for forsinket 
tilheling eller non-union.19

Dersom man peroperativt ser at det blir manglende 
kontakt/gap i bruddet og varus, som vist på bilde 5, 
bør man vurdere åpen reposisjon og fiksasjon. Dette 
bruddet grodde ikke. 

Inkomplette frakturer  kan vises som  
fortykket kortikalis og noen ganger ser  
man den såkalte ”dreaded black line”.4

5

” Dersom man  
peroperativt ser at  
det blir manglende 
kontakt/gap i bruddet 
og varus, som her,  
bør man vurdere åpen 
reposisjon og fiksa-
sjon. Dette bruddet  
grodde ikke.”
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Man kan for eksempel sørge for kompresjon av laterale 
del av frakturen med en plate hvor skruene har unikor-
tikale tak og gir plass til en nagle i margkanalen også, 
eller sikre reposisjonen med en reposisjonstang mid-
lertidig før man nagler. Noen ganger må den laterale 
”spiken” av bruddet knipes bort for å få til reposisjon. 
Tilheling av disse bruddene tar lenger tid enn for 
traumatiske frakturer, gjennomsnittlig 5-6 måneder.14-16 
Hvis man først ”er der inne” kan man jo vurdere å de-
kortikere brudd-endene med filosofien: dette er en form 
for pseudoartrose – for å optimalisere tilhelingen.

Dersom bruddet nagles i varus (varus er FYFY uansett) 
øker tilhelingstiden og dermed også sjansen for svikt.19 

Disse bruddene bruker lang tid på å gro, og tålmodig-
het tilrådes både for pasient og ikke minst kirurg.  
Det er rapportert opp mot 12-20 % postoperativ  
pseudoartrose,15,16 og disse kan behandles som pseudo-
artroser ellers.

” ... dersom bruddet nagles i varus 
(varus er FYFY uansett) øker  
tilhelingstiden og dermed også  
sjansen for svikt ...”

ATYPISKE femurfrakturer Fortsatt ...
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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 å sende 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!
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Grubbegata hospital 

STABILT USTABIL

Grubbegata hospital er et ganske ordinært sykehus et sted i  
Norge. Den ortopediske avdelingen bærer preg av hyppig 

utskifting av personell og jevnlige kontroverser hva  
gjelder strategi og ressursutnyttelse. NOP byr på  

summariske innblikk i utviklingen de siste åtte  
årene under Dr. Solbergs ledelse.

Jørgen Andvig, redaktør

Dr. Solberg kom fra en lang og stolt rekke konser-
vative kirurger, og mente naturligvis at hun var best 
egnet til å lede Ortopedisk avdeling ved Grubbegata 
hospital. Paradoksalt nok hadde hun som leder av en 
sykehusavdeling i det offentlige mest tro på at det var 
andre, gjerne private, tilbydere som var best til å ta seg 
av pasientene. Ved å få opp pulsen i konkurranse med 
disse skulle alle bli bedre mente hun. Om det ikke var 
private foretak med i konkurransen skulle de offentlige 
i hvert fall knive seg imellom som om de var veikroer 
på hver sin side av E6. Selv om de ble sittende igjen 
med de tyngste, mest ressurskrevende pasientene og 
komplikasjonene selv, mens andre kunne velge seg 
de enkle, problemfrie kasusene, syntes Dr. Solberg at 
ideologien om at markedet skulle styre etter tilbud 
og etterspørsel var så viktig at det fikk være greit. 
Som øverste sjef hadde hun kun direkte ansvar for 
seksjonslederne, som igjen holdt styr på sine mer og 
mindre egenrådige ortopeder. Hun hadde først kun Dr. 
Jensen med seg i ledergruppen, og det fungerte ganske 
bra, selv om mange mente det var rart at de skulle 
bestemme så mye, bare de to. Dr. Solberg hadde derfor 
regelmessig konferanse med med både Dr. Hareide og 
Dr. Grande som egentlig bare såvidt hadde klart seg 
gjennom spesialistutdannelsen med laveste ståkarak-
ter, var litt usikre på egne evner og gjerne bare ville 
hospitere litt for å se om det fristet å bli ekte ortopeder. 
De var som regel enig i nesten alt Dr. Solberg bestemte, 
men litt skeptiske til Dr. Jensen som mente pasientene 
alltid visste best selv, samtidig som hun hadde for 
vane å fjerne friskt utseende menisker under mantraet: 
”ikke alle menisker gir smerter i kneet, men de fleste 
knesmerter kommer fra meniskene.” 

Etter litt frem og tilbake ville Dr. Grande sitte rundt 
ledelsesbordet, og hun skulle ganske snart kreve sin 
plass ved å hente inn alskens nye implantater fra små 

urbane gründerprodusenter i Nydalen, og forskning på 
korsbåndsgraft av økologisk hamp. Hun stemte også i 
når de andre mente pasientene måtte få bestemme selv, 
men syntes man som faglig autoritet måtte veilede dem 
til riktige valg. Ikke minst var hun opptatt av å lære opp 
flere flere dyktige sykepleiere og terapeuter som kunne 
ta ta seg av undervisning av pasientene på artroseskolen, 
ryggskolen og kanskje bruddskolen. Dr. Hareide, som 
var svært religiøs ville på ingen måte bli sett i samme 
selskap som Dr. Jensen, så han sluttet like godt som 
ortoped da han ble tilbudt et sete ved bordet. Heldigvis 
fant de en midlertidig vikar i Dr. Bollestad som hoppet 
inn i stedet for Dr. Hareide. Hun var like from, men 
ingen forstod egentlig helt hva hun bedrev tiden med 
på sykehuset. Etterhvert kom Dr. Ropstad på døren og sa 
han hadde overtatt for Dr. Hareide og ville ha en plass i 
ledelsen. Bollestad forsvant like plutselig som hun kom. 
Praktisk var det også at Dr. Ropstad hadde bolig både i 
nabokommunen og hjemme i Agder i tillegg til sykehus-
leiligheten som foretaket betalte. Han bedyret at han 
hele tiden ville drive ambulerende tjeneste fra gutterommet. 
Det hele klinget godt i ørene til avdelingslederen og når 
spørsmål om skatt på fordelen kom opp sendte de bare 
en internhenvisning til HR og glemte hele greia. 

Etterhvert fikk Dr. Jensen nok av de konservative, mora-
listiske holdningene til Dr. Ropstad og Grande. Da de 
sågar ville hente slemme menISker fra Syria og sette 
dem tilbake i norske knær, sa Jensen like godt MORNA! 
til hele avdelingen. Da var de tre igjen, og bare Dr. 
Solberg av de opprinnelige legene i ledelsesgruppen. 

Etter åtte år i sjefsstolen er det stadig økende forskjeller 
i tilbudet til pasientene innad i avdelingen. Det kan se 

” ... [han] bedyret at han hele tiden  
ville drive ambulerende tjeneste  
fra gutterommet ...”
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ut til at de mest bemidlede pasienter får raskere time 
og betaler mindre egenandel enn andre og får tilbud 
om nyere og bedre implantater. I følge Dr. Solberg er 
det dessverre en bivirkning av et progressivt indika-
sjonssystem og helt nødvendig for at man skal holde 
på pasientenes i konkurranse med andre tilbydere. 
Dette tærer likevel på populariteten til lederne i Grub-
begata hospitals ortopediske avdeling. Det mumles 
i foretaksstyret om at det kanskje burde komme 
nye krefter inn. Etter mye frem og tilbake stemmer 
styremedlemmene og det viser seg at ledergruppen har 
forbausende lite tillit. Når Dr. Solberg og gjengen får 
denne beskjeden sier de like godt opp alle sammen. 

Overraskende nok står en tilsvarende gruppe ortopeder 
ledet av Dr. Gahr Støre klare til å innta kontorene. Dr. 
Støre er en etterhvert aldrende ortoped som i mange 
år har ventet på å få bli avdelingsleder så han kan få 
skrive bok om det. Hans visjon er et sykehus der alle 
pasientene skal få tilbud om behandling uansett indi-
kasjon, alle ansatte skal drikke den samme sure kaffen 
og streikeledelsen har fast kontorplass. Ikke minst er 
det viktig å passe på at det er nok arbeidsplasser på 
bruket til alle som måtte trenge et sted å henge hatten 
sin på dagtid. Han vil ikke høre snakk om at vi skal 
slutte med å pumpe ut meniskfragmenter av degenera-

tive knær og heller henvise til fysioterapi  
– det er tross alt meniskene pengene kommer  
fra som finansierer alle velferdstiltakene på  
bruket. Kaffe i flyttekassekvanta og wienerbrød  
på fagdagen er ikke gratis må vite! 

Den nye legegruppen har lav terskel for revisjon av 
pasientene til Dr. Solberg og Co. Problemer kan fort 
oppstå når de nye legene vil bytte osteosyntese på alle 
de gamle pasientene til de forhenværende kirurgene, 
selv de som nesten er grodd. Dr. Vedum vil heller se 
mange små plater enn få store og gjør gjerne om ope-
rasjoner på pasienter som allerede er avsluttet fra opp-
følging med god tilheling. Spørsmålet er om han orker 
å jobbe i samme ledergruppe som Dr. Lysbakken, som 
vil fordele overskuddet til den supereffektive protese-
seksjonen til å dekke opp det økonomiske dragsuget av 
en infeksjonspost som stort sett går og subber mellom 
vancomycinspeilene. Mer om det i neste kapittel i 
sagaen om Grubbegata hospital.

Negativt trykk,
positive resultater

For mer informasjon, se www.molnlycke.no
Mölnlycke Health Care AS, 
Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. 
Besøksadresse: Brynsalléen 4, 0667 Oslo. 
Tlf. +47 22 70 63 70. 
The Mölnlycke and Avance Solo trademarks, 
names and logos are registered globally to one 
or more of the Mölnlycke Health Care Group of 
Companies. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. 
All rights reserved. NOWC2352106

Avance® Solo Engangs-
pumpe for 

undertrykks-
behandling av sår

Fag & rapporter

” ... en aldrende ortoped som i  
mange år har ventet på å få bli  
avdelingsleder så han kan få  
skrive bok om det ...”



Det arrangeres etterhvert kurs og  
konferanser med fysisk deltakelse,  
mange med hybride løsninger. 

Følg med på invitasjoner fra  
organisasjoner og industri. 

MUSS konferansen 
4. - 5. november 2021

Webinar og Comfort  

hotel Runway, Gardermoen

EFORT
Følg med på hjemmesiden!  
EFORT arrangerer regelmessig webinarer

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

THINGS  
TO DO2021

Vi sees på 

HØSTMØTET!
27. - 29. oktober
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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. 4, 2021 er 15.11.2021

HØSTMØTET 
2021
I år blir møtet hybrid, så deltakere som 
ikke har anledning til å være til stede  
fysisk eller kun kan delta enkelte dager, 
har mulighet til å følge med digitalt. 
Høstmøtet vil også bli tilgjengelig etter 
konferansen i opptak!

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  
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.

Norsk Forening for Håndkirurgi inviterer til  

Vintermøtet 28.-30. januar 2022

HOLD AV DATOEN!

INFO  og påmelding www.ksci.no

Endelig! Etter en ufrivillig pause holdes det årlige vintermøte  
av Norsk Forening for Håndkirurgi igjen i fantastiske lokaler på  
Ilsetra, Hafjelltoppen. Temaet i 2022 blir nerveskader. 

Ilsetra 2022 v1.indd   1Ilsetra 2022 v1.indd   1 16/09/2021   10:0816/09/2021   10:08

Internasjonal Fot-Ankel kongress på Færøyene 
Nordens Hus, Færøyene 2.-4. juni 2022

KOMMER!

Se NOP nr. 4 2021
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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 Høstmøtet.

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen av  
Høstmøtet. 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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Suture Anchor
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