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Redaktørens HJØRNE

Samhandling, smak
på ordet….reformen
er over oss og kommunene sliter med å
få endene til å møtast,
nok ein reform er
sett i gang og starta
opp uten at basale
forutsetningar er til
stades. I løpet av dei
siste 20 åra har norske
!Terje Vagstad, Redaktør helsemyndigheter
innført fleire reformer,
med mål for auge å få eit meir brukarvenleg og
effektivt helsevesen. Midlane har mellom annet
vore i forhold til økonomiske styringstiltak (DRG/
Innsatsstyrt finansiering), eigarskap og organisering av sjukehus (helseforetaksreformen), samt
ledelse (enheitleg ledelse). Her er ein til.
Kva anna har forandra seg i helsevesenet
sidan siste store reform? Jo-i helseforetaka har
antallet direktørar og mellomlederar eksplodert
dei siste åra medan viktige støttefunksjonar som
sekretærar, hjelpepleiarar og portørar blir ofra.
Problemet er ikkje at det er for få lederar. Dei er
altfor mange. Berre i Helse Vest aleine er det snart
50 direktørar, når ein i tillegg veit at desse har
auka lønna si dei siste 10 åra meir enn alle andre
yrkesgrupper på sjukehusa er det ikkje rart at det
offentlege helsevesenet kostar pengar. I snitt tener
dei 1,4 mill kroner, slik må det jo vere sidan ein ledar
må tene meir enn dei som blir leda, sjølv om dei har
lengre utdanning, ofte doktorgrad og ubekvem arbeidstid. Dei må ganske enkelt ha meir i kraft av si stilling for å behalde sitt menneskeverd. Slik er det blitt.
Kven er så desse nye ledarane våre?
Store delar av det offentlege helsevesen blir dreve
av folk som eigentleg ikkje har aning om kva vi driv
med, faget vårt og pasientar har dei aldri vore involvert i. Kompetansen deira er ikkje lenger knytta til
verksemda men til det å lede, ein magisk kvalitet
ein tilegner seg så fort ein har gått ledelseskurs
eller har leda nokon. Dette er folk som skal “motivere” oss til å “prestere”, vi skal ha “visjonar” og
“ambisjonar” Ledarane er der ikkje lenger i kraft av
sin faglege autoritet, dei er nokon som er ansatt for
å forandre låste, statiske og bakstreverske ansatte
slik at dei skal få sjå lyset. Om ein så kan måle
noko, helst mest mogeleg ,slik at ein får fram eit

gjerne uoversikteleg talmateriale å arbeide med, eit
materiale ein kan lese nøyaktig slik ein sjølv vil, er
verden topp. Då kan ein bruke pengar på konsulentar for å sjå på desse tala istadenfor nokon som
faktisk driv med pasientretta verksemd.
Morten A.Strøksnes i Aftenbladet skriv i januar 12
så treffande:
“I NSBs toppledelse hadde en stund ingen i toppledelsen erfaring fra jernbanedrift. Det ble ikke
ansett som nødvendig. Så lenge man tilhørte
lederklassen, ble kunnskap om store, bråkete greier
av jern som går på skinner, regnet som overflødig.
NSB kvittet seg med kompetanse i alle ledd, ut fra
en tankegang at arbeidstagerne er utskiftbare i alle
ledd, så lenge det står en visjonær leder på toppen.
Hva er kunnskap og kompetanse mot en smilende
kjekk og "inspirerende" leder full av BI-kurs og
fjonge formuleringer hentet fra reklameuniverset?
Siden er lederlønningene det eneste som har gått
raskt og presist i NSB. Mens togene sto stille og
pendlerne organiserte seg i motstandsgrupper,
ble NSB-sjef Einar Engers lønn og godtgjørelser
mer enn fordoblet.”
Minner dette om ei verd vi og kjenner?
Kva fører dette så til? Pengane må sparast på anna
hald, legane må vere sin eigen sekretær og utruleg
viktige støttefunksjonar blir lagt ned. Vi må gjere
arbeid vi verken har lyst å gjere eller kan slik dei
som er utdanna for dette føremålet kan. Det er altså
oss dette går utover og i neste linje pasientane
sidan vi må bruke meir tid på dokumentasjon og
mindre tid til det vi er utdanna og gode til. Vi blir
møtt med nye krav til papirarbeid og får stadig meir
dokumentasjonsarbeid utan at andre oppgåver
vert tekne vekk frå oss. Og klagar gjer vi. På alt.
Naturleg nok til ingen nytte. Uansett kor mykje vi
hyler mot dette skjer ingenting, vi slår inn åpne
dører gang på gang. Det beste vi kan gjere er det vi
til no har gjort, fokusere på vårt eige arbeid og gjere
dette best mogeleg. Heldigvis er det håp, dei 2
siste stadane eg har arbeidd har ledarane vore valgt
grunna sin faglege autoritet og viten og forståelsen
deira for vårt daglege virke har vore stor, det
handlar rett og slett om at dei skjønner korleis vårt
kliniske arbeid vert påverka av dei stadig nye krava
som møter oss sidan dei sit i same smørja sjølve…
No sutrar eg og veit det. Hugs på at dette
ikkje er dei nemnde ledarane sin feil. Det er heller
ikkje sjukepleiarane som er problemet, dei har vore u
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fantastisk flinke til å organisere seg og kjempe for
auka makt. Vi derimot bør ikkje vere stolt av korleis
vi har jobba imot utviklinga. Det er til ein stor del
vår eigen feil at det er blitt som det er blitt. Når
ein ynskjer endringar eller vil motverke endringar
må ein slåst, bruke alle mogelege kanalar og vere
representert der det skjer, organisere seg og stå på
krava. Vi må bli flinkare å spele det politiske spelet.
Som faggruppe blir vi utfordra på stadig
fleire områder men står framleis sterkt, vi er
opptatte av pasientars ve og vel men har og skyvd
desse foran oss under endringsprosessar.
Vi arbeider mykje, til dels for mykje og slik sett kan
ein kanskje ikkje forvente at vi skal klare å vere med
i alle komitear og møter som lagast til kvar dag,
men om ikkje vi endrar desse haldningane er eg
dessverre redd framtida blir enda verre. Vi må vere
der beslutningane vert tekne og der er vi ikkje no.
Kanskje tida er inne for å slutte med sutringa og
jobbe saman konstruktivt? Tenk over kor vi er representert, kor mange legar er det i regjeringa? På
stortinget? Som statssekretærar? I det byråkratiske
apparatet? Vi er ikkje der …ikkje synlege i alle fall!
Det vert brukt uhorveleg med pengar på
helse i Norge og vi må vere med å sette prioriteringane. Sjølv om veldig mange nordmenn no har
pengar til å betale for eiga helse er det private helsevesen framleis upopulært hos mange, dette trass
i at behandlinga der som oftast er billegare og ein
altså får meir igjen for kvar krone. Ventelistene i det
offentlege hadde eksplodert om ein hadde fjerna
dette tilbodet. Folk teiknar private helseforsikringar
som aldri før, er ikkje dette eit teikn på at vi sviktar?
Prioriterer vi feil eller er vi for lite effektive? I sin
velstand brukar Ola Nordmann no pengar som gjev
han velstandssjukdommar, i neste omgang må han
fedmeopererast og dette i tillegg til plastikkirurgi
i etterkant skal betalast av det offentlege?? Det er
mykje eg ikkje forstår og derfor er det godt at vi
har fagfolk som Olav Røise som no klarer peike på
problema og stå for sine valg, eg håpar berre han
ikkje vert ståande åleine. Det er dessverre slik at vi
ikkje alltid er så flinke å støtte kvarandre eller drive
samhandling oss imellom.
Alle stader eg har jobba har dei snakka om
Elsewhere Hospital eller St. Elsewhere. I min naivitet
(sidan eg faktisk fulgte med på serien) har eg trudd
ein har vitsa med alle dei rare episodane i serien
som gjekk i USA fra 82 til 88, eg såg den under studiane frå 95 og utover i Tyskland. Det eg etterkvart
har skjønt er at ein brukar alle andre sjukehus enn
sitt eige som referanse for Elsewhere Hospital.
St Elsewhere er eigentleg eit slanguttrykk brukt i den medisinske industrien for å
definere dårlegare utstyrte sjukehus som betjener
lavprestisjepasientar som ikkje dei høgarestilte
institusjonane vil ha, i tillegg er det brukt i univer-

sitetssjukehusa for generelt å referere til ikkje akademiske institusjonar. I Norge blir det brukt litt på
same måten, universitetssjukehusa meiner dei har
samla både den akademiske og høgteknologiske
kompetansen medan lokalsjukehusa irriterer seg
over overbehandling og superspissa kompetanse på
høgarestilte institusjonar utan at dei kan behandle
sjølv enkle og svært vanlege lidelsar. Stakkars
Rikshospitalet har fått svi etter Pondus-skapar
Frode Øverli si harselering med namnet deira i
serien Riskhospitalet. Ofte blir andre sjukehus enn
vårt eige karakterisert i svært sterke ordelag, ein
plass du ikkje ein gong bør sende svigermor for
behandling…..
Kva er det så som er verre enn universitetsog lokalsjukehus? Private sjukehus naturlegvis…
Dei er berre interessert i å suge mest muleg ut av
statskassa, indikasjonane til operasjon er ikkje
eksisterande og dei arbeider overfladisk og altfor
raskt, i tillegg treng dei naturlegvis ikkje drive opplæring. Om vi i det offentlege skal kunne samlast
om ein felles fiende er det naturlege målet desse.
Fortjent eller ikkje, slik er det. Kva er det med
kulturen vår som fører til dette? Eg veit ikkje, men
eg synest vi har all grunn til å skamme oss. Både for
haldningane vi har til det private helsevesen men og
for slik vi behandlar kvarandre. Dobbeltmoral kan
naturlegvis vere ein ok ting, mistar vi den eine har
vi den andre igjen, men innerst inne er det vel ikkje
slik vi vil ha det? Alt for ofte er det slik at vi brukar
altfor mykje tid på interne prestisjeoppgjer
enn på å samle oss om det viktigaste: Å løfte
kvarandre for å oppnå best mogeleg kompetanse
og pasientbehandling.
Eg vil slå eit slag for auka samhandling
oss imellom, vi er stort sett gode til å behandle
pasientar alle saman men naturleg nok med
ulike utgangspunkt. Sidan vi til no har syntest
andre aktørar enn oss sjølve er sjuke, kan ikkje
vi da behandle dei med den same respekten og
omtanken vi viser pasientane våre? Prøv no det
neste kvartalet og snakk vel om kollegaene dine på
andre sjukehus, påpeik deira sterke sider istadenfor dei svake så trur eg vi på sikt vil får eit sunnare
samarbeidsklima i sjukehusnorge. I tillegg håper
eg vi kan samarbeide på tvers av grensene mellom
det offentlege og private, vi har mykje å lære av
økonomi og effektiv drift av dei private og eg trur
og at dei private kan profitere på samarbeid med
oss, då dei kjem inn i større fagmiljø og vi på sikt
kan løfte kvarandre og saman bli betre. Samhandling bør vere på agendaen på fleire plan enn med
kommunane….. Husk at ordet kollega har ei positiv
betydning og at kollegialitet er å støtte kvarandre,
det skal vere noko godt!
God påske alle saman, den er i høgste grad
velfortent!
Norsk Ortopedpost • 1 - 2012
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AMP® – Advance
Medial Pivot
AMP kneprotese er
utviklet for å rekonstruere det anatomiske kne
så optimalt som mulig.
Baserer seg på et ”ballin-socket” rotasjonsprinsipp medialt, med
glidende artikulasjon
lateralt. Dokumentert
ROM på mer enn 119º.
10 års dokumentasjon.

PROFEMUR
hoftestammer
Profemur L: Primærprotese, kileformet
stamme, heldekt med
Hydroxyapatitt. Leveres
i 11 størrelser. Brukes
med separate halser for
optimal tilpasning.

Spacer-G/K

NYHET!

er interposisjonsproteser for hofter og knær,
laget av sement med
Gentamycin. For totrinns
revisjon ved infeksjon.
Leddforholdene opprettholdes. Gentamysin
avgis lokalt over lengre
tid.

FILLER
Filler er en usementert
stamme, plasmasprayet
med rent titangranulat.
Belagt med HA for
optimalt feste. Primærog revisjonsprotese.
10 års dokumentasjon
i det norske Leddproteseregisteret, med
overlevelse på 97,5%

Profemur R:
Revisjonsprotese,
modulær revisjonsprotese med 7 proksimale,
HA-belagte stammedeler
og 39 distale stammedeler. Brukes med separate
halser. Optimale tilpasningsmuligheter. 10 års
dokumentasjon, med
overlevelse på 96,5%.

BioBall® fra
Merete®
er et adaptersystem for
revisjoner, for å endre
offset/benlengde eller,
dersom det er skader
på halsens kon. Man
unngår derved å revidere
stammen.

Kan nå også leveres med Vancogenx (Gentamycin
og Vancomycin) ved antibiotikaresistente infeksjoner
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Leder
Negativt fokus på norske
sykehus siste måneder
Samhandlingsreformen ble innført 01.01.12 – og
det er vel ingen ortoped som ikke har merket dette.
Triksing med garantipasienter ved OUS avsløres av
media. Juks, eller enkle grep for å redusere utgiftene til sykehuset. Det siste er at OUS anklages for
delaktighet i menneskehandel.
Hva er det som skjer? Har sykehusene med sine
ledere gått helt amok? Eller er det som vanlig
legene som er den store stygge ulven?
En meget god og oppklarende kronikk av klinikkleder og professor Olav Røise i Aftenposten 06.03
som skal delvis siteres nedenfor. Han skriver nøkternt og enkelt om den nye pasientrettighetsloven
som skulle overføre makten fra helseforetakene
til pasientene. Pasienter med prioritert rett til helsehjelp fikk en definert frist for igangsettelsen av sin
helsehjelp. Pisken overfor de offentlige sykehusene
var at dersom de ikke klarte denne fristen, måtte de
selv betale for behandlingen, enten på annet norsk
sykehus hvor de trengte seg foran de andre som
ventet der, eller privat sykehus til 3-4 ganger så høy
pris enten i Norge eller i utlandet.
En offentlig institusjon straffer altså en annen offentlig institusjon økonomisk og gjør forholdene for
den annen offentlige institusjon enda verre.
Innen 30 dager så skal en god eller dårlig henvisning fra fastlege vurderes - og pasienten skal gies
en frist for sin behandlingsstart. Dersom dårlig
henvisning, er det sykehuset som må skaffe seg
de supplerende ønskede opplysningene. Som
Olav Røise skriver så er ansvaret for at fastlegen
skriver gode henvisninger gitt til sykehuset!! Noen
som kjenner igjen henvisninger som lyder slik:
Knesmerter – varighet 3 måneder. Mr viser ruptur i
mediale menisk. Alder 55 år. Henvises til vurdering. Skal man da følge veilederen, eller skal man
følge et skjønn, eller skal man be om supplerende
opplysninger. På vårt sykehus har vi DIPS – som
dessverre mangler en knapp som sier: Brev tilbake
til henvisende lege. Supplerende opplysninger tar
tid, og betydelig merarbeid. Han settes opp til poliklinisk undersøkelse og ikke sjelden er pasienten

overhodet ikke
interessert i kirurgi.
Et velfungerende
IT-system kunne
hjulpet oss svært
!Knut Fjeldsgaard
mye i hverdagen som
Røise påpeker. Understreker et velfungerende og
praktisk og enkelt system for fagfolkene – og ikke
et DIPS-system for kontrollørene og byråkratene?
Norske pasienter sine rettigheter er ekstremt gode.
Det er nesten umulig å oppfylle disse på en rimelig
fornuftig måte. Så hver gang det skrives om slike
hendelser – ”toer politikerne og byråkratene sine
hender”. De skyver ansvaret fra seg til sykehuslegene i dette tilfelle som ikke klarer å løse problemene. Klinikkleder Olav Røise sitt innlegg er klart
og tydelig, skrevet av en uredd kirurg og fagmann
som er villig til å ta ansvaret han er pålagt i motsetning til svært mange byråkrater, administratorer og
annet merkelig personell som har inntatt sykehusene. De ekspanderer som en hissig kreftsvulst og
påvirker helsepersonell sin hverdag på en i perioder
svært plagsom måte. Takk til Olav Røise som
forklarer hvorfor de valgte den billigste løsning på
noen av sine pasienter. At dette var ressurssterke
pasienter kom vel ikke som noen overraskelse.
Budsjettene skal holdes – koste hva det koste
vil – og uten at noen økonomer eller politikere vil/
tør fortelle legene hva sykehusene ikke skal gjøre.
Legene må gjøre en prioritering etter et henvisningsskriv – og skal følge prioriteringsveilederen
– men til syvende og sist ender dette med et skjønn.
Og et skjønn vurderes forskjellig fra lege til lege,
og fra pasient til pasient. Henvisningsskriv på ”like
lidelser” er også svært forskjellige. Man vil aldri
komme utenom dette, og det vil aldri kunne bli likt.
Ei heller vil det kunne bli helt rettferdig.
At noen har foreslått å automatisk overføre pasienten til HELFO når fristen er i ferd med å brytes, blir
vel bare et enda mer byråkratisk ledd. At Oslo
Universitetssykehus valgte å gjøre som de gjorde
er de nok ikke alene om å gjøre. Jeg tror de fleste av
oss har fått ekstra pasienter på poliklinikken for å
unngå ventelistebrudd. Selvfølgelig. OUS sparte det u
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offentlige for svært mange penger. Kanskje ikke helt
rettferdig da, men som en god venn av meg alltid sa:
Den største urettferdigheten i denne verden er vel
at vi her på berget forvalter alle disse pengene helt
alene. Det er urettferdig det. Men media oppstyr blir
det, og byråkratene for enda mer å jobbe med. Enda
mer innviklete systemer som de tror vil virke rettferdig. Heldigvis bobler det opp penger i Nordsjøen.
Men snart må vel kreftsvulsten behandles – og så la
fagfolkene få være med og ta styringen igjen.
Task-shift
Nye ord og uttrykk må vi forholde oss til i vår
hverdag. Og det er spennende og utfordrende.
Men for de fleste legene som har vært i klinisk
arbeide en tid er det jo ikke noe nytt. Det er bare
keiseren som tar seg en rusletur, smiler litt og har
ikke klær på. Task-shift – eller oppgaveglidning –
eller jobbglidning er det nye ordet/uttrykket som
man stadig treffer på og det snakkes om – ikke
minst fra de uttallige yrkesgruppene som ser en
mulighet til å komme seg et hakk høyere opp på en
rangstige som innebærer litt høyere status og lønn.
Forståelig er det. Og bra er det også. Et gjennomgangstema i siste tidsskriftet ”Overlegen” februar
2012 handler om ”task-shift”. Leger har drevet
med dette i alle år. For de som har drevet egen
praksis var det viktigste å finne en helsesekretær,
en hjelpepleier, sykepleier e.l som kunne være med
legen og drive butikken. Blodprøver, EKG, merkantilt arbeide ble denne personen opplært til svært
raskt. Og etter hvert litt ”legearbeide” også. Ingen
profesjonskamp når begge parter vil det beste. Og
ansvaret er klarert. På ortopediske poliklinikker har
vi fysioterapeuter som kontrollerer lårhalsopererte,
sykepleiere som driver diabetiske fotpoliklinikker,
eller spesialsykepleiere innen psykiatri og smertebehandling. Altså i løpet av flere år har det skjedd
en betydelig ”task – shift.” på sykehusene. Flere
yrkesgrupper har tatt over noen tidligere legejobber.
De fleste tror jeg, til glede for legene.
Det er ikke nok leger lenger til å utføre alle ”legejobbene”. Man snakker om horisontal forskyvning
og vertikal forskyvning. Horisontal vil si at andre
spesialistkolleger overtar arbeidsoppgavene etter
hvert som teknologien bedres. Eller endres.
Intervesjonsradiologer har overtatt en del arbeidsoppgaver for hjertekirurgene. Vertikal forskyvning
blir det når legers oppgaver overtas av sykepleiere
eller fysioterapeuter. I u-land har man lenge hatt
”barfotleger”, ”clinical officers” som er opplært til
det mest grunnleggende av medisinsk behandling.
Det er bedre enn ingen behandling er vel grunntanken, og vel egentlig ingen ”task-shift”, men ialle
fall ikke - leger gjør arbeide der legeneburde vært.
12
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Men i vårt lille, rike Norge, må vi også definere hvem
som har ansvaret. Er det delegert arbeidsoppgave
– er det legens ansvar, er det selvstendig arbeidsoppgave pr definisjon er man selv helt ansvarlig for
behandlingen og oppfølgingen. Viktig at dette blir
klarert veldig tydelig. Og her må vi være med på en
positiv og konstruktiv måte.
Hensikten og tanken bak dette har i alle år vært å
bedre kvaliteten, bli mer effektiv og benytte ressursene på en riktigere måte. Man kommer i dag
ikke utenom en viss omfordeling av noen oppgaver
– eller task-shift kan vi godt kalle det. Legene skal
ikke være de som ikke er med på å lage gode samarbeidsteam på sykehusene våre. Dette er legene
vant til, og de er og vant til å ta ansvaret.
Men dersom legene blir styrt og pålagt tåpeligheter
– så må andre ta det ansvaret.
Effektivitet, effektivitet, effektivitet. Jeg blir snart
kvalm av de der ordene. Jeg vil heller si at nå må
vi ta tiden tilbake, det er fagfolkene som må ta
styringen – og ikke følge økonomene som logrende
valper. Tid må ikke bli et fy-ord. Signaler fra flere
kolleger er at der ikke er tid lenger til å sette seg
ned og diskutere problemstillinger, og diskutere
løsninger på kompliserte kasus. Pasienter ønsker
tid. Det kreves at vi skal informere godt, ha fokus
på den kirurgiske operasjonen og selvfølgelig skal
det informeres etterpå, og en god epikrise skal
skrives så raskt som mulig. Alt er viktig, og i dag
en selvfølge og et selvfølgelig krav fra pasient og
fastlege. Men skal dette gjøres bra må man ha tid
til å gjøre det ordentlig. Piet Hein sa det bare slik:
Ting Tar Tid.
Budsjettmarerittet
Leger skjønner at budsjettene må holdes, men ikke
for enhver pris. Av og til er man lovpålagt oppgaver
som må løses og gjøres, og da er det ikke alltid at et
budsjett kan holdes. Økonomene ser på bunnlinjen
og krever at budsjettet skal holdes for da kan man
knipe inn 5 % til neste år. Og det gjøres selvfølgelig.
Før eller siden er jeg redd det går med sykehusene
som med skolene i Bergen. Så vanstyrte har de vært
opp gjennom årene at i år ble flere skoler stengt da
de var helsefarlige for barna våre – og barna busses
til andre skoler rundt omkring i Bergen by. Vedlikehold har vært så dårlig at murpussen faller av, og
toaletter så motbydelig at ingen vil bruke dem.
Jeg mistenker at ”flinke” ledere innen skolebyråkratiet har holdt budsjettet på bekostning av
vedlikehold. Plutselig gikk det ikke lenger.
Ingen har ansvar. Og bygningene forfalt.

Slik kan det gå med sykehusene og. Poster stenges
i helgene, helsepersonell tynes til det ytterste og
ingen skjønner hvorfor mange slutter. En politiker
(Kjersti Toppe fra Venstre ) skjønner ikke hvorfor
ikke flere vil bli sykepleiere, eller hjelpepleiere.
Faget må ”snakkes opp” for å få høyere status.
Hallo hallo der ute. Unge mennesker går ikke lenger
på den der. De vet de går til en knallhard dårlig
lønnet jobb i forhold til tilsvarende andre utdannelser, krav om å gå fra tre-delt helg til to-delt helg
pluss natt og kveldsarbeide. Nei, da lokker heller
en ingeniørutdannelse eller annen økonomiutdannelse med en litt annen hverdag, litt annen lønn
og andre arbeidsforhold. Dagens unge er en svært
oppegående generasjon som ikke lar seg lure av
snakk og tomprat.
Siste om sykehusene er OUS som anklages for
menneskehandel – da de har koplet inn en møbelhandler for å hente inn 3 sykepleiere fra Fillipinene,
som visstnok skal ha tatt opp lån på 300 000 kroner
hver og betalt alt inn til møbelhandleren. Jeg hører
på radioen i bakgrunnen, men velger å vende mitt
døve øre og ikke tenke mer på det. Håper det bare er
noe mediatøvs og krysser mine fingre for at det er det.
Industrien er mer eller mindre ferdige med å betale
for leger til kongresser, årsmøter og andre faglige
møter. Det har generelt vært en del motstand mot
denne form for faglig etterutdanning betalt av
industrien. Transparency har blitt viktig for industrien – og spesielt med amerikanske eiere. Jeg tror
det er bra for oss at dette er betydelig redusert og
at det ikke legges på skisteder, badesteder osv.,
men at det er fokus kun på det faglige ved slike
anledninger. Det er riktig at man ikke skal ha et bein
innen industrien og samtidig sitte sentralt på sykehuset og være med å velge plater/skruer/proteser
osv. Det er og bør være befriende for alle parter.
Men spørsmålet er nå hvem som skal betale dette.
Etter min mening er det sykehusene som har
ansvaret for å finansiere dette dersom man har et
ønske om å ligge helt i tet på det faglige området.
Dersom man ikke ønsker dette, må sykehusene
også informere om at vi ønsker å legge oss et hakk
under og si at vi mener at dette er godt nok.
Sjelden er eierne av helseforetakene, altså
borgerne – fornøyde med det.
Jeg vil derfor oppfordre alle avdelingsoverlegene til
å legge fram en økonomisk oversikt over hva som
skal brukes til etterutdanning og til faglig påfyll.
Og dette skal ikke bare være forbeholdt de eldste
legene på avdelingen. Og heller ikke synes jeg kun
de som bidrar med et mer eller mindre vesentlig
abstrakt bare skal få nyte godt av. For da blir det de

samme år etter år. Dette bør fordeles blant avdelingens leger, og det bør være et tilbud til de eldste LIS
– legene også som er ferdige med sine obligatoriske
kurs. Kanskje er et slikt møte det som virkelig pirrer
nysgjerrigheten og som gir inspirasjon til å satse
forskning eller kvailitetskontroll innen ortopedi.
Trivsel
Den viktigste faktoren på en avdeling som går
bra. Og da tenker jeg primært på faglig bra. Har
avdelingen en trivelig tone på morgenmøtene? Blir
vanskelige ting, eller faglige uklarheter tatt opp på
en ålreit måte? Er det kultur for at komplikasjoner
og ”feil” kan taes opp i plenum på en trygg og ufarlig måte? Hvis ikke mener jeg det er et sykdomstegn
innad i avdelingen. Slutter det kolleger på grunn av
mistrivsel? Så må diagnosen stilles. Hvorfor slutter
de? Hvorfor trives man ikke? Hvorfor kan man ikke
diskutere problemstillinger uten å bli ”kjørt over
” av en bulldoser av en litt eldre og mer erfaren
kollega? Viktige spørsmål å stille, og viktig for en
avdelingsoverlege at han har en evne til å observere
hva som skjer på en ortopedisk avdeling utenfor
budsjettene, regnskapene og rapportene.
Jeg har hatt to barn til konfirmasjon, og den tredje
skal konfirmeres i år. Jeg holder korte taler til dem,
meget korte taler. De lyder omtrent slik: Du må
oppføre deg ordentlig overfor andre mennesker. Du
må følge godt med, og du må se opp og rundt deg
og lære deg å observere hva som foregår rundt deg.
Da er det ingen fare. Som alltid med de opplagte
tingene, de er det vanskeligste å gjennomføre.
Vi må legge gamle kulturer vekk en gang for alltid.
Legg bort ”elsewhere hospital” kulturen en gang for
alltid. Slutt med kommentarer som: ”Fra legevakten
kommer det jo så mye rart”. Vi må vite at ”the last
doctor is always the best doctor”. Jeg har tro på
gode team som unner hverandre en god operasjon
og gleder seg over å være en del av ”teamet.
Da utvikles gode avdelinger. Vi må alltid ha en viss
grad av opposisjon til en sykehusledelse.
Det verste en sykehusledelse bør oppleve er en
stille, apatisk legestand som har mistet sitt engasjement. Det er farlig det.
Med ønske om en god påske – med mye sol og trivsel der hyggelige norske ortopeder oppholder seg.
Til de som har designet DIPS, elektroniske pasientjournal – så kan de ta med seg sitt utbytte etter
salget til norske sykehus og reise et sted langt fra
der jeg er.
!Knut Fjeldsgaard. Leder i Nof
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Zimmer goes live
in Norway!
Fra 11. Januar 2012 er Zimmer Inc direkte representert i Norge
gjennom sitt datterselskap Zimmer Norway as.
Zimmer Norge - en sterk partner i ortopedi med fokus på
langsiktige relasjoner, tillit, kvalitet og kontinuerlig utvikling.

FORENINGSNYTT
Informasjon fra spesialitetskomiteen
De fleste har sikkert fått med seg at komiteen arbeider med forslag til nye
spesialistregler. Det ble beskrevet i NOP høsten 2011 og forslaget ble lagt fram
og vedtatt på vår generalforsamling.

det blir egne kurs som kan bote
på dette. Foreløpig går kursene
uforandret ut 2012, men noen
kurs kortes ned etter forslag
fra deltagere og oss. Det totale
timetallet ligger nemlig fast.
Vi har et nytt fotkurs og ATLS
på forslagslisten. Vi håper saksgangen tillater at vi har nye kurs
fra 2013.

Anders Walløe

Operasjonslisten blir ikke
vesentlig forandret, men amputasjonene kommer tilbake.
Tjeneste tidene er heller ikke
foreslått endret, men kravet om
avdeling med akutt ortopedi
er fjernet fordi det er en rekke
inngrep som krever at man har
tjenestegjort på en slik avdeling.
Derimot er det krav om tjeneste
ved to avdelinger. Foreløpig er
det krav om gruppe I tjeneste,
men Legeforeningen synes å
ville fjerne dette kravet. Det er vi
sterkt imot.
Komiteen har nå levert det ferdige utkastet til Legeforeningen
som behandler det videre.
Trolig vil vi få noen spørsmål som
må kommenteres før forslaget
går videre til Helsedirektoratet
(HD). Saken kommer deretter
tilbake til Legeforeningen som
evt. skal iverksette den nye
ordningen. Mitt poeng er at dette
kan ta tid. Imens utdannes nye

LIS. Godkjenning av spesialister
er overtatt av HD og vurderingen
foretas fortsatt av 3 medlemmer i
vår spesialitetskomite.
Kursene er foreslått endret og
det kan bli problem for noen
å få med deler av et kurs som
evt. er flyttet til nye kurs. Dette
gjelder særlig amputasjoner og
hjelpemidler. Vi vil forsøke at

Noen vil kjenne til at vi har
avdelinger under oppsyn fordi vi
mener utdannelsen ikke holder
mål. Foreløpig er intet avgjort
med disse avdelingene og en evt.
beslutning om at avdelingen ikke
gir tellende tjeneste har ikke
tilbakevirkende kraft.
For komiteen
!Anders Walløe
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corail®

Usementert hofteprotese

97%

Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.
Kilde: nasjonalt register for
Leddproteser 1987 - 2004,
publisert 2005.

«Corail (hA belagt) stamme er den
mest brukte og har færrest revisjoner
med endepunkt alle stammerevisjoner»

Twitter og Facebook
Noen av oss kan drømme seg
tilbake til den gang man skrev
brev til hverandre. Den gang man
skrev til en kollega pr brev med
fin sirlig håndskrift for å få et
medisinsk råd. Svaret kom
nok, men det tok sin tid. Vi kan
drømme, og vi kan sukke og vi
kan deppe og vi kan forsøke å ta
tiden vår tilbake. Men på informasjons- og kommunikasjonsfronten går det altså med lysets
hastighet. Slik er det, fortere kan
det ikke gå, men vær sikker –
formen endrer seg nok. Om noen
år er sannsynligvis tidsskriftene
som du kan ta med deg overalt
historie. (Sønnen min lurte på
hvordan en skrivemaskin så ut ).

Sosiale medier har kommet for
å bli. Mange, kanskje mer i den
øvre aldersgruppen av oss, er
ikke så veldig interessert i dette.
Men som alltid med nye medier
– det er mye dårlig og det er mye
bra. Mye er svært bra. Og så kan
man egentlig bare si hva man vil,
men det er en av måtene man
kommuniserer på i dag, og en
svært vanlig måte å informere
publikum, pasienter, kunder
og fagfolk på.
Tidsskriftet for Den norske
Legeforeningen har sin Twitter
og Facebook kontoer hvor det
informeres og kommenteres.
Diverse ortopediske organisasjoner, ortopeder og foreninger
tilknyttet medisinsk virksomhet
har sine twitter og Facebook
sider. Noen aktive, noen mindre
aktive, men følger man noen
av de beste er det enormt med

informasjon, informasjon og tips
om artikler, informasjonssider til
pasienter og kolleger.
Vumedi er kanskje noe de fleste
av oss har blitt kjent med. Her
legges det ut videoer, hvor man
viser forskjellige operasjoner
og foredrag av interesse. Noen
standard operasjoner og noen
operasjoner som er helt i fremste
rekke og man kan studere dette
før man eventuelt forsøker selv.
I tillegg åpne diskusjonsfora med
kommentarer og svar.
At de forskjellige helseforetakene
også er aktive Twitrere er interessant. Her er en form for kommunikasjon som sprer seg så raskt.
En kommentar på Twitter synes
ikke nyheter var så interessant
lenger, da det tok få minutter så
dukket nyheten opp overalt.

Jeg trøster meg med at det var
en lignende debatt på 1500 tallet
da Gutenberg kom med trykkekunsten. Munkene var livredde
for å miste grepet og monopolet
på kunnskapen. Det ble en trussel når almuen fikk tilgang til
kunnskap og viten.
Slik også i dag. Men debatten er
annerledes, nivået er annerledes, men debatten og redselen
og skepsisen er vel i bunn og
grunn akkurat den samme.
Så følg med folkens, vær på
hugget og bruk det selv til å
fortelle hva man driver med.
Vår egen forening, artroskopiforeningen, leddregisteret,
senter for idrettsskadeforskning,
se dere om og vurder om ikke
Twitter / Facebook kan være en
informasjonskanal.
!Knut Fjeldsgaard

Norsk Ortopedpost • 1 - 2012

17

Nordens 1. AO-Advanced Foot and Ankle Course
gikk av stabelen!
Noen ganger tar ting lang tid og andre ganger går det forbausende fort. Det skulle
ikke ta mer enn halv annet år fra et første "bli kjent med hverandre møte" i Ørebro
til arrangering og gjennomføring av det som ble nordens 1. AO-Advanced Foot and
Ankle Course i Stockholm.
nesten ikke synlig i hverdagen og
heller ikke på kongressarrangementer, høstmøter etc. Norsk
fot og ankelkirurgisk forening
(NOFAF) har de siste årene tatt
på seg oppgaven å gjøre noe
med dette og å øke fotkirurgisk
kompetanse i Norge. Lignende
erfaringer opplever og opplevde
også våre naboland i norden.
!Andreas Hahn
Spesialist ortopedisk kirurgi
Det hele startet med et helt
uforpliktende møte i Ørebro
i 2010. Daværende president
i svensk fotkirurgisk selskap
Maria Cøster hadde vinter 2009
tatt initiativ og kontaktet lederne
av de respektive fotforeningene
i norden, Oliver Michelson fra
Finland, Johnny Frøkjær fra
Danmark og undertegnede fra
Norge. Hun foreslå et møte i
Ørebro for å diskutere et mulig
fremtidig nordisk samarbeid, noe
som til dagens dato ikke eksisterte mellom våre fotforeninger.
I denne sammenhengen er det
viktig å minne om at fotmiljøene
i mange land består av en
ganske så liten gruppe kolleger
og kirurger. Bare for noen få år
tilbake eksisterte det ikke en
gang noe fotmiljø i Norge, det
fantes verken kurs innen fotog ankelkirurgi eller videre- og
etterutdanningsmuligheter.
Fotkirurgien var så godt som
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På bakgrunn av dette var det
naturlig nok at undertegnende
i sin funksjon som president av
NOFAF støttet utspillet fra den
svenske lederen og reiste til Ørebromøtet i februar 2010. Tiden
var vist moden for et slikt møte,

for det jeg fant var en særdeles
hyggelig, oppegående og kommunikativ gjeng av kolleger.
Allerede der ble vi enige om å
organisere et felles fotkurs og
samkjøre aktiviteter for å samle
fotkompetansen i norden og for å
skape en større plattform.
Stemningen, motivasjon og
innsatsvilje var virkelig til
stede slik at det plutselig gikk
over stokk og sten: Svenske
Per-Henrik Ågren med sine
kontakter til AO kom på banen,
noen e-mail ble utvekslet og et
AO-planleggingsmøte i Kosta i
februar 2011 ble organisert. Her

Ian Winson (England, t.v.) og Per Henrik Ågren (Sverige) i godt humør styrer fra
bakerste rad.

og mye mer ble behandlet.
Logisk nok var det ikke de tunge
internasjonale fakultetene som
vi kjenner fra fotkurset i Davos.
Men fakultetet besto blant annet
av to meget erfarne og respekterte internasjonale fotkirurger:
Stefan Rammelt fra Tyskland og
Ian Winson fra England. De andre
fakultetsmedlemmene fordelte
seg på 2 representanter fra hvert
nordisk land: Per Henrik Ågren
som hovedarrangør og Maria
Cöster fra Sverige, Frank Linde
og Johnny Frøkjær fra Danmark,
Heikki Jussi og Oliver Michelson
fra Finland, Kjetil Hvaal og
Andreas Hahn fra Norge.
De to norske fakultetsmedlemmer på vei hjem igjen. Fra venstre Kjetil Hvaal og
Andreas Hahn.

besluttet komiteen at det skulle
arrangeres et nordisk AOAdvanced Foot and Ankle Course.
Dette vårt første AO-Advanced
Nordic Foot and Ankle Course
gikk av stabelen den 15. - 18.
november 2011 i Stockholm.
Var det et vellykket kurs?

and midtfoot problems,
recurrencies after forefootsurgery,
sequele after dislocationfracture, hindfoot malalignment
problems, anklearthritis, softtissueproblems, tendonpathology,
ankelinstability in the athlete“

Valget av auditorium var kanskje
litt uheldig siden sikten mot
scenen ikke alltid var optimal fra
alle plasser og underveis slet vi
under diskusjonene av og til med
mikrofonene, men presentasjonene var stort sett fine. Det
var mye rom til spørsmål hvor vi
hadde flere runder med livlige og
interessante diskusjoner.

La meg prøve å komme med
noen tanker og en forsiktig
analyse av dette: Kurset var fullbooket og det var ca 70 deltagere
som fant veien til Stockholm.
De fleste fra Sverige, Finland,
Norge og Danmark. Noen fra
Nederland og Tyskland samt en
fra USA og Portugal.
Når det gjelder innhold og gjennomføring kan man sikkert kalle
dette et fotkurs „ á la Davos“.
Med blant annet logistisk støtte
fra Synthes, praktiske øvelser
på plastknokler og mange
forelesninger om „how I do it“.
„Biomechanics of the foot and
ankle, fracturetreatment, fore-

u
Noen andre fakultetsmedlemmer ved hyggelig middag. Johnny Frøkjær (DK), Maria
Cöster (S), Oliver Michelson (FIN).
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Interesserte deltagere følger forelesningen.

Så å si alle viktige temaer innen
fot og ankelkirurgi ble behandlet
ila disse 4 dagene. Her viste det
seg også at det var en veldig
sammensatt deltagergruppe. De
fleste deltagerne var ortopeder
med mye generell kirurgisk erfaring. Så var det noen nye, relativt
uerfarne kolleger og en god del
kolleger som kan betegnes som
erfarne fotkirurger. Klart kan en
viderekommen fotkirurg savne
praktiske øvelser i form av bløtdelsinngrep som for eksempel
senetransfer eller ligamentplastikker. Men dette kurset var
satt opp som et klassisk AO-kurs
og ikke som et cadaverkurs.
En ting som virkelig ble savnet av
flere deltagere, var flere pauser
og særlig den fine lange lunch-

pausen som vi alle kjenner fra
Davoskursene. Med så mye informasjon som må svelges og tett
program, trenger kropp og sjel
et pusterom i blant. Dette må
det gjøres noe med. Ellers var
tilbakemeldingene og evalueringene som fakultetsmedlemmene
fikk stortsett oppmuntrende,
selv om engelsken visst ikke
er like lett for alle de nordiske
nasjonene :)
Min konklusjon er at kurset var
vellykket. Det faglige innholdet
holdt mål og et godt nivå.
Sikkert kan og burde noen ting
forbedres. Kurset ansees også
som en suksess fordi det gir
et viktig bidrag til å styrke vårt
fagmiljø, våre vennskaper og vårt
samholdt generelt i Norden.

Så, da har Norden fått sitt 1. AOAdvanced Foot and Ankle Course!
Og flere skal det bli. Meningen
er at dette kurset skal rotere
annethvert år fra et nordisk land
til det neste. Både Maria Cöster,
Oliver Michelson og undertegnende har nå gått av som ledere.
Så er det opp til de påtroppende
lederne i de forskjellige fotselskapene å videreføre nå det
igangsatte samarbeidet slik at
frøet som er plantet kan vokse
seg stort og fint.
Lykke til videre til det nordiske
fotmiljøet!
!Andreas Hahn
Avtroppende leder NOFAF
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Nytt fra foreningsstyret

Torgeir Vestad

Høstmøtet 2012
Det foreløpige program for årets
høstmøte har vært til høring hos
fagundergruppene. Programmet
er nå klart og ligger ute på våre
hjemmesider. Slik det nå ser
ut er det meldt inn flere faglige
symposier enn noen gang før.
Årets åpningssymposium(NOF
symposiet) har arbeidstittelen;
“The Global Epidemic of Orthopaedic Trauma. Are we doing
enough?”. Sven Young har påtatt
seg hovedansvaret for arrangeringen av dette symposium som
på grunn av et samarbeid med
Senter for internasjonal helse
i Bergen vil mange svært gode
internasjonale forelesere.
Vi minner om at frist for innlevering av abstrakter til Høstmøtet er

31. august. Samme frist gjelder
også for innsending av endelig
program til de ulike faglige
symposier.
Retningslinjer for søknad om
økonomisk støtte til Nof sine
fagundergrupper.
Som tidligere år vil det også i
år bli mulighet for alle våre
fagundergrupper til å søke
økonomisk støtte fra Nof.
De siste årene har dette beløpet
vært oppad begrenset til 20000
kroner. Forutsetningen for å
kunne søke slik støtte er at
fagundergruppen arrangerer et
symposium på 90 minutter under
årets Høstmøte. Styret i Nof
vedtok i tillegg under sitt siste
styremøte at en også vil kreve at
hver fagundergruppe skal ha et

faglig i Norsk ortoped post etter
tur for at støtte kan utbetales.
Styret håper på forståelse for
denne nye regel. Siden vi nå
har mange fagundergrupper
blir det ikke mye arbeid på den
enkelte. Det viser seg dessverre
at det kan være vanskelig for
redaktøren av Ortopedposten
å få inn nok stoff av faglig god
kvalitet. Vi håper på denne måte
å få mange gode faglige innlegg
som vil gjøre vårt medlemsblad
enda bedre.
Husk at frist for å søke støtte er
31. desember det året det søkes
støtte for.
!Torgeir Vestad
Sekretær Nof
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Tetraplegikirurgi
Ny nasjonal behandlingstjeneste

"Norwegian Tetra Hand Surgical Team"
utenfor Universite de Paris. Fra ve.:
Kristine Lindemann, Leiv Hove, Rakel
Gudmundsdottir og Eivind Strandenes.

Verdens eldste kirurgiske dokument, «The Edwin Smith Surgical
Paper», datert tilbake til ca år
3000 før Kristus, omhandler bl.a.
en kasuistikk om en ung mann
som hadde «brekket nakken og
blitt lam i armen og ben». Denne
pasientgruppen var inntil for få
ti-år siden avhengige av hjelp til
alle funksjoner. Professor i ortopedisk kirurgi ved Gøteborgs
universitet, Erik Moberg,
lanserte midt på 1970-tallet et
behandlingsopplegg med
muskel- og senetransposisjoner
som åpnet nye muligheter for
disse pasientene.
Flertallet av pasientene med
cervikale, spinale skader har
skadenivå omkring C5/C6. Det
betyr at de har funksjon i noen få
muskler på overekstremitetene
(biceps, brachialis, bracioradialis
og evt. 1-2 håndleddsstrekkere).
De mangler imidlertid funksjon
i triceps og hånd. Prinsippene
for den funksjonsforbedrende

kirurgien er å gjenskape tricepsfunksjonen (strekkeevne i
albuen) og rekonstruere
gripefunksjon (aktivt eller
passivt grep avhengig av antall
tilgjengelige muskler).
I forbindelse med av Spinalenheten ved Haukeland Universitetssykehus ble etablert sist på
1990-tallet, fikk vi utfordringen
om å etablere et operativt tilbud
til disse pasientene. Vis startet
primært opp med operasjoner for
pasienter i Helse-Vest. I 2003
inngikk vi avtale også med
Sunnaas Sykehus om å operere
deres pasienter. Teamet fra
Bergen har i disse årene besøkt
Sunnaas 2-4 ganger pr år for å
vurdere pasienter for operasjon.
Nå vil også Spinalenheten ved
St Olav bli inkludert i denne
reisevirksomheten. Senere evt.
også Tromsø.

henvises til den regionale spinalskadeenheten (St Olav, Sunnaas
og Haukeland) hvor vi vil vurdere
dem for operativ behandling.
Den postoperative rehabiliteringen vil foregå ved de regionale
spinalskadeavdelingene.
Fra januar 2012 har vil fått nasjonalt ansvar for kirurgisk behandling av denne pasientgruppen.
Departementet har gitt oss det
velklingende navnet «Nasjonal
behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteten ved tetraplegi».
Den offisielle åpning vil foregå
den 3. mai med etterfølgende
dagseminar, valg av nasjonal
styringsgruppe og fastsettelse
av nasjonale retningslinjer
for behandling.
!Leiv M. Hove
Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus

Pasienter som evt. er aktuelle
for operativ behandling, bør
Norsk Ortopedpost • 1 - 2012
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Faglig
Sterk som en okse og nesten halvparten så smart?
Hvert år har BMJ et spesielt julenummer med tulleartikler
og rare studier, tidligere favoritter inkluderer mellom anna:
- sverdsluking og bivirkninger av dette
- hvorfor er bokstavene ”z” og ”x” så populære i medisinnavn?
Den klare vinneren etter julenummeret 2011 er en hevn mot
anestesilegene i en studie laget
av ortopeder og assistentleger i
ortopedi ( Submarian et al, 2011)
hvor de overbevisende demonstrerer at de er både sterkere
og smartere enn kollegaene på
anestesi. Hvorfor gjennomfører
de så en slik studie?

enn kirurger generelt, men ingen
studier har tidligere målt styrke
og intelligens hos ortopeder.
Grunnet mangel på okser som
kontrollgruppe og gitt at
anestesileger er de største
”mobberne” ble studien designet for å sammenligne gripestyrke og score i intelligenstester
hos ortopeder og anestesileger.

Artikkelforfatter Submarian
skriver: ”et noe skjemtende
anestesikollegium gjentok nylig
de populære flosklene typisk
ortoped, sterk som en okse og
nesten halvparten så smart”
under en operasjon. Å gjøre narr
av ortopeder er et populært tidsfordriv på operasjonsstuer over
hele landet og dette har nylig
spredd seg til internett hvor det
er laget en artig animasjon
ved navn ”orthopedia vs
anesthesia”. (Denne har ved
skriving av denne artikkelen
over 1 mill treff…..) Det har blitt
publisert flere publikasjoner
som sammenligner ortopeder
med primater og i medisinsk
litteratur finnes flere artikler
hvor en antyder at ortopedisk
kirurgi krever rå kraft og en stor
grad likegyldighet.

Deltakerne i studien var 36
mannlige ortopeder (ingen kvinner tilgjengelige) og 40 mannlige
anestesileger (6 frivillige kvinner
ekskludert). Disse ble rekruttert
fra 3 sykehus over en 3 ukers
periode. Gripestyrken ble målt
med et dynamometer, IQ med
Iphone-versjonen av Mensa
Brain Test versjon 1.1.0.

Det stereotype bildet av den
sterke og dumme ortopeden har
imidlertidig aldri vært gjenstand
for vitenskapelig tilnærming.
Tidligere studier har vist at
ortopeder bruker større hansker

Gjennomsnittlig IQ var 98,38
for anestesilegene og 105,19
for ortopedene, en signifikant
forskjell. Men: Gjennomsnittlig
IQ for hele befolkningen er 100
og det ville vere overraskende
om såpass tungt utdannede folk
var gjennomsnittlig intelligente
( I 2002 ble det publisert en
artikkel i Wisconsin på mannlige
High-school Graduates avgangsklasse 1957 hvor legene hadde
overlegent høyest IQ blant alle
yrker) I tillegg havnet i denne
studien ene anestesilegen i mentalt retardert-gruppen med en IQ
under 70 og hvis en ekskluderte
denne pasienten ville forskjellen
mellom gruppene ikke lenger

vere signifikant. Anestesigruppen
hadde i tillegg 2 stykker med
en IQ mellom 70 og 84, altså
borderline intellektuell funksjon,
noe som også ville være høyst
upassende for en lege.
En går utifra at grunnen til at
IQ for alle grupper var lavere
en ventet, var et resultat av
måten dette ble målt på, ikke
at legene ikke er så smarte som
de tror. Det er for øvrig ingen
overraskelse at ortopeder har
en sterkere gripestyrker enn
anestesileger.
Som en konklusjon kan en si at
behandlingen ortopedene har
fått av særlig anestesilegene
tidligere har vært ufortjent.
Anestesilegene må finne andre
måter å gjøre narr av ortopedene
på men: de bør huske at de
møter en intellektuelt skarp
motstander som grunnet sitt
overlegne intellekt kan svare
med skarp tunge og i tillegg hilse
dem med et knusende håndtrykk
ved neste møte  !Terje Vagstad
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Regaining Quality of Life.

Seiling og ortopedi
Var forleden ut i seilbåten og forsøkte å få litt fart opp og ned Borgundfjorden som
for uinnvidde er byfjorden i Ålesund. Det slo meg at seiling og ortopedi deler noen
karakteristika.
Akkurat denne dagen var det fin
slør, teorien bak sier da at fulle
seil, ikke for stramt satt skal
gi best fremdrift. Akkurat i dag
virket det dog som stramme seil
med rev i ga bedre fart. Slik er
det vel i vårt fagfelt også.
Teori er god å ha i bakhånd men
ofte stemmer ikke kartet med
terrenget. Jeg synes ofte det
føles tryggere å gjøre som boka
sier men noen ganger prøver jeg
å være tøff nok til å gå motstrøms når dette føles riktigere.
Videre har det slått meg når jeg
flikker og skrur på seilbåten at
ortopediens kunnskap er særs
god å ha når noe skal fikses.
Både i ortopedien, på båter og
sikkert ellers i livet er det ofte
slik at om noe er galt, er det ofte
noe som skal sitte fast som er

løst eller noe som burde ha vært
løst som sitter fast. Overføringsverdien fra bruddbehandling til
reparasjon av pushpiter, rigg og
andre fasiliteter på en seilbåt
er stor. Jeg skulle for ikke lenge
siden bytte tauverket som festes
i spinnakeren. Jeg var uforsiktig
og dro tauet feil vei. Inn i masta
forsvant det og gode råd var
dyre. Tauenden lå inni i masta
men lot seg ikke fiske ut. Tilslutt
lånte jeg en gammel kocker fra
operasjonsstua som var akkurat
smekker nok til at tauenden lot
seg overtale til å komme ut.
Jeg synes også situasjonen med
gjester om bord når det friskner
litt til på sjøen og situasjonen
på operasjonsstua når noe er
vanskelig er temmelig lik. Man
skal gjøre noe man synes er van-

skelig, alle rundt deg vil gjerne
hjelpe til. Samtidig har alle mer
eller mindre gode råd å komme
med. Du skal gjøre det riktige
samtidig som stemningen skal
holdes god og om mulig gi alle
rundt deg følelsen av at de har
vært med og gitt et viktig bidrag.
Klarer man dette er man er god
kaptein og en god operatør.
Til slutt vil jeg bemerke at ved
full krise er første tanke hos
både kaptein og ortoped ofte
den samme. Om ting ikke går
ved hjelp av list er kraft, det vil si
hammer og et velrettet slag, ofte
den mest brukte løsning.
!Jørn Aaen,
LiS-lege St. Olavs Hospital
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Fast Track for logistikk av lårhalsbruddpasienter.
Ny giv i behandlingen av en sårbar pasientgruppe
Fast Track er etter hvert blitt et etablert begrep for intern logistikk rundt forskjellige
pasientforløp. Tanken bak er å organisere logistikken på en slik måte at en forhindrer
ventetid og forkorter behandlingsforløpet uten at det går ut over kvaliteten.

St Olavs hospital behandler årlig
ca 400 pasienter med diagnosen
”lårhalsbrudd”. Dette omfatter
cervikale brudd, pertrochantære
brudd og subtrochantære brudd.
For å heve standarden på behandling av denne pasientgruppen
ble det fra 01.10.11 startet opp et
prosjekt med endret logistikk for
pasienter som blir innlagt med
diagnosen ”lårhalsbrudd” kalt
Fast Track FcF (FTFCF). Prosjektet
er modellert delvis etter erfaringer og rutiner fra Fast Track
Proteseprosjektet som har vært
i drift ved St Olav siden 13.09.10,
delvis etter erfaringer fra Sverige
og Danmark. I våre naboland har
dette systemet vært i drift 8 -10
år med gode erfaringer.
I dette innlegget beskrives
kort rutiner for prosjektet og
erfaringer fra St Olav så langt
gjennom en beskrivelse av
ulike aktører som inngår i
behandlingskjeden.
Ambulanse og røntgen
Ambulansetjenesten spiller en
viktigere rolle i behandlingskjeden i FTFCF enn ved standard
forløp. Behandlingskjeden
starter med at AMK får beskjed
om fall og smerter fra hofte. Det
avklares så vidt mulig over telefon at det ikke foreligger annen
medisinsk tilstand som krever
øyeblikkelig legehjelp. AMK
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sender så ut ambulansepersonell
som altså blir det første helsepersonellet på stedet.
Ambulansepersonell stiller så
diagnosen ”lårhalsbrudd” ut ifra
klinikk/symptomer etter egen
sjekkliste. Dersom mistanke
om underliggende livstruende
tilstand kontaktes umiddelbart AMK. Lege varsles, FTFCF
algoritme avbrytes og gjeldende
prosedyre for aktuelle medisinskes tilstand benyttes.
Erfaringer fra Danmark og
Sverige viser at treffraten på riktig diagnose (lårhalsbrudd) stilt
av ambulansepersonell er 95%
(ref ). Ambulansepersonellets
videre primærbehandling går ut
på smertestilling, oksygentilførsel og trykkavlastning ved bruk
av spesiallagede puter.
Etter ankomst sykehus følger så
ambulansepersonellet pasienten
forbi mottagelsen og direkte
til røntgen. Våre registreringer
så langt tyder på at det brukes
få minutter på røntgenundersøkelse før pasienten følges
videre, stadig av ambulansepersonalet, til sengeavdeling.
Sengepost
Otropedisk traumeseksjon ved
St Olavs hospital består av 3
sengetun. Et tun er spesielt
avsatt til å ta imot FCF-pasienter.

At disse pasientene har en fast
”adresse” ved sengeposten
bidrar til å lette logistikken fra
ambulanse til sengepost.
På dette sengetunet etterstrebes
regelen om at det alltid skal
stå en seng ledig for neste FCFpasient. Dette innebærer at dersom tunet er fullt, skal evt. andre
pasienter flyttes mens nyankommet FCF-pasient får plass. FTFCF
innebærer også større grad av
autonomi hos sykepleiere idet en
del rutiner følger fast oppsatte
algoritmer slik at en unngår
unødvendig ventetid ved å
konferere med lege.
Operasjonsstue
Viktigste endring på operasjonsstue-logistikken har vært at det
nå alltid er en FCF-pasient som
opereres som første pasient på
en av stuene. Dette fungerer slik
at det i praksis reserveres plass
på operasjonsstuen til neste dag
ved arbeidstidens slutt kl 1600
for en FCF-pasient som kommer
i løpet av den påfølgende natt.
På denne måten har en greid å
redusere ventetiden til operasjon
betraktelig. Erfaringen med dette
er ubetinget positiv for eksempel
ved at det er flere hender til
stede på dagtid til løft og rigging
av utstyr. I tillegg er det enklere
å drive supervisjon av LIS-kandidater med denne ordningen.

Rehabilitering
Ingen nye prinsipper for
fysioterapi underoppholdet er
introdusert for denne pasientgruppen. Imidlertid bidrar det
standardiserte forløpet til at
rehabiliteringsprosessen blir mer
effektiv fordi det nå er lettere å
få oversikt over når pasientene
kommer, hvor de ligger etc.
Farmasøyt
Som en del av prosjektet er
det nå introdusert farmasøyter
fast ved seksjonen som hver
dag (ikke helg) går igjennom
medisiner som pasienten står på.
En viktig del her er avstemming
av medikamenter som det blir
opplyst at pasienten står på ved
innkomst. Farmasøyt tar kontakt
med hjemmesykepleie eller
fastlege og foretar en korrigering
av kurve i forhold til dette.
I tillegg diskuteres pasienter
med lege som går visitt dersom
det for eksempel oppdages uheldige medikamentkombinasjoner
eller utdaterte medikamenter
som pasienten står på. Videre
lages det et notat fra farmasøyt
som flettes inn i epikrisen som
går til fastlege. Her oppsummeres pasientens medikamentanamnese, eventuelle endringer
av medikamenter under oppholdet og generelle anbefalinger
blir gitt.

Videre opptrening
I forbindelse med prosjektstart
ble det etablert 4 sengeplasser
ved distriktsmedisinsk senter på
Fosen som ligger en båttur over
fjorden for Trondheim. Videre
rehabilitering av pasienter som
ikke skal hjem eller til sykehjem
foregår her. Senteret har to leger
foruten sykepleiere og fysioterapeuter. To ganger i uken er det
videooverført visitt der lege ved
Fosen DMS med sykepleier og
ortoped ved St Olav med sykepleier deltar.
Prosjektet har også åpnet for
et tettere samarbeid mellom
sykehuset og kommunen idet
det er etablert jevnlige møter
der samhandling rundt denne
pasientgruppen taes opp.
Kvalitetsregister
I tilknytning til FTFCF er det
etablert et eget kvalitetsregister. Her registreres fortløpende
pre-, peri- og postoperative data
primært til bruk som en kvalitetskontroll. Registreringen foregår
ved at hver pasient ved innkomst
får registrerings skjema som
fylles ut etter hvert som pasienten
forflyttes i behandlingskjeden.
Etter hvert planlegges det at disse
data også kan inngå i kliniske
forskningsprosjekter i regi av
den nyoppstartede ortopediske
forskningsavdelingen ved St Olav.

Oppsummering
Fast-Track-lårhalsbruddprosjektet ved St Olav har så
langt bidratt til en betydelig
kvalitetsheving i behandlingen
av en sårbar pasientgruppe.
Vår erfaring er at det har gått
overraskende greit å involvere så
mange aktører og å få de til å
samhandle på en måte som effektiviserer logikken. Videre tror vi
at noe av nøkkelen til dette har
vært å fokusere på samhandling
og at hver aktør har en viktig
rolle i kjeden. Prosjektet dreier
seg altså kun om en reorganisering av allerede eksisterende
resurser og bortsett fra innkjøp
av nye spesiallagede puter for
trykkavlastning i ambulansen
(ca 2000.- NOK) har det ikke
vært noe behov for tilføring av
nye midler. Erfaringer fra Sverige
og Danmark viser at denne
logistikken bidrar til reduksjon
i ventetid på operasjon, raskere
rekonvalesens samt at den virker
delir- og trykksår- forebyggende.
Tall fra prosjektet vedrørende
ventetid til operasjon, liggedøgn
etc. vil bli lagt fram på ortopedisk høstmøte 2012.
!Lars G. Johnsen
Overlege ortopedisk avdeling
St Olavs Hospital, Medisinsk
faglig ansvarlig FcF Fast Track
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Hovedstadsprosessen ruller videre
I sommernummeret 2010, for snart to år siden gav avdelingsleder Trine Sand Kaastad
en bred presentasjon av den samlede ortopedivirksomheten i OUS. To år ut i fusjonen
er det stadig mye ugjort for å få til en god organisering i Norges største ortopediske
avdeling. Realiteten er at fusjonen så langt har ført til en svekket drift i store deler
av den ortopediske virksomheten i sykehuset. Det er flere årsaker til dette, blant de
viktigste er manglende rammevilkår for fusjonsarbeidet og manglende stedlig ledelse.

!Christian Grimsgaard
(Tillitsvalgt overlege klinikk
for kirurgi og nevrofag.
Vara-foretakstillitsvalgt OF
OUS. Overlege seksjon for håndog mikrokirurgi, Ortopedisk
avdeling Rikshospitalet)
De best fungerende enhetene i
avdelingen nå er de som i minst
grad har vært berørt av fusjonen,
virksomheten ved Radiumhospitalet, og Legevakta.
Her har driften stort sett gått
videre som før, enhetene er
seksjoner i avdelingen, men har
kun aktivitet ett sted, og leder er
plassert samme sted.

De fleste øvrige deler av avdelingen har nok opplevd det siste
året som vanskelig. Utflyttingen fra Aker har vært et særlig
vanskelig kapittel. Avslutningen
ble en ganske trist foreteelse
uten noen form for markering
da lysene ble slukket på Norges
eldste ortopediske avdeling.
Fusjonen innebar en samling
av avdelingens totale
antall legeressurser på de
gjenværende lokalitetene.
Som de fleste erindrer ble
pasientgrunnlaget delt, og om
lag halvparten overført til

Ullevål. Ved Aker var det ansatt
10 overleger før fusjonen.
Etter vurderinger gjort på et
overordnet plan ble det bestemt
at 8 overlegestillinger i ortopedi
skulle overføres til AHUS fra
OUS. Ved overføringstidspunktet
forelå det ikke bemanningsplaner på noen av sykehusene,
og det var uklart hvem som ville
bli overtallig i forbindelse med
den forestående innplasseringsprosessen. Resultatet ble at
få leger søkte seg bort, og at
avdelingen ble stående med for
store legeressurser i forhold til
plantall. Dette har vært en kilde
til mye uro, og problemet er
ennå ikke løst.
Fra Aker kom dessverre ingen
operasjonssykepleiere, de fikk
jobb andre steder, Driften på
Ullevål måtte derfor håndteres
på samme antall stuer som før
overføringen. Dette har gitt
store problemer for den elektive
virksomheten, men også for
avvikling av Ø-hjelps inngrep.
Avdelingsledelsen har vært delt
mellom lokalisasjonene, og sammen med vanskelige rammer har
dette gitt manglende oppfølging,
og ikke minst manglende kraftfulle grep for å få løst de akutte
u
driftsproblemene.
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På Rikshospitalet har driften
også vært svekket. Gjennom en
gradvis reduksjon i sengetall og
tilhørende operasjonsressurser
gjennom flere år har kapasiteten
blitt skadelidende. Etter innflyttingen fra Carl Berner var
det mer enn 30 senger tildelt
voksenortopedien, etter de
siste innskrenkninger er sengetallet nå nær halvert. Antallet
assistentleger har blitt redusert
Som på Ullevål har enhetene delt
seksjons- og avdelingsledelse,
og dette er også en kilde til
frustrasjon. Mange sitter nok
med en opplevelse av at avdelingen også på Rikshospitalet går
opp i limingen.
Kreative løsninger
Driften de siste årene har
medført en gradvis økning av
ventelistene. Det foreligger ikke
tall for avdelingen samlet, men
avdelingen har kanskje om lag
1000 av sykehusets totalt 1800
fristbrudd. Voksenpoliklinikken
på Rikshospitalet alene mer
enn 400 brudd på behandlingsgarantien.
Ved fristbrudd kan pasientene
kontakte HELFO som igjen
kontakter sykehusets administrasjon. Poliklinikker og
inntakskontor i flere avdelinger
har blitt kontaktet fra sykehusets
ledelse med forespørsel om
å ta inn pasienter før tur. I vår
avdeling utløste dette tidlig en
diskusjon i kollegiet hvor det
kom klart frem at en slik ordning
ikke kunne aksepteres. Likevel
har denne ordningen delvis vært
praktisert også i ortopedisk
avdeling.
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Bemanning på operasjonsstuen
har vært et tilbakevendende
problem for driften ved Ullevål
i mange år også forut for fusjonen. Det har vært vanskelig å
rekruttere sykepleiere til en stor
operasjonsenhet med høy tunge
vakter og høy vaktbelastning..
Bruk av lønnsmidler har vært
kategorisk avvist fra klinikkledelsen, og de mange andre
ulike tiltak som har vært forsøkt
har ikke ledet frem til en god
varig løsning.
Uten mulighet for bruk av
lønnsmidler har man lett med lys
og lykte etter andre løsninger på
dette vedvarende problemet.
I denne sammenheng kom forslaget om rekruttering av sykepleiere fra utlandet frem. Man
forsøkte først å få sykepleiere
fra Island, men endte opp med
en løsning med operasjonssykepleiere fra Filippinene som skulle
få opplæring i avdelingen.
Dette har jo vært behørig dekket
i media den senere tiden.
Årsakene til at dette gikk som
det gikk er nok sammensatte,
men vi kan ikke unnslå oss at
dette endte forferdelig galt, og at
dette var en løsning vi ikke skulle
gått inn på.
Enkelte oppmuntrende nyheter
har det også vært. Avdelingen
har fått etablert et undervisningsforum på tvers, basert på
løsningen som tidligere har vært
brukt ved Ullevål sykehus med
videooverføring. Det har vært en
del utveksling av leger mellom
enhetene på Ullevål og Rikshospitalet, og dette vil på sikt kunne
bidra til et godt samarbeide og

bedret pasientflyt. Avdelingen
driver omfattende forskningsaktivitet, og med bakgrunn i
organiseringen og resultatene
fikk avdelingen betegnelsen
”excellent” i forskningsrådets
fagevaluering i 2011.
Veien videre
Det er ikke så greit å se noen
enkel løsning på alle problemene avdelingen strir med i
disse dager. Med det vedtatte
budsjettet er det lagt opp til en
nedbemanning tilsvarende 1/3
av de menige overlegeårsverkene i avdelingen med tilhørende
øvrige ressurser. Det siste året
har den samlede ventetiden i
avdelingen øket med om lag
20 %, og det er vanskelig å se
hvordan dette kan gå i hop. Det
viktigste fra tillitsvalgtes perspektiv er å få orden på pasientbehandlingen raskest mulig,
og få bygget kapasitet som
korrespondere med behovet slik
at vi kan ivareta våre lovpålagte
oppgaver. Avdelingen har mange
sterke fag- og forskningsmiljø
som vi må sørge for at ivaretas
og utvikles også fremover.
!Christian Grimsgaard
og Olav Wiig

Synthes. Din samarbeidspartner innen ortopedi

Originalinstrumenter og implantater
fra den sveitsiske Arbeidssammenslutningen
for Osteosyntesespørsmål – AO/ASIF

Synthes AS
Postboks 167 Lilleaker
0216 Oslo
Tlf 24 12 66 80
www.synthes.com
www.synthesresident.com

Politikerne toer
Politikerne må enten avsette mer penger eller innskrenke pasientenes
rettigheter, skriver Olav Røise om ventelistetriksingen.

!Olav Røise
Klinikkleder og professor,
Oslo Universitetssykehus
Den nye pasientrettighetsloven
fra 2004 skulle styrke pasientrettighetene ved å overføre
makt fra helseforetakene til
pasientene. Pasienter med
prioritert rett til helsehjelp fikk
en definert frist for igangsettelse av behandlingen.Verktøyet
for å effektuere intensjonen var
at sykehuset selv må betale
utgiftene dersom man ikke klarer
å behandle pasienten selv innen
fristen. Pasientrettighetsloven er
ønsket og riktig.
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Pasientene fikk samtidig rett til
å velge behandlingssted.
En pasient fra Finnmark med
for eksempel «skjev tå» kunne
ønske seg behandling ved et
sykehus i Oslo. Transportkostnadene - som kunne være langt
høyere enn selve behandlingen
- ble også tillagt foretakene, dog
med en liten egenandel. Alt dette
for å understreke at alle i Norge
skulle ha lik rett til behandling.
Berettiget kritikk
Det første leddet i et behandlingsløp er fastlegen som sender
henvisning til ønsket sykehus.
Det neste leddet er sykehusets

vurdering av den. Vurderingen er
for en del lidelser svært enkel,
men for andre så krevende at
den forutsetter meget inngående
kunnskap om pasientens fysiske
og ikke minst psykiske situasjon.
Dersom primærlegens henvisning
ikke gir tilstrekkelig grunnlag for
å beslutte noe om prioriteringen,
må sykehuset selv sørge for å få
supplerende opplysninger.
Når vurderingen er gjort går det
ut brev til pasienten om pasientens rettigheter og hvordan man
skal forholde seg til frister.
Brevene som ble instruert fra
Helsedirektoratet i 2010 er for
øvrig de som nå høster berettiget
kritikk, blant annet av direktoratets egen leder.
Ansvaret overlatt sykehusene
Alt dette skal skje innen 30
virkedager etter mottatt henvisning. Det oppsiktsvekkende
ved loven, da den kom, var at
ansvaret for gode henvisninger
ikke ble tillagt fastlegen, men
overlatt sykehusene. Det har
medført - som påpekt da loven
kom - at sykehusene fortsatt
har for dårlige henvisninger til
å gjøre vurderingen. Det vil si at
sykehusene ofte må gjøre en

sine hender
ekstra undersøkelser for å
avklare rettighetene.
Neste ledd er undersøkelsen hos
sykehuslegen. For å holde orden
på på hvem som har rettighet,
på køen, sikre at pasienten loses
gjennom og for å sikre at frister
innfris i til dels svært komplekse
utredningsløp trenger man et
velfungerende administrativt ITsystem. Samhandlingen mellom
den medisinske utredningen og
behandlingsløpet må selvfølgelig
understøttes av avanserte IKTsystemer.
Manglende IKT-systemer
Pasientrettighetsloven med
ventelisteforskriften er anvendbar ved enkle pasientløp – for
eksempel når løpet utgjøres av
fastlege og ett sykehus.
Ved komplisert pasientforløp
som omfatter flere sykehus,
kreves avanserte pasientadministrative systemer. Hverken da
loven kom eller i dag er vi i nærheten av denne type systemer.
Dagens IKT-systemer hverken
samhandler eller understøtter
denne krevende kompleksiteten.
Fritt sykehusvalg innebærer en
åpenbar valgmulighet – med
visse begrensninger – der
pasienten selv kan velge sykehus. De fleste ønsker høy kvalitet
og det er forskjeller mellom

sykehus. Enkelte avdelinger har
derfor større tilførsel av pasienter enn faktisk behandlingskapasitet.
Høyere kostnader
Ved innføring av loven skulle
dette løses ved at Helfo ved
fristbrudd overfører pasienter
til andre sykehus. Når det ikke
finnes alternative steder i Norge
vil ikke dette fungere. For eksempel ved avansert mikrokirurgisk
brystrekonstruksjon, jamfør
TV2s oppslag forrige uke. Da
må behandlingen overføres til
utlandet/privat sykehus med 3-4
ganger så høye kostnader som
i Norge. Dette gjør at sykehuset
har mindre penger igjen, og må
behandle færre pasienter.
Slik det er i dag styres foretakene med rammer på årsverk
og ikke dynamisk slik pasientrettighetsloven i sitt vesen
egentlig krever. Løsningen på
dette dilemmaet er like enkel
som den er vanskelig. Man må
overordnet enten avsette midler/
resurser eller faktisk innskrenke
rettighetene.

ansvarsplassering (fastlegen
bør ha ansvaret for å skrive gode
henvisninger) og understøttende
økonomiske systemer.
Ansvaret for denne tilretteleggingen er i praksis lagt ned på
de enkelte helsearbeidere som
daglig sliter med å forholde seg
til loven og verktøy som til dels
motarbeider dem.
Norske pasienter har ekstremt
gode rettigheter – og det er
utmerket. Politikerne har
imidlertid skapt en situasjon der
sykehusene umulig kan ivareta
alles rettigheter slik de og vi
ønsker – fordi det ikke finnes nok
ressurser. Hver gang det dukker
opp hendelser toer de med
administrativt og politisk ansvar
sine hender over hvor dårlige vi
er i på sykehusene.
Jeg etterlyser en debatt der
ansvar for de ulike deler av dette
problemkomplekset plasseres og
som kan bidra til at vi i framtiden
kan løse disse dilemmaene.

Ekstremt gode rettigheter
Da regjeringen innførte loven
var det med bred politisk støtte.
Gjennomføringen krever tilrettelegging med understøttende IKTsystemer og ikke minst en bedre
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Rapport
ACL Study Group
ACL Study Group er en medlemsgruppe av korsbåndsforskere
som møtes annethvert år for å
utveksle kunnskap, forelese for
hverandre og diskutere faget på
høyt nivå.
For å bli medlem må man ha
vitenskapelig produksjon om
emnet tilsvarende doktorgradsnivå, ha stor personlig aktivitet
innen korsbåndskirurgi, ha
anbefaling om medlemskap fra
3 medlemmer hvorav minst en er
fra et annet land enn søkerens,
og man må som gjest på et møte
holde en forelesning. Av de sistnevnte blir 5-10 nye medlemmer
tatt opp etter hvert møte.
Norske medlemmer i gruppen er
Arne Kristian Aune, Drammen,
Arne Ekeland, Martina Hanssen
og artikkelforfatteren.
Årets møte var lagt til Teton
Village i Jackson Hole, Wyoming
USA og gikk av stabelen 12.-16.
februar. ACL Study Group hadde
invitert fysioterapeut Grete
Myklebust til å snakke om
forebyggelse av korsbåndskader.
Sigbjørn Dimmen, Lovisenberg,
var invitert som medlemskandidat og holdt foredrag om seners
innheling i beinkanaler med og
uten antiflogistika.
I forkant av hvert møte fyller
medlemmene ut et skjema om
sin praksis med korsbåndspasienter. Resultatene av denne
undersøkelsen sier noe om de
internasjonale trendene på feltet:

u

Norsk Ortopedpost • 1 - 2012

41

Kun 15% gjør double bundle ACL
rekonstruksjon og like få tror
dette er bedre enn single bundle.
Entusiasmen på dette feltet
virker å ha kulminert helt sammenlignet for to år siden.
Kun 8% driller nå femurkanalen
gjennom tibiakanalen.
58% mener at bruk av
hamstringgraft svekker
bøyekraften permanent.
Kun 4% bruker robot assistert
kirurgi.
Ingen av gruppens medlemmer
anbefaler bruk av vekstfaktorer i
korbåndskirurgien.
Dette var nok en gang et meget
vellykket faglig møte med fine
muligheter til å få internasjonale
kontakter både i forelesningssalen og i skiløypa.
!Jon Olav Drogset,
St. Olavs Hospital

Arne Ekeland, Martin Lind, Århus,
Arne Kristian Aune og artikkelforfatteren i lunchpausen.

Grete Myklebust, Arne Ekeland og Sigbjørn Dimmen under elggevir
portalen i Jackson Hole.
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KURS OG KONFERANSER

CONFERENCE

ON RHEUMATIC AND
ORTHOPAEDIC SURGERY
HAUGESUND, NORWAY - APRIL 18.-20. 2012
First announcement

Topics:
Revision problems in shoulder, elbow and ankle
prosthesis – Scandinavian experiences

Furthermore:

Radiocarpal (wrist) prosthesis – where do we stand in
Norway and abroad?

The Norwegian Society for Rheumatic Surgery is
celebrating its 40 year anniversary as the oldest
society in Scandinavia.

Computer navigated knee prosthesis – is there still a
place for it or do we need other systems?
Prosthesis related infections – can it be reduced to
zero?
Report from the Swedish RA-register (RAKIR)
Rheumatic foot: The role of arthrodesis and
interpositional arthroplasty

We promise an interesting scientific program with
the most experienced collegues in Scandinavia and a
great celebration in a fantastic town by the
Norwegian atlantic seaside!
On behalf of the Norwegian committee
Ola Aarseth, Kari Eikvar, Hanne Osnes Ringen
Registration www.ksci.no due to start mid december 2011

Arthroscopy in RA-pasients: Is there a role for
reconstructive tissue surgery?
Biological treatment and surgery – still a dangerous
combination?

Wellcome to meet and learn from experienced
surgeons from all over Scandinavia!

HAUGESUND
NORWAY
APRIL 18.-20. 2012
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Det komplette utvalg av
sårdrenasje til alle behov
Bellovac®, Exudrain® og Abdovac®
Sårdrenssortiment tilpasset de ulike behov ved
operative prosedyrer, hvor hensikten er rask og
ukomplisert sårtilheling. Hver drenstype har sine
spesielle kvaliteter som dekker nødvendige krav
til volumkapasitet og sugekraft.

En postoperativ løsning for oppsamling
og reinfusjon av autologt helblod
-

Mindre forbruk av allogent blod
Redusert immunsuppresjon
Færre postoperative infeksjoner
Kortere sykehusopphold

Astra Tech AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo. Tlf: 67 92 05 50. Fax: 67 92 05 60

www.astratech.no

For første gang i verden - Internasjonal konferanse
for leddproteseregistre i Bergen
Nasjonalt register for leddproteser på Haukeland Universitetssykehus, skal
arrangere en internasjonal registerkongress i Bergen 20.-22. mai 2012.
Det norske leddregisteret er vertskap for den første
internasjonale kongressen for leddproteseregistre.
Kongressen arrangeres i samarbeid med
International Society of Arthroplasty Registries
(ISAR), den nordiske proteseregisterforeningen
(NARA) og International Consortium of Orthopaedic
Registries (ICOR), som amerikanske Food and Drug
Administration (FDA) står bak. De siste to årene har
store problemer
med hofteproteser med metall- mot
Preliminary Program
metall-ledd
avdekket
i Australia,
Social blitt
Program:
Beautiful Bergen
in May!!! England og
Sunday har
evening:
Welcome reception
USA. I Norge
få pasienter
fått slike proteser da
Monday evening: Congress dinner
kirurgene
her har vært mer varsomme med å ta i
bruk nyeOrganiser:
implantat
før de er Society
testetof Arthroplasty
ut i studier
eller
ISAR (International
Registries)
Scientific
Committee:
The Nordic Arthroplasty
Register
i registre.
Det norske
leddregisteret
skal
nå lede
Association (NARA) and The Local Organising Committee
en av 3 studier
organisert av ICOR/FDA. Den norskLocal Organising Committee: The Norwegian Arthroplasty
ledede studien
skal (NAR)
studere ulike materialer i leddRegister in Bergen
flaten i hofteproteser.
skal
legges
Congress Secretariat:Studieprotokollen
Kristin Solstad, KS Conference
& Incentive
kristin@ksci.no
web: www.ksci.no
/ tel: +47 66904023
fram på E-mail:
kongressen
og/ data
fra hofteproteseregistre
fra hele Congress
verdenvenue:
skal Radisson
benyttes
i studien.
Blu Hotel
Norge, Bergen, Norway
Publication: Acta Orthopaedica Scandinavia

Hensikten med proteseregistrene er å identifisere
Important dates:
dårlige proteser
og teknikker så tidlig som mulig og
Registration for the congress starts: 1 September 2011
kongressen
er ment for forskere i dette feltet og for
First announcement/call for abstracts: 1 November 2011
registeransatte.
Second announcement: 1 January 2012
Deadline for abstracts: 31 March 2012
Final program/book of abstracts: 15 May 2012
Det forventes
deltagelse fra de 4 nordiske landene,
England, USA, New Zealand, Australia, og fra flere
europeiske registre. Klinikkoverlege/professor
Ove Furnes ved Ortopedisk klinikk er President i
ISAR (International Society of Arthroplasty
Registries) og leder av kongressen.

Forskere, ortopediske kirurger, helsemyndighetene,
ledere og andre som arbeider med registre ønskes
velkommen til å delta på kongressen.
www.isarhome.org Gå til nettFor påmelding og abstraktinnsending:
siden www.ksci.no eller til leddregisterets nettside
http://nrlweb.ihelse.net/.
Les programmet på neste side!

1ST INTERNATIONAL CONGRESS OF
ARTHROPLASTY REGISTRIES
20 - 22 May 2012
Bergen, Norway

Improving outcome of joint replacement surgery
- How can arthroplasty registries contribute?

u
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20.05 Sunday
17.00-18.30

Registration (Radisson Blu Hotel Norge)

18.45-22.00

Social program. Dinner at Ulrikken mountain restaurant with cabelcar trip

21.05 Monday | Moderators: Ove Furnes and Henrik Malchau
08.00-08.20

Registration (Radisson Blu Hotel Norge)

08.20-08.25

Welcome: Ove Furnes MD, PhD. ISAR president and chairman organising committee

08.25-08.35

Opening of congress: CEO Stener Kvinnsland, Haukeland University Hospital MD, PhD

08.35-09.00

Health registries in Norway – how can they improve health?
Camilla Stoltenberg MD, PhD, Deputy Director General Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway

09.00-09.25

Observational studies vs. RCTs. Anders Ekbom MD,PhD. Professor in epidemiology. Karolinska Institute,
Stockholm, Sweden

09.25-09.45

Quality improvement – the scientific evidence
Anne Høye MD, Head of registry unit, SKDE, Tromsø, Norway

09.45-10.05

The value of arthroplasty registry data and how they can be improved
Stephen Graves MD, PhD. Professor and Director Australian National Joint Replacement Registry, Adelaide, Australia

10.05-10.45

NARA Statistics. Jonas Ranstam PhD, Director RC Syd, Skåne University Hospital, Lund, Sweden

10.45-11.00

The Boston consulting group registry report Stefan Larsson

11.15-11.30

Tea/coffee and Poster session

11.30-12.30

Free papers: Methodology and Statistics. Moderators: Elizabeth Paxton and Art Sedrakyan

12.30-13.30

Lunch

Moderators: Stephen Graves and Leif Ivar Havelin
13.30-13.45

National Joint Registry (NJR) of UK and Wales, the world largest joint registry – future perspectives
Paul Gregg MD, FCRS. Professor The James Cook University Hospital, Middlesbrough, UK, Vice chairman of
steering committee NJR of UK and Wales

13.45-14.00

The stepwise introduction of implants – why are we not there yet?
Henrik Malchau MD. PhD Professor Harvard Medical School, Boston, US

14.00-14.15

Food and Drug Administration (FDA)/International Collaboration of orthopaedic registries (ICOR)– How can
regulatory bodies contribute to improvement in joint replacement surgery. Art Sedrakyan MD, PhD Associate
Professor of Public Health Weill Cornell Medical College, New York, US

14.15-14.30

Industry: How can registries cooperate with industry in a constructive way? Peter Heeckt MD, PhD AdvaMed,
Chief Medical Officer, Smith and Nephew, Orthopaedic Division, Memphis, US

14.30-14.45

Identification of inferior implants. What have we done in Norway.
Leif Ivar Havelin MD, PhD Professor University of Bergen and the Norwegian
Arthroplasty Register, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway

15.00-15.20

Tea/coffee and Poster session

15.20-16.45

Free papers: inferior implants and techniques. Moderators Stephen Graves and Leif I. Havelin

16.45-17.00

The World’s first quality improvement registry; the National Leprosy Registry of Norway.
Professor Lorentz Irgens, University of Bergen

18.00-23.00

Dinner and visit to the Leprosy museum

22.05 Tuesday | Moderators: Sören Overgaard MD PhD, Professor Odense University and Chairman Danish Hip Registry,
Denmark Sweden and Gerold Labek Vice-President European Arthroplasty Register, Innsbruck Medical University, Austria
08.30-08.40

International collaboration the NARA perspective
Göran Garellick MD, PhD Head the Swedish Hip Arthroplasty Register, Sahlgrenska University Hospital,
Gothenburg, Sweden

08.40-09.10

Free papers: NARA
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09.10-09.20

International collaboration the EAR perspective Gerold Labek MD, Vice-President European Arthroplasty
Register, Innsbruck Medical University, Austria

09.20-10.00

Free papers EAR

10.00-10.20

Tea/coffee and Poster session

Moderators David G. Lewallen MD, Professor Mayo Clinic, Rochester, US and Chairman American Joint Replacement
Registry and Robert Namba MD Kaiser Permanente Total Joint Registry
10.20-10.30

International scientific collaboration the ICOR perspective Elizabeth W Paxton MA. Director Kaiser Permanente Total Joint Registry, San Diego, US

10.30-11.30

Free papers ICOR (Bearing Surface Project and Mobile bearing project).

11.30-12.30

Work shop: Establishing and maintaining high quality orthopaedic registries
Moderator Lars B. Engesæter MD, PhD Professor University of Bergen and Head The Norwegian Arthroplasty
Register, Bergen, Norway and Richard de Steiger MD, Deputy-Director the Australian National Joint Replacement Registry, Adelaide, Australia

11.35-11.40

Lars B Engesæter (Norwegian experience with infection in THA)

11.40-11.45

Gerold Labek (helping new registries and minimal dataset)

11.45-11.50

Göran Garellick (PROM and open comparison of hospital and surgeon results)

11.50-11.55

Otto Robertsson (implant tracking and database)

11.55-12.00

Stephen Graves (outlier analysis on prostheses and handling government and regulations)

12.00-12.05

Richard de Steiger (outlier analysis surgeons)

12.05-12.10

Liz Paxton (collection of variables electronic or paper)

12.10-12.15

Kajsa Erikson (contact with surgeons and secretaries)

12.15-12.30

Discussion

12.30-13.30

Lunch

Moderators Alma Pedersen MD, PhD Competence Centre North, Department of Clinical Epidemiology,
Aarhus University Hospital, Denmark and Stein Atle Lie PhD Professor University of Bergen, Norway
13.30-13.40

Retrieval studies and registries
Peter Ellison PhD University of Bergen, Norway and Geir Hallan MD, PhD
The Norwegian Arthroplasty Registry, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway

13.40-13.50

Linkage studies. Alma Pedersen MD, PhD Competence Centre North, Department of Clinical Epidemiology,
Aarhus University Hospital, Denmark

13.50-14.00

The Cochrane Collaboration on arthroplasty reviews and the role of evidence coming from registries.
A difficult but necessary way forward. Gustavo Zanoli MD, Italy

14.00-14.10

Impact of Slovakian Arthroplasty Registry on total hip replacement in Slovakia. Libor Necas MD Head the
Slovakian Arthroplasty Register

14.10-14.20

Experiences from the Dutch registry Rob Nelissen MD, PhD Professor
University of Leiden, Nederland

14.20-14.30

The German implant data base Wilhelm Bloemer

14.30-14.40

Patient Reported Outcomes (PROM) in THA. Ola Rolfsen MD, PhD, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden

14.40-14.50

Patients Reported Outcome (PROM) in TKA and UKA. Experience from the New Zealand Joint Registry.
Dr. Peter Devane. Consultant orthopaedic surgeon, Wellington, New Zealand

14.50-15.00

Modelling causal inference on registry data. Stein Atle Lie PhD, Professor in statistics University of Bergen, Norway

15.10-15.30

Tea/Cofee and Poster session

Moderators: Alma Pedersen and Göran Garellick
15.30-17.00

Free papers: Linkage studies, retrieval studies, PROM and others.

17.00

End of congress
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30. mai til 1. Juni arrangeres
igjen Arctic Circle Shoulder
Conference i Svolvær
Dette er den tredje i rekken. Arrangører er
Norsk forening for skulder og albuekirurgi.
Konferansen vil inneholde foredrag både om grunnlegende ferdigheter og kunnskap i skulderkirurgi
og mer avanserte tema. Fakultetet består av både
nasjonale og internasjonale kapasiteter.
Konferansen arrangeres på Thon Hotel Svolvær.
Alle er hjertelig velkommen. Påmelding på
nettsiden www.arcticshoulder.org
Fakultet:
Lars Adolfson, Sweden
Andrew Carr, UK
Alex Castagna, Italy
Anders Ekelund, Sweden
Tore Fjalestad, Norway
Martin Jaeger, Germany
Bernhard Jost, Switzerland
Georg Lajtai, Austria
Kirsten Lundgreen, Norway
Stefan Moosmayer, Norway
Lars Neumann, UK
Øystein Skare, Norway
Bjørn Salomonsen, Sweden
Jaap Willems, The Netherlands
Anton Ulstrup, Denmark

Utsikt fra hotellet

Vi så ørn

!Cato Kjærvik, Overlege ort. avd, Stokmarknes
sykehus, organisasjonskomiteen Arctic Circle
Shoulder Conference

Anders Ekelund
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Lars Neumann

Georg Lajtaj

Bernhard Jost

Norsk Artroskopiforenings stipend 2012
Alle artroskopi-relaterte
abstracts som blir sendt inn til
Ortopedisk Høstmøte, vil bli
vurdert av artroskopiforeningens
stipendkomité. De fem beste
blir nominert til presentasjon på
Høstmøtet i egen bolk. En jury
utnevnt av artroskopiforeningens
styre og stipendkomité utroper
en vinner.
Norsk Artroskopiforening gir
stipend til beste artroskopirelaterte foredrag ved
Ortopedisk Høstmøte 2012.
Stipendet er på kr. 10.000,-.

Stipendiaten må være medlem
av Norsk Artroskopiforening og
spesialist i ortopedisk kirurgi
eller utdanningskandidat innen
ortopedisk kirurgi. Han eller
hun må avgi rapport til Norsk
Artroskopiforening / skrive

reisebrev på foreningens
nettside.
Det vises for øvrig til stipendets
statutter på foreningens nettside
www.artroskopi.no
Vedrørende aktuelle tidspunkter,
vises til Ortopedisk Forenings
program for Høstmøtet.
Det presiseres at abstracts skal
sendes etter anbefalinger av
Norsk Ortopedisk Forening, og
at Norsk Artroskopiforening
tar kontakt med nominerte
kandidater i forkant av
Høstmøtet.

Smith & Nephew Artroskopistipendium 2012
Smith & Nephew Artroskopistipendium er
i år økt til kr 40 000,-.
Søknadsfrist 15. september.
Statutter for Smith & Nephew Artroskopistipendium
1. Stipendiets navn: Smith & Nephew
Artroskopistipendium.
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
Artroskopiforening etter skriftlig søknad.
4. Stipendiet gis som støtte til igangsatt
forskningsarbeid, kliniske studier eller annet
relevant arbeid til utvikling av faget.
5. Norsk Artroskopiforening foretar utlysing av
stipendiet.

6. Vedtak om tildeling fattes av stipendstyret
med to medlemmer oppnevnt av styret i Norsk
Artroskopiforening og et medlem fra Smith &
Nephew A/S. Medlemmene av stipendstyret
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 wordformat som vedlegg til e-post.
E-post: gisle.uppheim@lds.no
SØKNADSFRIST: 15. september 2012
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STIPEND
Reisestipend og beste
høstmøteforedrag.
Her kommer et flott tilbud fra
Norsk forening for Håndkirurgi.
Det understrekes at styret kan
tildele dette reisestipendet og
prisen for beste høstmøteforedrag. Dette innebærer altså
et krav til en viss kvalitet på
foredraget og reisens innhold.
Benytt anledningen – søk nå –
og tenk foredrag til Høstmøtet
vårt i Oslo.

Norsk forening for
håndkirurgis reisestipend
Styret kan tildele et eller flere
reisestipend på inntil kr 10.000
til medlemmer for å besøke
håndkirurgiske avdelinger i
andre land, fortrinnsvis skandinaviske. Deles ut hvert år.
Førstegangssøkere 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
årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten publisere et reisebrev
i Norsk ortopedpost, 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, hvoretter utbetaling
av stipendmidlene kan finne
sted. Hvis stipendiaten ikke
har oppfylt betingelsene for
utbetaling av stipendet innen
52
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1. september det påfølgende år,
går stipendbeløpet tilbake til
foreningen.

Norsk forening for håndkirurgis
pris til beste håndkirurgiske
høstmøteforedrag fra unge
kirurger
Styret kan tildele en pris på
inntil kr 5.000 for beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra
leger i utdanningsstilling. Hvis
prisvinneren ikke er medlem av
foreningen, vil foreningen dekke
medlemskontingenten det
første året. Man kan bare vinne
prisen en gang.

Midler til forskningsprosjekter
omkring sykdommen osteoporose – Nycomeds forsknings
stipend
Nycomed er et privateid, europeisk farmasøytisk selskap som
innlisensierer, utvikler, produserer og markedsfører legemidler
og helseprodukter. Vi har spesialiserte salgsteam som jobber
mot allmennpraktiserende leger,
sykehus og apotek, i tillegg har
vi en forretningsenhet innenfor
Consumer Health. Nycomed har
36 salgskontorer i 15 europeiske
markeder, inkludert CIS.
Produksjon foregår i Norge,
Danmark, Østerrike, Belgia og
Estland. Selskapets hovedkontor
ligger i Roskilde, Danmark.
Antall ansatte er ca. 2800.
Nycomed har nå gleden av å
kunne tilby midler til forskningsgrupper/personer som driver
prosjektbasert forskning innen
osteoporose.

Smith & Nephews
Forskningsstipend til
støtte for basalforskning og klinisk
forskning innen implantatkirurgien.
Stipendet er på kr 50.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.
Søknadsfrist på eget
skjema er 30. september
hvert år. Nof’s representanter i styret er Lars Engebretsen og Ove Furnes.

Charnley stipend som
støtte til forskningsarbeid,
videre- og etterutdanning, produktutvikling og
studiereiser mm. innen
hoftekirurgi.
Stipendet er på kr 100.000
og ble opprettet i 1986 av
OrtoMedic AS.
Søknadsfrist 15. september
hvert år. Standard søknadsskjema. Nof's representanter i styret er Kari Indrekvam og Arild Aamodt.

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

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

Stipendet er på kr 50 000 og ble
opprettet i 1982.

Stipendet er på kr 50 000

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

2. Stipendet gis til medlemmer
for økonomisk støtte til forskningsarbeid eller hospitering ved annet sykehus i inneller 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
generalforsamling velger er
stipendstyre på 3 medlemmer. Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
hvert år.
6. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendiet
etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.

3. Stipendet er på kr 50 000
og utdeles en gang årlig.
Stipendet kan eventuelt deles
på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
generalforsamling velger er
stipendstyre på 3 medlemmer. Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
hvert år.
6. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendiet
etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.”
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EFORT Travelling Fellowship
Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avsluttet utdanning. Et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen ortopedi. Kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. Det offisielle språket
er engelsk. Vertslandet betaler
opphold og forpleining, og standarden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske forening betaler reisen til kandidaten.
Norsk ortopedisk forening
tildeles plasser etter avtale med
EFORT.

Göran Bauer's Grant
Göran Bauer’s grant, the return
of 1.000.000 DKK, approximately
70.000 DKK, is annually given to
members of the Nordic Orthopedic Federation. The purpose
of the grant is to support study
tours to orthopaedic institutions
as part of a scientific project, and
to sponsor scientific meetings. In
both instances the work should
be aiming at a publication in Acta
Orthopaedica.
The application should be
e-mailed to: bj.moma@gmail.com
Deadline: March 31st 2012

Med bakgrunn i dette utdanningsfondet vil jeg minne om
Continental Course i London
- Nottingham. Dette er et godt
kurs spesielt for ortopeder
under utdannelse. Det vil bli
arrangert i begynnelsen av juni.
Søknad om deltakelse skal til
styret i NOF.

The application, in English, must
include the following headings:
• introduction
• research plan or work plan
• outline of the budget
• a short CV
The grant application must be
sent electronically, attached as a
Word file, and it must not exceed
10.000 characters (including
spaces), preferably less, applications longer than 10.000
characters will be truncated.
Please name the file with your
own name.

Aase Bye og
Trygve J. B. Hoffs fond
Stipendet skal brukes til utvikling
av fagområdet ortopedisk
kirurgi. Fondet er ment som en
takk for behandling Aase Bye
fikk.
Fra fondet utdeles kr 55 000
årlig. I styret sitter nå Olav
Reikerås og Lars Engebretsen
samt en representant fra
Universitetet i Oslo. Stipendet
utlyses i Norsk Lysningstidene,
Aftenposten og ved oppslag på
universitetene.
Søknadsfrist: 1. februar hvert år.
Eget søknadsskjema kan en få
hos: Unifor Boks 1131 Blindern
0317 Oslo Tlf. 22 85 94 07
NOF Fellowship
Please go to NOF homepage
www.norf.org/?NOF_Fellowship
for further information.
Deadline: March 31st 2012
The successful candidate(s) will
be announced at NOF Congress
Tallinn 2012.

The successful candidate(s) will
be announced on the NOF and
DOS (Danish Orthopedic Society)
homepages.
Jan A. Pahles forskningslegat
Legat til revmakirurgisk og tverrfaglig
revmatologisk forskning.
Formål: Å gi støtte til kandidater som
utmerker seg i sitt arbeid til fremme for
og videreutvikling av dette felt.
Søknadsfrist: 1. oktober 2012. Søknadsskjema
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo. Tlf: 23 22 21 10
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*smith&nephew
DYONICS™ POWER

DYONICS™ Power Shaver; med fokus på prestasjon
Siden DYONICS introduserte artroskopisk shaving for mer enn 25 år siden har
navnet vært synonymt med innovasjon, kvalitet og effektivitet.
Smith & Nephew har holdt denne tradisjonen ved like med unike produkter
som DYONICS BONECUTTER™ som kutter både bløtdeler og bein, DYONICS
INCISOR™ PLUSS ELITE som sannsynligvis er markedets mest effektive shaverblad og ikke minst unike DYONICS ELECTROBLADE™ som både kutter og
koagulerer samtidig!
Sammen med den ergonomiske POWERMAX™ ELITE shavermotoren er dette
et kirurgisk verktøy som ikke setter begrensninger for kirurgen.
Velger du et engangs DYONICS shaverblad velger du optimal
kutteeffektivitet og setter pasientsikkerheten i forsetet!
Endoskopi
Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64

T 66 84 20 20
F 66 84 20 90

™Trademark of Smith & Nephew.
Certain marks are Reg US Pat and
TM Office.
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Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

ST

E
TO B

*smith&nephew
Tre funksjoner i ett instrument
DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første

Treshaverbladet
funksjonersom
i ett
instrument
både kan kutte bløtdeler, koagulere

DYONICS BONECUTTER™

ELECTROBLADE™
*smith&nephew

DYONICS BONECUTTER
ELECTROBLADE™

blodkar og frese bein. Det er designet for å kunne
gjennomføre en artroskopisk acromionreseksjon eller
DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første
en rotatorcuff prosedyre uten å skifte instrument.
shaverbladet som både kan kutte bløtdeler, koagulere blodkar
Fremre korbåndsrekonstruksjon kan gjennomføres uten blodtomhet.
og frese bein. Det er designet for å kunne gjennomføre en
artroskopisk acromionreseksjon eller en rotatorcuff prosedyre uten
å skifte instrument. Fremre korbåndsrekonstruksjon kan gjennomføres uten blodtomhet.

Smith & Nephew AS
Nye Vakås vei 64
1395 Hvalstad
66 84 20 20

