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Jørgen Andvig, redaktør 

Hjem til jul – gubbe-alarm! Jeg skal 
ikke sitere Chris Rea sin ”Driving 
home for Christmas” i min tilmålte 
spalte nå før jul. Ei heller vil jeg 
bringe på bane Maria Menas over-
drevet svulstige og bittersøte  
”Home for Christmas”. 

Ikke fordi soundtracket vi blir matet med over samt-
lige radiokanaler og strømmelister ikke er bra – det 
er fabelaktig stemningsskapende å vasse ned byens 
sentrale handlegate, blendet av lysende girlandere, og 
gylne bjeller på kryss og tvers og i alle vinduer med 
lengsel etter tøfler, kakao og strikkegenser. Det er bare 
at man kan bli litt mett av all den gode stemningen 
som igangsettes på litt krampeaktig vis lenge før 
høytiden egentlig setter inn. Man har så vidt rukket å 
tenke på å forberede overleppen for Movember før alt 
formelig syder av advent, og dampen fra pinnekjøttet 
henger som en fet tåke over hele vestlandet. Det er jo 
en grunn til at vi stort sett bare spiser mat som er kon-
servert og/eller bedervet på det groveste i et kort tids-
rom rundt jul. Det kommer et punkt hvor det kan bli for 
mye av både god stemning og tradisjonsmat. Om ikke 
coronarsirkulasjonen takker for seg eller galleblæren 
skriker i smerte i tide må noen trekke i nødbremsen. 

Trøblete kommersiell oppladning 
Kanskje er det kun surmaget bitterhet fra en som har 
vakt på julaften for tredje året på rad, men det kan 
tenkes det er andre der ute som føler på den samme 

overveldelsen. Det handler også delvis om en følelse 
av at vi har tapt meningen med jul i den kommersielle 
tvangstrøyen av gavestress og industrialiserte julebord 
med samlebåndsfat som flyter over av salt kjøttmat 
med minimum grad 3 fettinfiltrasjon. Jaget etter å 
handle inn julegaver til hele slekta uten at noen av 
dem egentlig trenger noen ting grenser mot det  
komplett absurde. 

I en verden som sliter med å nå målet om å begrense 
den globale oppvarmingen til 1,5 grader er overforbruk 
av mer eller mindre unødvendige ting et alvorlig pro-
blem. Produksjon og transport av klær, elektronikk og 
leker i alle fasonger legger en betydelig vekt til byrden 
planeten må tåle i det 21. århundret, hvor vi trolig står 
overfor et vendepunkt i hvordan vi kan tillate oss å 
utnytte både fornybare og ikke-fornybare ressurser. At 
handelsstanden mater oss med stadig nye ”høytider” 
som skal gi et påskudd til å kjøpe enda mer hjelper 
heller ikke. Om det ikke er Halloween, så er  
det ”singles day”, farsdag, ”black friday”, jul og nyttår.  
Jula varer som kjent ikke til påske – innimellom er det 
Valentines day. Snart blir det vel kommersiell  
oppladning til hver eneste flaggdag i almanakken.  

Medisinsk/kirurgisk miljøavtrykk
Når vi snakker om overforbruk kan vi gjerne se til vårt 
eget profesjonelle virke i samme slengen. Hvor mange 
sekker med engangsutstyr tømmes fra en operasjons-
stue etter et gjennomsnittlig ortopedisk inngrep? Det 
er gjerne metervis med oppdekking av papir og plast, 
slanger til sug og spyl, diathermi, hansker etc. I tillegg 
fordrer nye europeiske retningslinjer at hver eneste 
skrue og plate skal være sporbar og individuelt sterilt 
innpakket. Alt sammen går usortert til avfall. Såvidt 
jeg vet lages det ingen regnskap over miljøavtrykket 
fra medisinsk/kirurgisk virksomhet, men det er ikke 
vanskelig å se for seg at det havner ganske dårlig ut 
med måten vi bruker og kaster det meste. Det er lov å 
tenke seg om en gang til før man bestiller full pakke 
på operasjonsstuen; er det mulig å gjøre det enklere? 

Redaktørens lederspam

Redaktørens palte

” Det er jo en grunn til at vi stort sett 
bare spiser mat som er konservert 
og/eller bedervet på det groveste  
i et kort tidsrom rundt jul ...”
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” ... greit å huske på at rollen og  
tittelen doktor/dokter i sin direkte 
forstand betyr lærer, og at det i 
mange tilfeller handler like mye  
om å forklare kroppens mysterier  
for pasienten som å faktisk komme  
til med kniven ...

Da er det betimelig å peke på at også helse kan 
overforbrukes – i form av unødvendig behandling. Mye 
tyder jo på at fysioterapi og trening erstatter mange 
av våre tidligere standard kirurgiske tiltak for en del 
degenerative tilstander, og andre lidelser kan kanskje 
behandles med medikamenter i form av tabletter eller 
injeksjoner. Egen erfaring tilsier at det kan kreve både 
mer tid og ryggrad å forklare for pasientene at trening, 
injeksjoner eller annen ”konservativ” behandling er 
riktig ifht. å ettergi en tydelig forventning om opera-
sjon. Samtidig erfarer jeg gjerne at noen av pasientene 
puster lettet ut når de får denne beskjeden etter at 
henvisende instans kanskje har gitt dem en klar forma-
ning om at her må operasjon til. Det er greit å huske på 
at rollen og tittelen doktor/dokter i sin direkte forstand 
betyr lærer, og at det i mange tilfeller handler like mye 

om å forklare kroppens mysterier for pasienten som å 
faktisk komme til med kniven. 

Kurartert fagstoff
Nok digresjon, la oss snakke om den fjerde utgaven av 
NOP i 2021. Årets siste nummer har innlegg fra alle 
faggruppene, hvor de har fått anledning til å lage et 
sammendrag av sine respektive symposier slik at de 
kan stå som evige påminnelser om hva som var haute 
chirurgie i norsk ortopedi anno 2021. Høstmøtet var 
virkelig en velkommen renessanse av vårt fabelaktige 
felles faglige forum, med rekordmange deltakere, knall-
gode symposier og frie foredrag som om pandemien 
aldri hadde skjedd. Det gjøres, tenkes og forskes så 
mye bra rundt om i dette landet at det formelig buler 
ut av konferansesalene på hotellet. 

Sosialt var det også en braksuksess med mange gode 
gjensyn alle tre dagene og full fres på torsdagsklubben.  
Om man ikke var til stede på høstmøtet kan man altså 
få med seg den kuraterte faglige essensen mellom 
permene i dette bladet – værsågod! For fullverdig  
opplevelse bør den absolutt nytes i godt selskap.  
Takk for i år – vi sees forhåpentlig mer i det nye.

Evig deres 
Redaktøren
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Takk for året som  
har gått. Vi ser frem til 
et spennende 2022.

God jul og 
godt nytt år !

Redaktørens lederspam Fortsatt ...
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Trude Basso, styreleder 

Det var gjensynsglede ad modum 
Love Actually å spore, da høstmøtet 
åpnet dørene i uke 43. Da Oslo  
kommune så seg nødt til å opprett- 
holde karantenehotell på Alna, ble 
hele arrangementet på tre ukers  
varsel flyttet ned til Holbergs plass. 
Etter runden med digitalt høstmøte 
sist høst, fremsto replanlegging for 
nye lokaler som en dans på roser. 

Greger Lønne har sannsynligvis vært historiens mest 
uheldige med sitt valg av styrelederperiode. Vi som er 
medlemmer i Norsk ortopedisk forening kunne ikke 
vært mer heldige med valg av leder for akkurat denne 
perioden! Ryggkirurger er åpenbart godt bevandret i 
både foroverlente folk, i snuoperasjoner og i å ha en 
plan B, C og D.

Ortopedifagets svar på Lorrys
Faggruppene bidro i år igjen med gjennomarbeidede 
symposier av topp klasse. Symposiene bidrar unektelig 
til kompetanseløft og stimulerer til nyttig og nødven-
dig erfaringsutveksling. De er ortopedifagets svar på 
Lorrys – en sann fest! En spesiell takk til Norsk fot-  
og ankelkirurgisk forening for en flott parademarsj 
gjennom blodplateberiket plasma, hyaluronsyre,  
stamceller – og for introduksjon av ”treningspillen” 
(det er håp for oss alle) under årets Nof-symposium.

Ryggstudier med stort potensial
Jeg våger meg til å påstå at årets høstmøte kunne slå 
seg på ryggen med presentasjon av to studier med 
potensial til å endre behandling på verdensbasis. 
Ryggkirurgene med Austevoll fra Hagavik i spissen for 
16 sykehusavdelinger i landet, har vist amerikanerne 
ryggen og levert en RCT på degenerativ spondylolistese 
til 20 i stil. Det går like bra å lette på trykket alene som 
når man setter inn metall. Austevoll stakk av gårde 
med pris for beste frie foredrag – som han også gjorde 
tre uker tidligere på EuroSpine. 

Nybrott i Østfold
På sykehuset Østfold skjer det også store ting. Gregersen  
og Molund (gratulerer med LIOS sin hederspris!) har 
evaluert stabiliteten i ankelgaffelen hos pasienter  
med Weber B SER 2 og 4a frakturer med vektbærende 
røntgen. Så det stabilt ut under vektbæring, fikk 
pasientene belaste fritt, og tre måneder senere så det 
like tilforlatelig ut i begge grupper. Sykehuset har tatt 
resultatene til etterretning og fortsatt behandlings-
protokollen og dermed redusert operasjoner på SER 
4a frakturer til et minimum. Et skikkelig godt stykke 
nybrottsarbeid var det, og selv om jeg overhodet ikke 
har noe som helst med det, så ble også jeg litt stolt! 
Norsk ortopedi bringer faget fremover.  

Veileder
Gynekologene, pediaterne og revmatologene har det 
allerede. Nå er det vår tur til å jobbe frem en Felles 
ortopedisk veileder. Veilederen blir et samarbeidpro-
sjekt, og forhåpentligvis også et samlende prosjekt for 
ortopediske miljø i vårt lille, lange land. Et årsmøte-
vedtak fra 2019 har nå begynt å ta form. Om alle drar 
sammen, har vi kanskje en veileder in spe ved Norske 
ortopedisk forening sitt 75-års jubileum i 2022. For det 
nye styret i Norsk ortopedisk forening blir det viktig å 
følge opp og støtte arbeidet som kvalitetsutvalget nå 
har påbegynt sammen med faggruppene. 

Love Actually

” Symposiene bidrar unektelig til  
kompetanseløft og stimulerer til  
nyttig og nødvendig erfarings- 
utveksling. De er ortopedifagets  
svar på Lorrys – en sann fest!”

Leder
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Lysere utsikter
Spesialitetskomiteen har hatt begrenset mulighet for 
utfoldelse gjennom en lang periode med reise- og 
besøksrestriksjoner. Om pandemien vil oss vel, er 
komiteen snart på veien igjen for å følge opp spesialist-
utdanningen rundt om på ortopediske avdelinger. Det 
er vanskelig å holde oversikt over status uten tilgang 
på tall, og komiteen vil jobbe for å få tilbake et rappor-
teringsverktøy som kan vise hvor mye leger i spesiali-
sering slipper til på operasjonsstuene. Vi i styret støtter 
dette fullt ut, og håper samarbeidet mellom spesiali-
tetskomiteen og helsedirektoratet finner en  
god form til det beste for utdanningen av spesialister  
i ortopedisk kirurgi.  

En større faggruppe med Ane Djuv i Stavanger i spis-
sen, jobber for et nasjonalt bruddregister. Målet er et 
godt register med registrering som oppfattes effektiv 
og hensiktsmessig for både LIS1-legen på en skade- 
poliklinikk og for den subspesialiserte overlegen. 

Vi snakker veldig mange diagnoser, diagnoser og klas-
sifiseringer som lever sine egne liv, flere behandlings-
muligheter og IT-infrastruktur som ikke gjør arbeidet 
enklere. Man skal ikke være skvetten for å jobbe med 
et nasjonalt bruddregister som mål. Vi heier, og lykkes  
det, vil det udiskutabelt være et svært verdifullt tilskudd  
til de gode registrene vi allerede har – og som vi alle 
er veldig stolte av å ha. 

Takk!
Til slutt vil jeg takke Ann Kristin, Michael og Cato  
som gikk ut av styret for godt arbeid og trivsel av 
 ypperste klasse, og ønske Mona, Solveig og Per-Henrik 
velkommen om bord! Måtte det bli en vinter der pan-
demien tar seg ei pære sånn at ortopeder får fokusere 
på å være ortopeder! God jul og godt nytt jubileumsår!

Hilsen Trude Basso

Leder

”... måtte det bli en vinter der  
pandemien tar seg ei pære sånn at 
ortopeder får fokusere på å være 
ortopeder!”

love
actually
Fortsatt ...
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Til høyre: Æresmedlemmer i Nof 
hedres med lunsj i chambre separée 
under høstmøtet

Fv: Greger Lønne, Jon Olav Drogset og  
Tina Wiik. Nye æresmedlemmer ble tatt opp 
på generalforsamlingen. I år var det Prof.  
Jon Olav Drogset og Gunn Hulleberg (begge  
St. Olavs hospital) som fikk utmerkelsen.  
Gunn Hulleberg her representert ved Tina Wiik. 
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Greger Lønne, avtroppende styreleder 

Da jeg tok over som leder av Nof for to år siden sa jeg til avgående leder Cato: 
Jeg vet det kommer en eller annen utfordring, jeg vet bare ikke hva. Nå vet jeg 
hva. Det har vært to underlige, men også lærerike år, med utfordringer vi ikke 
hadde en plan for, men som vi måtte løse. 

Vi har klart å manøvrere oss gjennom pandemien  
og inn i den nye digitale verden, og har tatt med oss  
erfaringene videre inn i en hybrid løsning. Høstmøtet  
i år var en solid opptur, og jeg er glad vi fikk til å 
møtes i et fullverdig fysisk møte. Jeg er imponert over 
innsatsen mange la ned i dette. Vi fikk avviklet to gode 
faglige høstmøter og landet trygt økonomisk.

Jeg vil takke styret for utrolig godt samarbeid,  
og gleder meg til å sitte to år til som avgått leder. 

Dette er en helt utrolig oppgående gjeng som bare får 
ting gjort. Og kjempehyggelige å være sammen med. 
Det ble noen sene kvelder og søvnløse netter. Men jeg 
har fått en nye venner, utvidet mitt nettverk og sitter 
igjen med mange gode opplevelser. Nå gir jeg leder- 
stafettpinnen videre til Trude Basso i trygg forvissning 
om at lederskapet er i gode hender.

Takk for meg!
”... [jeg] gleder meg til å sitte to år  

til som avgått leder. Dette er en helt 
utrolig oppgående gjeng som bare  
får ting gjort.”

Under: Fullsatt sal under 
LIOS pro-con symposium. 
Merk at ingen av de 
”voksne” ortopedene  
har turt å sette seg på 
fremste rad.

Medicinsk Paradeorchæster 
fikk æren av å spille  
Høstmøtet inn.
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Choose FORTIFY® as your next corpectomy spacer system. 
Learn more at: International.GlobusMedical.com

THE TOTAL 
CORPECTOMY 
SOLUTION

One System... An Array of Options

•  Facilitates multiple thoracolumbar approaches,  
including lateral and posterior

• Wide variety of footprints and sagittal profiles

• One step insertion and expansion

• Automatic locking

Life moves us is a registered trademark of Globus Medical, Inc.2111_GM3035

FORTIFY®

Corpectomy Spacer System

Kontakt: Globus Medical Norway AS
Tlf: 992 74 980, email: omichalsen@globusmedical.com
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Over 800 påmeldte, godt besøkte symposier fra faggruppene og fin trafikk  
i utstillingsområdet. Endelig, Høstmøte, slik vi kjenner det – og denne gang, etter 
noen omkalfatringer – tilbake på Holbergs Plass. Vi takker for flott oppmøte,  
stor entusiasme og gleder oss allerede til neste år ...
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Platelet Rich Plasma 
Først ut var Guri Ekås (AHUS), som gav oss et stødig 
overblikk over hva PrP (Platelet Rich Plasma) er, og hva 
det kan brukes til. En potensiell vidundermedisin som 
skal virke ved at kroppens eget plasma sprøytes inn i 
en skadet eller slitt kroppsdel, for slik å hjelpe kroppen 
med å regenerere seg selv. Ekås poengterte at man, 
per i dag, ikke vet akkurat hvordan en slik blanding 

virker. Det finnes heller ingen enighet i forskningen 
om hva en standard PrP-blanding er, eller hvordan den 
fremstilles. Dette gjør forskningen på feltet uoversikt-
lig og preget av sammenligninger mellom hummer 
og kanari. Ekås konkluderte med at det, på nåværende 
tidspunkt, ikke finnes sikker evidens for bruk av PrP. 
Unntaket er lettgradig kneartrose, hvor det kan se ut til 
at pasientene har noe effekt. 

Biological Treatment in Orthopedics: 

Science or Science Fiction?

NOFs hovedsymposium 2021

NOFAF (Norsk Kirurgisk Forening) hadde satt det kontroversielle, og stadig mer  
avanserte feltet, ortobiologi på dagsordenen under årets hovedsymposium. 
Gjennom Ingrid Stakes (Sykehuset Østfold) og Marius Molunds (Sykehuset 
Østfold) ledelse, fikk et knippe eminente foredragsholdere muligheten til å 
kaste lys over temaet for en fullsatt sal.

Martin Riiser, Ullevål sykehus/Sykehuset Østfold 
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Stamcelleterapi 
Gilbert Moatshe (Ullevål sykehus) guidet salen igjen-
nom temaet stamcelleterapi. Med denne behandlingen 
er det stamceller, ekstrahert fra egen kropp sammen 
med benmarg, som skal bidra til regenerering og til-
heling når de injiseres i slitte/skadde ledd og lemmer. 
Dagens lovverk tilsier at benmargen ikke kan  
behandles på noen måte før injeksjon, og stam- 
celler kan ikke dyrkes. Benmarg inneholder tusenvis 
av mulige virksomme stoffer, og et varierende antall 
stamceller. Man kan derfor ikke med sikkerhet si hva 
det er som faktisk virker ved denne behandlingen  
(eller om den virker). Det finnes mange studier på 
stamcellebehandling i ortopedien, men få har kontroll-
grupper og evidensen er dermed ganske lav. Moatshe 
fastslår at det er basalforskningen som trenger et løft 
når det gjelder denne delen av fagfeltet. Utfordringen 
er at det ikke er her pengene ligger. 

Ortobiologiens utvikling 
Et historisk overblikk over ortobiologiens utvikling og 
utfordringer gjennom tidene fikk vi av Lars Engebretsen 
(pensjonert overlege Ullevål sykehus og IOC-medlem). 
Han fortalte om hvordan man gikk fra å ha stor tro på 
mirakelmedisinen PrP, på grunn av dens frapperende 
effekt i laboratoriet, til å etter hvert bli ganske skuffet 
over hva man kunne se av effekt i kliniske studier. 
Troen på behandlingen er ikke borte, men den har 
blitt mer nyansert og bør kanskje forbeholdes utvalgte 
pasienter, ifølge Engebretsen. Det er utvilsomt et stort 
behov for effektiv behandling av unge pasienter med 
leddplager som ennå ikke er kandidater for protese- 
kirurgi. Engebretsen slår fast at forskningen må fort-
sette for å kunne gi denne pasientgruppen et adekvat 

behandlingstilbud. Hovedutfordringen er, ifølge ham, 
ikke at det forskes for lite, men at klinikere og basal- 
forskere per i dag sliter med å finne sammen til hen-
siktsmessige og produktive samarbeid. 

Science Fiction
På skjerm fra Steadman klinikken i Colorado, USA fikk 
dr. Johnny Huard presentere Science Fiction delen 
av Symposiet. I sitt første foredrag snakket han om 
hvordan man kunne potensere effekten av PrP og 
stamcellebehandling ved å kombinere dem med andre 
medisiner som losartan og fisetin. Forskningen på dette 
er i startgropen, og man tror at ved å bruke dette vil 

kunne fjerne aldrende celler og bidra til raskere og  
bedre regenerering av brusk. I sitt andre foredrag fikk  
vi et innblikk i hvordan man nå forsker på å bremse  
aldringsprosessen. Det ble poengtert at det ikke kun 
var viktig å leve lenge, men man må følge mantraet: 
”The goal is to die young, as late as possible.” Søvn, 
variert kost og å leve i et sunt miljø er kjente nøkkel-
faktorer for å holde seg ung, men også mer vidløftige 
tema er i fokus i dette henseende: Intermitterende 
fasting, teolmereasehemmere, medisiner som fjerner 
aldrende celler og mye mer, kan visstnok hemme den 
brutale degenerasjonen som tidens tann bringer med 
seg. Dr. Huards konklusjon er at forskningen på feltet 
er godt i gang og full av muligheter. Ifølge ham er 
ungdomskilden ikke en enkel eliksir, men en individ- 
tilpasset multifaktoriell datagenerert plan som en gang 
i fremtiden vil guide oss til et lengre og friskere liv. 

” The goal is to die young,  
as late as possible ... ”

REFERAT FRA 

HØSTMØTET 2021

SYMPOSIUM

” Det finnes heller ingen enighet i forskningen  
om hva en standard PrP-blanding er, eller hvordan 

den fremstilles. Dette gjør forskningen på feltet 
uoversiktlig og preget av sammenligninger  

mellom hummer og kanari ... ”

Fag og rapporter

” Troen på behandlingen er ikke borte, men den  
har blitt mer nyansert og bør kanskje forbeholdes 
utvalgte pasientere ... ”



Fiksering av 
BAKRE MALLEOL

Årets pro-con symposium

Torsdag ettermiddag var det endelig klart for høstmøtets selvfølgelige høyde-
punkt. Etter at vi i fjor erfarte at dette er et format som ikke egner seg helt for 
det virtuelle rom, var gleden stor da beskjeden kom om fysisk møte i år. Det 
virket som flere enn oss i LiOS hadde ventet på dette, for salen var fylt til randen  
av ivrige publikummere. Sannsynligvis høstmøtets best besøkte foredrag,  
selvfølgelig helt objektivt sett. 

Solveig Eithun, St. Olavs hospital

Tema for årets duell var den lille (eller store?) bakre 
malleolen, skal vi fiksere den eller skal vi la den være? 
Noe vi erfarer har vært en diskusjon på mangt et morgen- 
møte, kanskje skulle vi få fasitsvaret i dag?

Ekstra stas var det at begge duellantene for første gang 
i historien var LiS, begge med rykende fersk forskning 
innen feltet. Som eminent moderator stilte Hendrik  

Fuglesang opp, og sørget for at duellen ikke gikk ut 
over akseptable former. Før oppstart ble det foretatt 
en liten avstemning blant publikum, fiksere eller ikke 
fiksere bakre malleol? Her ble det et lite flertall for 
fiksering av bakre malleol. Et godt utgangspunktet for 
den første duellanten; Benedicte ”pro” Wendt Ræder 
fra Bærum sykehus.

Fullsatt sal under årets etterlengtede pro-con  duell.
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” ... alle kan være enige om at det fortsatt ikke finnes  
en fasit for hva som er riktig, så diskusjonen fortsetter  
nok på landets sykehus. Forhåpentligvis med flere gode 
argumenter fra begge sider i ryggsekken ... ”

REFERAT FRA 

HØSTMØTET 2021

SYMPOSIUM

” ... duellantene  
[var] for første gang  
i historien var LiS,  
begge med rykende 
fersk forskning  
innen feltet ... ”

Høy selvtillit, og stygge ankler 
Med høy selvtillit, og stygge ankler på rekke og rad, 
kom hun med gode argumenter for å fiksere dette. Hun 
presenterte enkle prinsipper for å forstå hvorfor denne 
må fikseres og ikke oversees, slik de tydeligvis gjør 
på Vestlandet? Iblandet noen stikk mot dagens andre 
duellant, med fint animerte bilder av en noe yngre  
Kristian Pilskog, virket det som publikum var overbevist.

Con for snill behandling av bløtdeler
Kveldens andre duellant, Kristian ”con” Pilskog fra 
Haukeland sykehus, entret scenen full av iver, klar  
til å forsvare snill behandling av bløtdeler og mindre 
metall. Også her kom det stygge ankler på rekke og  
rad, med mange gode eksempler på hvor nydelig  
dette la seg uten at man fysisk pirket borti det. På 
vestlandet foretrekker de ikke å sløye pasienten åpen, 
slik de tydeligvis gjør på Østlandet? 

Seier i vest
Etter heftige runder med argumentasjon fra begge 
sider, fremlegg av ferske forskningsresultater, slakting 
av andres forskningsresultater og mange nydelige 
røntgenbilder var det klar for ny avstemning; Fiksere 
eller ikke fiksere?

I løpet av en liten time fylt med gode argumenter viste 
det seg at en del av publikum hadde endret mening, og 

resultatet tippet så vidt i ret-
ning ikke fiksere. En jublende 
glad (og bredt smilende) 
Kristian Pilskog ble dermed 
utropt til duellens vinner, og 
tar med seg heder og ære 
hjem til Bergen.

Selv om vinneren argumen-
terte for ikke fiksering, tror jeg 
alle kan være enige om at det 
fortsatt ikke finnes en fasit for 
hva som er riktig, så diskusjo-
nen fortsetter nok på landets 
sykehus. Forhåpentligvis med 
flere gode argumenter fra 
begge sider i ryggsekken.

En stor takk til Benedikte 
Wendt Ræder, Kristian Pilskog 
og Hendrik Fuglesang for at 
dere stilte opp og gjorde dette 
til en uforglemmelig duell!

PS! Er det noen som har gode 
forslag til neste års pro-con, 
en problemstilling som stadig 
er et hett tema og grunnlag 
for diskusjon? Tips oss da vel; 
styret@lios.no 

F.v.: Moderator Hendrik Fuglesang, Benedikte Wendt Ræder og Kristian Pilskog 
gjorde dette til en uforglemmelig duell.

Øverst Benedikte Wendt 
Ræder fra Bærum sykehus 
og Martina Hansens Hos-
pital og nederst Kristian 
Pilskog fra Helse Vest og 
Haukeland sykehus
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Midtsideosteosyntese
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Prehospital (under 1-3)

Bilder bestilt av prehospital legetjeneste tatt før ankomst  

akuttmottak. Ingen preposisjon var forsøkt.

Intern fiksasjon  
i to etapper 

Pasient og behendlingsforløp
Pasienten er en 71 år gammel kvinne. 
Tidligere vesentlig frisk. Overtråkk i trapp. 
Kommer med ambulanse til sykehuset direkte 
til røntgen. Tilsees i mottak ca. 4 timer etter 
skaden. Ankelen er grovt dislokert og det er 
begynnende trykksår over mediale malleol. 
Pasienten får utført primær reposisjon i mot-
tak. Primært tiltenkt ekstern fiksasjon pga. 
bløtdelsforhold og instabilitet. Preoperativ 
inspeksjon på operasjonsstuen ca. 5,5 timer 
etter skaden viser at frakturen har glidd ut av 
stilling igjen. Det gjøres ny reposisjon. Etter 
reposisjon har man fine forhold over laterale 
malleol. Som tidligere begynnende hudned-
bryting medialt. Det vurderes hensiktsmessig 
med kirurgi på lateralsiden. Det konverteres 
til sideleie og planlegger osteosyntese på 
bakre og laterale malleol via posterolateral 
tilgang for primær stabilisering. 

Buttressplate og interfragmentær kompresjon 
på bakre malleol og antiglideplate med inter-
fragmentær kompresjon med skrue via platen 
posterolateralt på laterale malleol. Åpenbar 
rotasjonsustabil fremre syndesmose fiksert 
med trikortikal skrue.

Mediale malleol legger seg tilnærmet  
anatomisk. 

Postoperativt gipslaske for smertelindring og 
ro for den fortsatt ufikserte mediale malleol. 

14 dager etter primærinngrepet gjøres perku-
tan skrueosteosyntese på mediale malleol. 

Pasienten skal ikke belaste, men beveger fritt 
ut av gipslaske i seks uker etter  
sekundærinngrepet.

1 2

4 5
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Læringsmoment
Det viktigste i dette tilfellet er å få frakturen reponert og stabil for 
å avlaste bløtdelene. Her var man refleksivt innstilt på å reponere 
bruddet og holde det midlertidig med en ekstern fiksasjon, etter-
som frakturen var meget ustabil. Man fant at bløtdelene lateralt 
tillot primær kirurgi og da kan man spare pasienten for en periode 
med ekstern fiksasjon ved å stabilisere frakturene posteriort og la-
teralt for å holde talus reponert under den rekonstruerte plafonden. 
Mediale malleol kunne opereres i rolig fase. 

Buttressplate: Buttress er engelsk og kan oversettes med 
støtte. I arkitekturen er en buttress gjerne en stein eller stolpe som 
støtter en ustø mur e.l. Buttressplaten betegner i ortopedien en 
plate som anlegges for å støtte en potensielt ustabil del av et ledd 
i en intraartikulær fraktur. 

Antiglideplate: Betegner en plate som anlegges over apex av 
en skrå, ekstraartikulær fraktur for å hindre tendensen til glidning 
og forkortning over frakturen. 

Postoperative bilder etter 
sekundærinngrep (t.h. 6-7)

Postoperativt etter perkutan skrue- 
osteosyntese mediale malleol,  
14 dager etter primærinngrepet.  
Øvelsesstabil osteosyntese. 

Postoperative bilder etter 
primæroperasjon (t.v. 4-5)

Bakre malleol og laterale malleol 
fiksert, inkl. syndesmoseskure.  
Talus står anatomisk. Mediale  
malleol står nesten anatomisk.  
Hud og bløtdeler får ro fred.

3

6 7
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Nå kan du endelig bestille 
fra Delta-Cast Sortimentet

NYHET på 
nasjonal 

avtale

Delta-Cast er glassfiberfrie 
polyestergips i forskjellige størrelser, 
mønstre og farger. 
Velg mellom rigid og soft.
Finnes både som laske, pre-cuts og 
på rull.

Essity Norway AS
Fredrik Selmers vei 6,
NO-0663 Oslo

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

Fordelene med Delta-Cast
• Sikker, lett og behagelig å bruke 
• Meget formbar 
• Sikker laminering
• Miljøvennlig 
• Kan destrueres gjennom forbrenning 
• Fjernes med saks eller gipssag 
 (Soft kan klippes av med vanlig saks 

eller rulles av)
• Gjennomlysbar  på røngten
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Ankelbrudd hos eldre
Symposium faggruppe for osteoporose og benhelse

Hva gjør vi når de eldste brekker ankelen? Diabetikere, sykehjemspasienter 
med demens eller bestefar som går Birken – skal alle behandles likt?  
Skal de opereres eller gipses eller skal vi gjøre ingenting?

Lene B. Solberg, leder, faggruppe for osteoporose og benhelse 

Behandlingen av eldre med ankelbrudd kan utvikle seg 
til et mareritt for enhver ortoped. Og de fleste har et 
minne om en gang det gikk skikkelig til ”... vete”.  
Men hva kan vi gjøre for å unngå dette? Innledningsvis 
presenterte Ane Djuv, overlege ved Stavanger universi-
tetssykehus tall fra bruddregisteret i Stavanger og fast-

slo at ankelbrudd hos eldre er en vanlig bruddskade.  
Lene Solberg, overlege ved OUS og leder av faggruppen 
nevnte i sin innledning at ankelbrudd også er et osteo-
porosebrudd og at vi må huske å tenke osteoporose- 
utredning og behandling også ved disse bruddene. 

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

Norsk forening for fot- og ankelkirurgi arrangerer for første gang en stor  
kongress på Færøyene av skikkelig internasjonalt kaliber med en rekke  
velkjente navn i fakultet. Nå har du mulighet til å kombinere storslåtte  
naturopplevelser i fantastiske Færøyene med faglig påfyll på øverste hylle! 

Programet vil dekke temaer som idrettsskader i fot og ankel, nyere forståelse av tendinoser, 
brusk- og syndesmoseskader, moderne skopisk kirurgi, miniinvasiv kirurgi, bildediagnostikk,  
skopisk assistert frakturkirurgi m.m.
Kongressen avsluttes med stor gallamiddag lørdag kveld 4. juni.  
Vi regner med å åpne for påmelding ca. 1/12-21.



Om dypdykk i  
litteraturen og mye 
metall
I hoveddelen delte Annette 
Wikerøy, overlege på AHUS 
og Marius Molund, overlege 
ved Østfold sykehus av egen 
erfaring og hadde gjort et  
dypdykk i litteraturen som 
de presenterte for oss. Av-
slutningsvis var det et panel 
bestående av de overnevnte 
samt Frede Frihagen, overlege  
ved Østfold sykehus som 
svarte på spørsmål fra salen. 

Mens Annette snakket om viktigheten av å fiksere med 
”belte og bukseseler” i gammelt, skjørt ben, fortalte 
Marius at svært mange ankelbrudd – også hos eldre – 
kan behandles konservativt så lenge ankelgaffelen er 
stabil og kongruent ved belastning. Mindre fokus på 
antall millimeter dislokasjon av fibula og mer fokus på 
at talus står midtstilt under tibia ved belastning, var 
Marius’ mantra. Og dropp gipsen. Hos de som er operert 
kan man bruke en walker i noen uker for å beskytte 
såret, men gips er neppe nyttig. 

Begge var enig i at om man må operere eldre med 
ankelbrudd må man gå for mye metall og belastnings-
stabil osteosyntese. Særlig hos de eldre som har 

redusert følelse i foten – delbelastning eller belastning 
til smertegrense er meningsløst for en diabetiker som 
ikke kjenner noe nedenfor kneet. Eller hos de som 
har gått på bruddet en uke eller to før de kommer til 
sykehuset. 

Bakfotsnagler eller tibiotalare nagler ble også nevnt 
som alternativer hos noen få, særlig for pasienter helt 
uten compliance. Det ble diskutert om man bør ta ned 
ledde(ne) eller kan la være. Både panelet og salen var 
enig om at man kan la være dersom pasienten er svært 
gammel og skjør (les: dement sykehjemspasient), men 
om pasienten er 75 år og hjemmeboende bør man nok 
gjøre en formell artrodese i tillegg. 

Faggruppen var godt fornøyd med gjennomføringen  
– et vanskelig og viktig tema som de fremmøtte  
forhåpentligvis fant nyttig. Vi gleder oss til neste 
høstmøte!

Sånn kan det gå:  
Fraktur, osteosyntese,  
havari, talocrural artrodese, 
bakfotsartrodese.  

Foto: Lene B Solberg.

” ... om man må operere eldre  
med ankelbrudd må man gå  
for mye metall og belastnings- 
stabil osteosyntese ... ”

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

Chairmen er Jákup Midjord 
og Lars Kjetil Aas.

Fakultet består av en rekke 
kjente navn som Niek van Dijk, 
Richard D. Ferkel, Charles Saltz-
mann, David Redfern, James 
Calder, Lars Engebretsen, Kjetil 
Hvaal, Øystein Lian, samt andre 
habile norske foredragsholdere.

Sett kryss i kalenderen!
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FYSEN - fra basal 
biologi til avansert  
kirurgisk intervensjon

Barneortopedisk høstmøtesymposium

Årets Høstmøte var vellykket sett med barneortope-
diske øyne. Det var god deltakelse på general- 
forsamling i Norsk barneortopedisk forening onsdag  
ettermiddag, det var 18 frie foredrag med barne- 
ortopedisk tema under to sesjoner torsdag og fredag, 
og årets symposium hadde mange deltakere  
fredag formiddag.

Stefan Huhnstock ledet 
komiteen bak årets  
symposiym.
Arkivfoto Nof/ORD

Foto: ©
 Shutterstock.com
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Christian Sætersdal, Haukeland universitetssykehus 

Tema for årets symposium var ”Fysen, fra basal biologi 
til avansert kirurgisk intervensjon.” De ansvarlige for 
årets symposium var Suki Liyanarachi, Armend Fejzulai, 
Dag Rune Pedersen med Stefan Huhnstock som leder 
av komiteen. Flere sykehus/regioner bidrog med fore-
drag om vekstsonen, og temaene varierte fra den nor-
male fysen, via den syke fysen til avansert ortopedisk 
behandling av fraktursequeler med vekstarrest. 

Det virket som temaene engasjerte publikum og de 
aller fleste som kom innenfor dørene ble værende til 
siste foredrag, og det hele ble avsluttet med en kahoot-
quiz fra dagens ulike temaer. Noen tema var nok for 
de som er spesielt interessert i barneortopedi, men de 
fleste ”generell-ortopeder” hadde nok glede av å høre 
om fysefrakturer og hvordan en skal tilnærme seg både 
anisomeli og skjeivvekst. Norsk barneortopedisk foren-
ing ønsker å takke arrangørene av årets barne- 
symposium på høstmøtet.
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Paneldebatt: F.v: Marianne Westberg (Ullevål), Anders Lippert (Kalnes Østfold), Stein Ugland (Kristiansand), Jarle Ludvigsen 
(Stavanger), Torbjørn Kristensen (Haukeland), Kristjan Valdimarsson (Bodø).

Periprostetiske frakturer  
i hofte- og knekirurgi

NFHKK symposium høstmøtet 2021

Årets symposium ble godt mottatt med gode tilbakemeldinger. Vi hadde fått 
med oss Otto Schnell Husby fra St. Olavs hospital og Marianne Westberg fra  
Ullevål som forelesere. Begge leverte gode og oversiktlige foredrag om et 
emne som for mange av oss kan fortone seg som uoversiktlig og vanskelig.

Øystein Gøthesen, Revmatismesykehuset i Haugesund 

Vi fikk innføring i klassifisering og problemløsning med 
variasjoner og alternativer. Antallet periprostetiske 
brudd er sannsynligvis økende pga. aldrende befolkning 
og økt bruk av usementerte implantater, men tallene er 
noe usikre. Vi ble minnet på å melde alle slik frakturer 
til leddregisteret.

Heldigvis, får man si, ble det hengende noen problem- 
stillinger i luften, slik at vårt utsøkte panel, med repre- 
sentanter fra hele ortopedi-Norge, fikk noe å bryne seg 
på. Særlig virket det som om det var noe sprikende 
syn på hvor aggressiv man skulle være i behandling av 
B2-frakturer i hofte. Risiko for reoperasjon ved ”minste 
motstands vei”, måtte veies mot risiko for komplika- 
sjoner ved ”full pakke.”

For periprostetiske brudd rundt kneproteser, ble vi 
minnet på at ikke alle proteser har plass til en nagle 
gjennom ”notchen”, og patellafrakturer i proteseknær 
fremdeles er en katastrofe. Thorbjørn Kristensen fra 

HUS, gav oss likevel et lite håp om at man ved hjelp av 
en ny teknikk med bruk av nett, kan komme fram til et 
rimelig bra resultat.

Hofte- og knekirurgien ble til slutt knyttet sammen 
gjennom problemet ”når to stammer møtes” (presen- 
tert ved Herman Luhr fra Revmatismesykehuset i 
Haugesund). Pasienten hadde da revisjonsstamme på 
femurdelen av kneprotesen, og denne strakk seg helt 
opp til tuppen på femurstammen til hofteprotesen. 
Pasienten hadde vondt og protesen var muligens løs. 
Her viste det seg at noen ville vente til det knakk, 
mens andre ikke hadde nerver til å vente. Fasiten får vi 
kanskje på neste høstmøte?

Vi fikk noen svar og forhåpentligvis ble vi klokere, 
eller i verste fall forvirret på et høyere nivå. Alt i alt en 
interessant seanse med bra deltagelse og gode innspill 
fra publikum.
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Artroskopiforeningens Høstmøtesymposium 2021

Høstmøtesymposiet 2021 var dedikert til operativ og non-operativ behandling 
av residiverende patellaluksasjon. Dette er en gruppe pasienter som tradi- 
sjonelt har møtt en stor behandlingsvariasjon – det har manglet en samlende 
konsensus rundt indikasjon og timing av kirurgi samt valg av kirurgiske  
metoder. Artroskopiforeningen ønsket derfor å sette søkelyset på et område 
hvor det har skjedd store endringer det siste tiåret. 

Av Eivind Inderhaug, Haraldsplass diakonale sykehus 

Fakultetet besto av en god representasjon av norske 
knekirurger, en lege i spesialisering, en fysioterapeut 
og en finsk gjesteforeleser: Petri Sillonpaa. Symposiet 
ble ledet av Cathrine Aga og Eivind Inderhaug fra styret 
i foreningen.

Christian Øye fra St. Olavs hospital innledet med inn-
føring i klinisk undersøkelse. Han vektla behovet for en 
helhetlig tilnærming hvor ganganalyse og aksevurde-
ring er sentralt. Spesielt viktig er vurdering av mulige 
rotasjonsanomalier i underekstremitetene. 

Patellar instability: diagnostic  
considerations and decision making  
in surgical treatment
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Kvantifisering ved hjelp av  
radiologiske mål
Videre fortsatte Per Arne Skarstein Waaler Fra Helse 
Førde med et innlegg rundt knenære anatomiske 
anomalier og hvordan disse kan kvantifiseres ved hjelp 
av radiologiske mål. Spesielt belyste han utfordringene 
med å kartlegge trochleadysplasi gjennom kvantitative 
og (mer) kvalitative mål på MR. Neste foredragsholder  
var Trine Hysing-Dahl fra Haraldsplass Diakonale 
Sykehus. Hun er fysioterapeut og jobber med å validere 
norske utfallsmål for behandling av patella instabilitet. 
Trine belyste i hvor stor grad vi mangler evidens for 
non-operativ og post-operativ behandling av denne 
pasientgruppen. Videre viste Trine litt av sin tilnærming 
til prehabilitering og rehabilitering.

Valg av ulike metoder 
I en kirurgisk bolk innledet Petri Sillenpaa fra Tampere, 
Finland, rundt valg av ulike metoder når pasientene 
trenger kirurgi. Han viste hvordan kombinasjoner av 
ulike teknikker for stabiliserende kirurgi ofte vil være 

nødvendig for å normalisere anatomiske avvik. Truls-
Straume Næsheim fra Akershus universitetssykehus 
viste deretter sin teknikk for rekonstruksjon av det 
mediale patellofemorale ligament (MPFL) og delte 
erfaringer for å unngå ”fallgruver” ved denne kirurgiske 
metoden. Overlege Asle Kjellsen fra Haukeland  
universitetssjukehus fortsatte med en innføring i 
tuberositas tibia forflytning, derunder distalisering og 
medialisering. Han viste oss viktigheten av å alltid 
tenke helhetlig når man vurderer anatomiske avvik hos 
disse pasientene. Til sist avsluttet Sillenpaa med en 
oversikt over trochleaplastikk med en gjennomgang av 
sin ”thin flap” technique som har vist gode resultater 
ved klinisk oppfølging. 

Vektlegging av kombinerte inngrep 
I siste del av symposiet diskuterte panelet ulike  
kasuistikker i tur og orden. Dette var en interessant 
måte å belyse ulike tilnærminger til de kirurgiske 
problemstillinger på. Felles for alle panelistene  
(Øye, Straume-Næsheim, Kjellsen og Sillenpaa) var  
deres vektlegging av kombinerte inngrep for å oppnå 
best mulig stabilitet av patella. Artroskopiforeningen 
takker alle deltagere i symposiet og håper med dette  
å ha bidratt til en øket interesse rundt en viktig  
pasientgruppe. 

Patellar instability Fortsatt ...

Fakultetet besto av (fra venstre) Per Arne 
Skarstein Waaler, Trine Hysing-Dahl, Petri 
Sillonpaa, Asle Kjellsen, Truls Straume-
Næsheim, Christian Øie

” ... vi mangler evidens for non-operativ 
og post-operativ behandling av denne 
pasientgruppen ... ”

Gjesteforeleser Petri Sillanpaa fra Tampere Finland snakket 
om kirurgiske valg ved stabilisering av patella

Per Arne Skarstein Waaler illusterer ulike anatomiske avvik 
og deres sentrale rolle i patella instabilitet
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Ortopedisk Traumatologi symposium

ALBUESKADER
Traumesymposiet på Høstmøtet i år hadde som tema ”Albueskader”.  
Inviterte forelesere var Sondre Hassellund, overlege ved Seksjon for hånd- 
og underarmskirurgi, Ortopedisk klinikk, Ullevål; Annette Wikerøy, overlege 
Traumeseksjonen Ortopedisk avdeling Ahus; Kaare Midtgaard, overlege på 
Traumeseksjonen, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus og leder  
for Nasjonal Kompetansetjeneste i Albuekirurgi og Lars Adolfsson, professor 
ved Ortopedisk avdeling, Linköpings universitetssykehus, Sverige.   

Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs hospital

Det var godt opmøte å symposiet med nesten full stor-
sal. Innleder og møteleder var undertegnede – nyvalgt 
leder i Faggruppen for Ortopedisk Traumatologi og over-
lege ved Ortopedisk traumeseksjon, St. Olavs hospital.

Transolecranonfrakturer 
Wikerøy holdt innlegg om transolecranonfrakturer. Hun 
mente at mange Lis tenker på transolecranonfrakturer 
som olecranonfrakturer og at de ofte ikke skjønner at 
dette er en mye mer alvorlig skade. Transolecranon-
frakturer er skader hvor underarmen trenger seg gjennom 
distale humerus, derav trans ..., pga. direkte traume. De 
skiller seg fra terrible triad skadene ved å stort sett ha 
intakte leddbånd, eller leddbånd som sitter på brudd-
bitene og som blir stabile når bruddene er stabilisert. 
Videre er CT viktig for planleggingen av behandlingen 
og arbeidshesten er bakre tilgang.

Mediale kollateralligament skader 
Hassellund holdt innlegg om mediale kollateral-
ligament skader. Han viste at isolerte MCL-skader 
sees oftest hos kastere og at initial behandlingen er 
ikke-operativ. MCL-skader sees ofte i kombinasjon med 

andre skader, både ved enkle luksasjoner og fraktur-
luksasjoner og MCL-sutur bør vurderes i tillegg til 
ligamentsutur lateralt ved vedvarende instabilitet ved 
skader både med og uten fraktur.

Caput radii frakturer 
Midtgaard holdt innlegg om caput radii frakturer. De 
fleste radiushodefrakturer bør kartlegges med CT.  
Klinisk kontroll ved ikke-operativ behandling er 
anbefalt etter 10-14 dager. Indikasjoner for operativ 
behandling er redusert bevegelse og/eller instabilitet. 

Distale humerus frakturer 
Adolfsson, som er en meritert internasjonal foreleser, 
holdt innlegg om distale humerus frakturer. Distale  
humerusfrakturer hos voksne er relativt uvanlige skader 
og han mente at sentralisering av behandling bør 
vurderes for å optimalisere trening og dermed kvalitet. 
De fleste av disse frakturene, kan opereres uten ole-
cranonosteotomi. Utenom coronale shearfrakturer, bør 
internfiksasjon av distale huemrus frakturer hos voksne 
gjøres med bilaterale plater. Ved høy alder og kommi-
nutt, intraartikulær fraktur bør primær protese overveies.

Fra paneldiskusjon under  
traumesymposiet. Fra venstre:
Lars Adolfsson, Annette Wikerøy,  
Kaare Midtgaard og Sondre  
Hassellund.
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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  
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Norsk Spinalkirurgisk symposium

Ei bukande mellomvirvelskive og auka storleik på ledd og ligament kan føre 
til tronghet for nervar i spinalkanalen. Dette blir kalla spinal stenose (bilete 1),  
og førekjem i all hovudsak etter 60 års alder. 

Av Ivar Austevoll, HUS  

Hjå nokre har i tillegg den øvre virvelen glidd framover 
i forhold til virvelen under. Då heiter det degenerativ 
spondylolistese (bilete 2). Ved begge høve kan ein få 
smerter i korsryggen og nedover i beina. Dette inn-
skrenkar ofte pasientane sitt funksjonsnivå. Hjå nokre 
kan plagene verta så store at ein vel å operera for å 
gjera betre plass til nervane som har det trongt. Ein 
fjernar da bein og seneband i bakre del av spinalkana-
len. Dette inngrepet heiter dekompresjon. Når midt- 
linjestrukturar vært bevart og ein brukar mikroskop  
eller lupebriller kallas det for mikrodekompresjon 
(bilete 3). Hjå dei med spondylolistese kan ein i tillegg 
velja å gjera avstiving, det vil seia å festa den fram- 
overglidde virvelen til virvelen under. 

Ved ein avstiving legg ein bein mellom virvlane, men 
oftast set ein inn skruar og stag i tillegg. Dette heiter 
instrumentell fusjon (bilete 4).

Skifter i kirurgisk praksis
Fram til starten på 1990-talet var laminektomi standard  
behandling av stenose med glidning.1 Men basert i 
hovudsak på studiar frå 1990 til 20042-4 konkluderte  
metaanalyser, review-artiklar og guidelines5-8 med at 
dekompresjon burde supplerast med avstiving med 
skruar og stag. Dette vart så standardbehandling. I 
2011 var avstiving utført i om lag 95 % av operasjon- 
ane i USA9 og tilsvarande om lag 75 % i Noreg.  

I Noreg og Sverige har det no skjedd eit skifte tilbake 
til at ein stadig større del av desse pasientane vert 
operert utan avstiving. Dette skiftet har i hovudsak vore 
basert på funn ved norske og svenske registerstudiar  
og ein svensk randomisert studie.10-12 I følgje rygg- 
registeret er det no mindre enn 25 % som vært operert 

Behandling av spinal  
stenose med 

degenerativ spondylolistese
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Christian Hellum (OUS),  
Tore Solberg (UNN) og  
Ivar Austevoll (HUS) var  
ansvarleg for symposiet.

1 2
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med avstiving i Noreg. At dette er ein fornuftig  
praksis vart bekrefta av NORDSTEN-DS-studien,  
publisert i haust.13

Diskusjon
Det var svært godt engasjement og mange gode  
innspel frå deltakarane. Mesteparten av diskusjonen 
handla om kor vidt det finnes grupper av pasientar  
som framleis har mest nytte av avstiving i tillegg til  
dekompresjon. Det vart presisert at ein vesentleg del 
av dei inkluderte hadde glidning meir enn 20 % eller 
var definert som ”ustabile” ved bøye-/strekkebilder.  
Det vart også presisert tydeleg at NORDSTEN-DS- 
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studien ikkje inkluderte pasientar med degenerativ  
skoliose, dei med smerter relatert til ein uttalt forami-
nal stenose, dei med tidligare operasjon i same nivå  
og hjå dei med olistese i fleire nivå. 

Det var einighet om at ein no har ein fornuftig  
praksis for behandling av spinal stenose med olistese, 
men at ein førebels ikkje har vitenskapeleg grunnlag 
for å hevde den eine eller andre behandlinga for dei 
grupper som ikkje er inkludert i dei nemnte randomi-
serte studiane.

3

4

” ... I Noreg og Sverige har det no 
skjedd eit skifte tilbake til at ein 
stadig større del av desse pasientane 
vert operert utan avstiving ... ”
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Fingerfrakturer
Norsk Forening for Håndkirurgis symposium

Først ut var Tiril Melby Carlson fra Trondheim. En litt 
stor mage og nærhet til termin gjorde at hun deltok via 
digital løsning. Fraktur i basis av første metakarp var 
temaet. Hun oppsummerte veldig fint viktigheten av 
å forstå anatomien og kreftene som virker for å forstå 
frakturen. Videre presenterte hun en kasuistikk hvor 
pasienten hadde uforholdsmessig mye smerter etter 
operasjon i et hanskeutfall. Det viste seg at ene pinnen 
gled under medianusnerven og løftet den opp. Pinnen 
ble fjernet og pasienten kom seg. Men kasuistikken 

illustrerer hvor viktig det er å respektere de anatomiske 
strukturene når man pinner og at pinning ikke alltid 
bare er ”rett frem”. Hun avsluttet med en reminder på 
at ”det perfekte kan være ens verste fiende” når det 
gjelder helt komminutte frakturer. For mye manipula-
sjon kan fjerne det lille som er igjen av sirkulasjon til 
de mange fragmentene. 

Innfelt Tiril Melby Carlsson (St. Olavs hospital) og under casus som hun presenterte. 
En metacarpfractur i tommel som ble pinnet og senere måtte reopereres.  
Kasuistikken illustrerer hvor viktig det er å respektere de anatomiske strukturene  
når man pinner.

Symposiet ble i år arrangert av Haukeland universitetssykehus, avdeling  
for plastikk, hånd og rekonstruktiv kirurgi. Det var lenge usikkert om møte  
lot seg gjennomføre fysisk, eller om det også i år ble en digital løsning.  
Vi valgte derfor en løsning tilsvarende det vi hadde i fjor med kasustikkbasert 
presentasjoner av 20 minutters varighet hvor 4 av de større sykehusene  
var representert. 

Cecilie Lind, Haukeland universitetssjukehus 

REFERAT FRA 

HØSTMØTET 2021

SYMPOSIUM
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Fra håndkirurgenes symposium om fingerfrakturer (f.v.): Eivind Strandenes (Haukeland), 
Hallgeir Bratberg (OUS), Katrin Valen Ek (UNN) og Magnus Hjortås (Haukeland).

Metakarpfrakturer 
Nestemann ut var Hallgeir Bratberg fra OUS som snakket  
om Metakarpfrakturer – konservativ eller operativ 
behandling? En praktisk eksempelbasert gjennomgang 
som i stor grad gjenspeilet at dette er benigne fraktu-
rer, men hvor rotasjonsfeil, forkorting og pseudoclawing 
kan gi indikasjon for operativ behandling. Hvis du 
kan strekke fullt ut, lengden er god og bøye uten at 
fingrene krysser kommer man i mål med konserva-
tiv behandling. Videre pratet han om ”fengselsfugl 
frakturene”, basis av 4 og 5 metakarp. Disse frakturene 
bør man ha lav terskel for å ta CT på. Også Bratberg 
påpekte viktigheten av fornuftig pinning. Ikke kjøre for 

mange ganger frem og tilbake og bruke tynne pinner 
for å unngå fakturering. I forhold til gipsetid var det 
viktig å huske at skrå frakturene gror fortere en tverr-
frakturene pga. sårflatens lengde. Til slutt gjorde han et 
poeng av at velger man først å åpne for å skru, må man 
få det stabilt nok til at det tillater mobilisering. 

Om ”boksen”
Fra Haukeland var det Magnus Hjortås som snakket om 
PIP ledds frakturer – forventing og skuffelser og frykten 
for en stiv finger. Hjortås snakket om ”boksen” som 
stabiliserer PIP leddet og om hvordan 2 av strukturene 
i ”boksen” må være skadet for å gi en luksasjon. 

Tradisjonelt har det vært grad av leddflate involvering 
som har gitt en pekepinn på hvorvidt frakturen er 
ustabil og kan gi en subluksasjonsfeilstilling. Hjortås 
presenterte en praktisk tilnærming til å teste dette. 
Gliding vs pivoting? Sidebilde i fleksjon. Ved Gliding av 
frakturen vil den holde seg i ledd ved fleksjon og kan 
behandles med ekstensjonssperre. Ved pivoting glir 
frakturen og roterer. Pivoting bør opereres da de regnes 
som ustabile og kan gi subluksasjonsstilling. 

Mallet- og Seymourfrakturer 
Tilslutt var det Katrin Valen Ek fra UNN som snakket 
om Malletfrakturer. Hun presiserte viktigheten av å 
utrede frakturen med rtg i 3 plan og se på midtlinjen, 
hvordan er mellom og ytterfalang forskjøvet i forhold 
til hverandre. Konservativ behandling er å foretrekke, 
selv ved større fragmenter dersom det ikke er subluk-
sasjon. Når det gjelder de større fragmentene presen-
terte også hun en praktisk tilnærming. Stressbilder i 
sideplan-gliding, tilting eller pivoting? Frakturen testes 
i hyperekstensjon i sideplan, gliding og tilting kan 
behandles konservativt, mens pivoting bør opereres da 
de frakturene står i fare for å subluksere. 

Videre snakker hun om Seymour frakturen hos barn, 
epifysiolyse gjerne etter klem i dør. Ved disse fraktu-
rene blir neglesengen interponert og den må åpent 
reponeres og neglesengen sys og det er som en åpen 
fraktur å regne. 

Fingerfrakturer var et populært tema og hovedsalen var 
nesten fullsatt. Symposiet ble avsluttet med spørsmål 
fra salen og erfaringsutveksling. Vi takker foreleserne 
for flotte foredrag også gleder vi oss til neste Høstmøte. 

” velger man  
først å åpne for  
å skru, må man  
få det stabilt nok  
til at det tillater 
mobilisering ... ”

” Også Bratberg påpekte viktigheten  
av fornuftig pinning. Ikke kjøre  
for mange ganger frem og tilbake  
og bruke tynne pinner for å unngå 
fakturering ... ”

Fag og rapporter
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Skulderskade er en vanlig årsak til at pasienter  
henvender seg på skadepoliklinikker og legevakt. 
Pasienter som ikke har brudd eller luksasjon går 
normalt ikke inn i standardiserte behandlingsforløp. 
Tidligere studier har vist at ruptur i rotatormansjetten 
er en diagnose som ofte oversees eller stilles  
forsinket hos disse pasientene. 

Vi ønsket å kartlegge forekomsten av akutt skulderskade i den alminnelige 
befolkningen, og hvordan hovedgruppene brudd, luksasjon og bløtdelsskade 
fordeler seg. Vi ville også undersøke om kliniske tester kan skille tilfreds- 
stillende mellom pasienter med og uten fulltykkelsesruptur i rotatormansjetten 
etter bløtdelsskade.  

Vi gjorde først en ettårig epidemiologisk studie der alle pasienter som opp- 
søkte Oslo skadelegevakt med skulderskade ble registrert prospektivt. I den 
påfølgende diagnostiske studien ble 120 pasienter ≥ 40 år med akutt bløtdels-
skade eller luksasjon uten bentap inkludert. Pasientene ble undersøkt med 13 
kliniske tester og ultralyd-screenet ved første kontroll innen 3 uker etter skaden. 
I en undergruppe utførte to leger testene for å undersøke interrater reliabilitet. 

Unge menn og eldre over 75 år hadde høy risiko for skulderskade. Andelen  
varierte sterkt med kjønn og alder, men av de 2650 skulderskadene med bo-
stedsadresse Oslo var 48 % bløtdelsskade, 35 % brudd og 17 % luksasjoner  
basert på hoveddiagnose. Fulltykkelsesruptur i rotatormansjetten ble diagnos-
tisert hos 2 %. I aldersgruppen 6 til 69 år, var 36 % av skadene idrettsrelatert. 
Fotball, sykling, ski og kampsport var i synkende rekkefølge de vanligste  
idrettene som forårsaket skulderskade. 

I den diagnostiske studien hadde 32 % av pasientene rotatormansjett full-
tykkelsesruptur og 11 % okkult brudd. Supraspinatus var involvert i 95 % av 
rupturene. De mest effektive testene for ruptur i øvre rotatormansjett eller 
okkult brudd av innfestingen på tuberculum majus, var manglende evne til å 
abdusere høyere enn 90 grader og nedsatt kraft for utadrotasjon. Reliabiliteten 
var henholdsvis utmerket og moderat. På den andre siden viste resultatene for 
painful arc (smertebue), Hawkins test og utadrotasjon etterhengstest at de er 
lite egnet i akuttfasen etter skuldertraume.  

Avhandlingen viste at bløtdelsskade er den vanligste typen skulderskade på 
skadelegevakt, men også at hvilke strukturer som skades og hvordan, varierer 
sterkt med kjønn og alder. To enkle tester, manglende evne til å abdusere > 90 
grader og nedsatt kraft for utadrotasjon, er et lovende screening-verktøy for å 
identifisere pasienter med sannsynlig fulltykkelsesruptur i rotatorcuffen etter 
akutt skulderskade. Testene kan også være til hjelp for å selektere pasienter til 
avansert bildediagnostikk som ultralyd eller MR. 

Resyme av ph.d. avhandling

Martine Enger, overlege 
ph.d., Oslo skadelegevakt, 
Ortopedisk klinikk, Oslo 
universitetssykehus

Avhandlingen utgikk fra Insti-
tutt for klinisk medisin, Det 
medisinske fakultet, Universi-
tetet i Oslo og ble forsvart for 
graden ph.d. 27. april 2021.. 

Hovedveileder: Professor Jens 
Ivar Brox, OUS.

Medveileder: Professor Lars 
Nordsletten, OUS og overlege 
ph.d. Stefan Moosmayer,  
Martina Hansens Hospital.

Foto: Privat eie

The epidemiology of shoulder injuries in the general population

CLINICAL DIAGNOSIS OF ACUTE 
ROTATOR CUFF TEARS

” ... bløtdelsskade er 
den vanligste typen 
skulderskade på  
skadelegevakt,  
men [-] hvilke 
strukturer som 
skades og hvordan, 
varierer sterkt med 
kjønn og alder ...”
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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. 1, 2022 er 18.02.2022

HØSTMØTET 
2022
Har du spørsmål vedrørende  
Høstmøtet, påmelding,  
hotell, utstilling eller andre  
ting ta kontakt med  
Kristin Solstad i KSCI.

Mail kristin@ksci.no
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Hva skulle vi tilby når? Opplæring i bruk av DXA, 

endring i DIPS – resurstilganger, fraser, reseptmaler 

– informasjonsrunder på huset, plakater til oppheng, 

pasientinformasjon, prosedyrer, anskaffelse av DIPS-

scanner, e-post til alle brukere på sykehuset, informa-

sjonsbrev til fastleger, opprettelse av blodprøveprofiler 

(enkel og avansert), avtale laboratorietid i forhold til 

blodprøver og svartid – listen over hva som måtte på 

plass ble stadig lenger. Elisabeth holdt oversikt og 

dokumenterte forløpende.31. august var vi tre som hospiterte på Bærum sykehus 

– en svært matnyttig dag. Vi fikk praktisk forståelse 

for og gjennomgang av hva en osteoporosepoliklinikk 

innebærer. Merethe, Ellen og Wender delte sine  

erfaringer med oss og ga oss svært gode råd.

DXA-maskinen ankom 6. september, opplæring ble 

gjennomført og strålekontroll bestått. Uken før oppstart 

ble flittig brukt til DXA-scan av frivillige ansatte. 

Det var flere som hadde overraskende funn. Mandag 

17. september ble første pasient undersøkt. En viktig 

del av tilbudet er livsstil- og kostholdsråd, hvordan 

leve best mulig med osteoporose, ikke bare en scan, 

men også en nyttig samtale med sykepleier Bodil som 

sender forslag på behandling til ortoped Inger som god-

kjenner, avslår eller sender henvisning til endokrinolog 

for bistand. Hun skriver også nødvendige resepter.  

Det tilbys i tillegg infusjoner med Aclasta når det er 

indisert. Underveis har vi sett et behov for merkantil- 

støtte, og det har vi fått på plass ved hjelp av litt om-

fordeling og fleksibilitet. Null nedetid og stor etterspørsel
Klinikkingeniør Leif er alltid tilgjengelig for alle typer 

spørsmål rundt det tekniske. Til nå har vi ikke hatt 

nedetid.
Etterspørselen har økt formidabelt fra oppstart, og fra 

nyttår har vi 70 % sykepleierressurs. Likevel øker  

ventelisten. Lokalpressen og SI-magasinet har hatt 

reportasjer om tilbudet noe som også har bidratt til  

å gjøre osteoporosepoliklinikken bedre kjent i  

befolkningen.
Pasienter henvises fra fastleger, fra ortopediske senge-

poster og etter bruddfunn i skadepoliklinikken. Elverum 

har hospitert hos oss og har etablert liknende tilbud, og 

inneværende uke hadde vi telefonmøte med Harstad 

sykehus hvor vi delte erfaringer og sendte over vårt 

materiell – de er i oppstartsfasen.
Frem til i dag har vi hatt i underkant av 1500 pasient-

konsultasjoner.
Vi er stolte av osteoporosepoliklinikken vår, og tenker 

at det i hvert fall innimellom er enklere ikke å være så 

stor når man skal innføre nye pasienttilbud.

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

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

skal innføre nye pasienttilbud ...”

Illustrasjonsfoto: Slik kan resultater 
av bentetthetsmåling se ut  

(bildet er ikke tatt på Gjøvik).

Da Osteoporose- poliklinikken kom til GJØVIK
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VINNER  
av iPad mini  
2021

Norsk ortopedisk forening er et fabel-
aktig nettverk av sterke ressurspersoner 
innen ”hammerlauget”. Vi har betrakte-
lig bedre oppslutning om den nasjonale 
foreningen enn våre naboland, og vi 
har dermed et glimrende utgangspunkt 
for å gjøre medlemsbladet til et mer 
og mindre formelt faglig forum for alle 
medlemmer. 

For å oppfylle intensjonen håper vi flere vil dele sine  
erfaringer og meninger i NOP. Det er selvsagt prestisjefylt  
å få sine skriverier på trykk i NOP, men terskelen skal  
være lav og takhøyden stor for alle former bidrag.  
Vi håper derfor på enda flere gode innlegg  
i årene som kommer. 

Hvert år deler Norsk ortopedpost ut en iPad Mini 
til en som uoppfordret sender bidrag til bladet. 
Dette for å dingle en aldri så liten gulrot mellom 
skylappene til de som går og ruger på et innlegg. 
Årets heldige vinner ble trukket på høstmøtet og 
presentert under Torsdagsklubben. Inger Opheim 
stakk av med en splitter ny iPad Mini. Innlegget 
som gjorde seg fortjent til premien var titulert: 
”Da osteoporosepoliklinikken kom til Gjøvik”, 
og ga leserne en fornøyelig innføring i praktiske 
og upraktiske aspekter av det å etablere et nytt 
tilbud for pasienter med benskjørhet. Vi gratule-
rer så mye til vinneren – og til dere som sitter 
med fingeren på avtrekkeren med flammende 
innlegg om osteosynteseteknikk, kursreiser eller 
surdeigskultur så oppfordrer vi til å ikke nøle!

Fikk du ikke med deg Inger Opheims artikkel 
kan du lese den i NOP 1/21

” ... til dere som sitter med fingeren på avtrekkeren med  
flammende innlegg om osteosynteseteknikk, kursreiser  
eller surdeigskultur så oppfordrer vi til å ikke nøle!”

Årets  
vinner av  
Ipad

mini!
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Da Osteoporose- 

poliklinikken kom til 

GJØVIK
En mangeårig drøm gikk i oppfyllelse, endelig fikk lavenergibruddpasientene 

tilbud om bentetthetsmåling i eget sykehus.

Inger Opheim, Sykehuset Innlandet Gjøvik

Våren 2017 prosjekterte vi osteoporosepoliklinikk,  

men midler til DXA-scan kom ikke høyt nok opp på  

divisjonens investeringsbudsjett. Vi søkte utallige fond, 

men fikk ikke napp – vi lette etter mulige nedstøvete 

DXA-scan som vi kunne låne uten å finne en. Dette  

holdt vi divisjonsledelsen fortløpende oppdatert om. 

Kanskje var det derfor vi brått fikk innvilget midler  

3. mai i 2018? Det var nesten for godt til å være sant. 

14. mai var prosjektgruppen på plass, 22. mai var 

anskaffelsesprosessen i gang og 22. juni var innkjøps-

avtalen signert. 

Mye som skulle på plass

Lokaler ble skaffet, prosjektsykepleier i 50 % stilling 

som også skulle være DXA-operatør ble ansatt, hospite-

ring ble avtalt. Det var mye som skulle på plass:  

Foto innfelt: Inger Opheim (t.v.) og Kristin Frydenlund (t.h.). Foto under fra venstre: Inger Opheim, Elisabeth Horgen, 

Bodil Vågsvoll og Leif Tunstad..
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blodprøver og svartid – listen over hva som måtte på 

plass ble stadig lenger. Elisabeth holdt oversikt og 

dokumenterte forløpende.31. august var vi tre som hospiterte på Bærum sykehus 

– en svært matnyttig dag. Vi fikk praktisk forståelse 

for og gjennomgang av hva en osteoporosepoliklinikk 

innebærer. Merethe, Ellen og Wender delte sine  

erfaringer med oss og ga oss svært gode råd.

DXA-maskinen ankom 6. september, opplæring ble 

gjennomført og strålekontroll bestått. Uken før oppstart 

ble flittig brukt til DXA-scan av frivillige ansatte. 

Det var flere som hadde overraskende funn. Mandag 

17. september ble første pasient undersøkt. En viktig 

del av tilbudet er livsstil- og kostholdsråd, hvordan 

leve best mulig med osteoporose, ikke bare en scan, 

men også en nyttig samtale med sykepleier Bodil som 

sender forslag på behandling til ortoped Inger som god-

kjenner, avslår eller sender henvisning til endokrinolog 

for bistand. Hun skriver også nødvendige resepter.  

Det tilbys i tillegg infusjoner med Aclasta når det er 

indisert. Underveis har vi sett et behov for merkantil- 

støtte, og det har vi fått på plass ved hjelp av litt om-

fordeling og fleksibilitet. Null nedetid og stor etterspørsel
Klinikkingeniør Leif er alltid tilgjengelig for alle typer 

spørsmål rundt det tekniske. Til nå har vi ikke hatt 

nedetid.
Etterspørselen har økt formidabelt fra oppstart, og fra 

nyttår har vi 70 % sykepleierressurs. Likevel øker  

ventelisten. Lokalpressen og SI-magasinet har hatt 

reportasjer om tilbudet noe som også har bidratt til  

å gjøre osteoporosepoliklinikken bedre kjent i  

befolkningen.
Pasienter henvises fra fastleger, fra ortopediske senge-

poster og etter bruddfunn i skadepoliklinikken. Elverum 

har hospitert hos oss og har etablert liknende tilbud, og 

inneværende uke hadde vi telefonmøte med Harstad 

sykehus hvor vi delte erfaringer og sendte over vårt 

materiell – de er i oppstartsfasen.
Frem til i dag har vi hatt i underkant av 1500 pasient-

konsultasjoner.
Vi er stolte av osteoporosepoliklinikken vår, og tenker 

at det i hvert fall innimellom er enklere ikke å være så 

stor når man skal innføre nye pasienttilbud.

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

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

skal innføre nye pasienttilbud ...”

Illustrasjonsfoto: Slik kan resultater 
av bentetthetsmåling se ut  

(bildet er ikke tatt på Gjøvik).

Da Osteoporose- poliklinikken kom til GJØVIK
Fortsatt ...
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THINGS  
TO DO2022
Forhåpentlig blir 2022 et ”normalt” 
år med gode muligheter for faglige 
og sosale input på kurs og konfe-
ranser. Følg med på invitasjoner fra 
organisasjoner og industri og få et 
inspirerende nytt år! 

Vintermøtet - Norsk Forening  
for Håndkirurgi 
28. - 30. januar 2022, Ilsetra

Se også side 48

9th Triennial Nordic  
Shoulder and Elbow  
Conference 
2. - 3. juni 2022, Oslo

Internasjonal  
Fot-Ankel kongress 
2. - 4. juni 2022, Torshavn, Færøyene

Se også side 28

EFORT
Følg med på hjemmesiden for arrangementer  
& webinarer

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

SAVE  
THE DATE!
Frist for abstract  

31. mars

Foto: ©
 Shutterstock.com



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!

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. 

INFO  og påmelding www.ksci.no
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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.

Norsk Forening for Håndkirurgi inviterer til  

Vintermøtet 28.-30. januar 2022

HOLD AV DATOEN!

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. 

INFO  og påmelding www.ksci.no
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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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Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo


