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Lasts longer.

VERILAST™
Oxidized Zirconium with XLPE

Smith & Nephew AS | Nye Vakåsvei 64 | 1395 Nesbru | Norway 
telephone +47 66 84 20 20 | www.smith-nephew.com/no

 ™ Trademark of Smith & Nephew

After simulating three years of use, the mean volumetric wear 
of VERILAST couples (2.67 mm3) was approximately 98 % lower 
than CoCr/CPE couples (120.42 mm3)

Comparison of the mean volumetric wear of the CoCr/CPE 
and VERILAST couples after simulating three years of use.

After simulating 30 years of use, the mean volumetric wear of VERILAST 
couples (22.78 mm3) was approximately 81 % lower than the CoCr/CPE 
couples after simulating three years of use (120.42 mm3)

Comparison of the mean volumetric wear of the CoCr/CPE 
after simulating three years of use and VERILAST after 
simulating 30 years of use.
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Arcos Modular Femoral Revision System

Revisions involving the femur continue to be one of the most difficult operations faced 
by surgeons. The design of the Arcos System meets the demands of complex surgery 
by offering exceptional surgical:

•  Flexibility  •  Accuracy  •  Efficiency  •  Simplicity
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Copal® sement mange sikre og individuelle bruksområder.
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 COPAL® spacem – spesialsement for produksjon av temporære spacere

40453_AZ_COPAL_Norsk_Ortopedepost_NO.indd   1 12.09.11   12:25

Sommeren er på full 
veg, uvant nok har 
det vore finvær i fleire 
veker og det meste 
har vore greitt både 
på jobb og elles. Dei 
sentrale lønsforhand-
lingane verka som om 
gjekk underleg smerte-
fritt medan det rundt 
oss blir streika på alle 
kantar og kirurgar 
rundt det ganske land 
driv familiebarnehage 
og verdens beste SFO 

utan anna løn enn fornøgde og blide barn. Som 
dere ser av denne utgåva er reiseverksemda stor, 
vi reiser på kongressar, legg fram resultat, idear i 
abstracts og deltek på symposier. Foreninga har vel 
aldri vore verken så stor eller så aktiv, dette gjer oss 
attraktive som sponsorobjekt og vi har fått eit nytt 
stipend, denne gong frå Heraeus. Ketil Jarl Holen, 
vår past president 2009-2011 er ny president i Nor-
disk ortopedisk forening. Haustmøtet er godkjent 
som teljande kurstimar til spesialiteten ortopedisk 
kirurgi . Haustmøteprogrammet blir utruleg bra!  
Er så alt berre vel? Kanskje ikkje….

I etterkant av sist nummer fekk eg ein del tilbake-
meldingar særleg om osloprosessen, kva som har 
skjedd og skjer der skjønner eg mindre og mindre 
av men når ein les seg tilbake i tid er det tydeleg 
at dette problemet ikkje er nytt. Politikarane har i 
år etter år stadig bevilga meir pengar, over dobbelt 
så mykje no som for 10 år sidan, mange milliarder 
ekstra… Kva dette har gått til er imidlertidig van-
skeleg å få full oversikt over. Forklaringane varierer 
enormt men kanskje det rett og slett er slik at vi slit 
med prioriteringane, vi behandlar nærast alt utan 
omsyn til kostnader, prioriteringsdebatten om dette 
er så vidt begynt men framtida blir spanande. Når 
det gjeld oslosjukehusa er det vel slik at dei over 
mange år har vore nærast ustyrlege og at sjukehus-
reformen kom som ein direkte konsekvens av dette. 

I all kritikk av desse er det viktig å påpeike at dette 
er høgspesialiserte, kompliserte og kunnskapsrike 
einingar som det umogeleg kan vere lett å sette opp 
noko fornuftig budsjett for.

Over heile landet raser sjukehusedebatten og den 
skal vere god som politikar i styring som skal kome 
godt ut av dette, i mitt Helse Møre og Romsdal 
har ein ei tid kalt fjellovergangen mellom Molde 
og Kristiansund for Gazastripa og i periodar har 
det minna veldig mykje om opphavet i alle fall i 
ordbruk. Sjukehusdebatten er følelsesladd og ikkje 
nødvendigvis fornuftbasert og dette er ikkje rart, 
sjølv dei minste lokalsjukehusa er ofte dei største 
arbeidsgivarane i ein kommune og er utruleg viktige 
for lokalsamfunna med alle behov dei både mettar 
og fører med seg. Haldningane til omstilling og om-
strukturering er sterkt prega av eigen lokalisasjon 
og eigen vinning, altså av menneska bak. Det er  
reint lokalpolitisk sjølvmord å støtte omstrukture-
ring som går ut over eins eige sjukehus nærast 
uansett overordna politisk mål. Vi som fagfolk må 
ha innsikt i og forståelse for dette

All denne krangelen landet over går ut over alt og 
alle, vi har slitne og desillusjonerte medarbeidarar, 
folk føler seg overkøyrde og makteslause og dette 
går ut over den daglege drifta og pasientbehand-
linga. Vi klarer ikkje fylle behova som er skapte, 
ventelistegarantien garanterer i visse tilfelle berre 
at det er garantert at du som pasient må vente. 
Eksplosjonen i private helseforsikringar tyder på at 
tilgjengeligheten til helsetenester rett og slett ikkje 
er god nok. Redaktør Charlotte Haug i Tidsskriftet 
tek opp denne problematikken i midten av Mai  
2012 og assisterande direktør i Helsetilsynet,  
Geir Sverre Braut skriv ein kronikk i Aftenposten 
april 2012 om sin uro for sviktande profesjonalitet 
og manglande fagleg innsikt i styringa av teneste-
tilbudet i Helse-Norge. Fråværet av dirigentar innan-
for spesialisthelsetenesta sin konsertarena har i 
lang tid vore bekymringsfullt men det verkar som 
om det er håp, legeforeninga har endeleg fokus på 
dette og det verkar som om det er ein dreining og 

REDAKTØRENS HJØRNE 

!Terje Vagstad, Redaktør

!
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blant kollegaer til auka fokus om prioritering og 
ansvarleggjering av leiarar. Ein leiar på eit sjukehus 
bør kunne noko om både medisin og sjukehusdrift. 
Det lover då brukbart?

Dei nye nettsidene både til legeforeninga og våre 
er blitt flotte, meir logiske og søkbare enn før og 
tilgjengeleg kor som helst ein har WiFi eller 3G-nett. 
Kunnskapsflyten elles på nett er enorm, Vumedi, 
Twitter og helsebiblioteket gjer det lett å finne 
informasjon om nærast alt mogeleg med gode 
referansar og både instructional lectures, Webinars 
og opplæringsvideoar. Aldri har det vore lettare å 
tileigne seg ny kunnskap og aldri har det vore stilt 
større krav til kritisk tenking. Eg har hatt spesielt 
mykje glede siste tida av å lese Actas Editors Report 
kor ein no har lagt ut på nett alle artiklar frå 1930 
fram til no, artig å lese om utviklinga og artig å lese 
kor mykje basalkunnskap ein har gløymt i iveren vår 
etter nye teknologiske nyvinningar! 

Haustmøtet vårt i år trur vi blir flott, gode  
symposier, eitt godt program med både godt  
fagleg og sosialt innhald. Hugs veke 43, dette er  
no meir og meir blitt akseptert som lavaktivitets-
veke på ortopediske avdelingar i det ganske land, 
bruk anledningen til å få fagleg påfyll, bli kjent med 
nye og treff gamle kollegaer i ei hyggeleg ramme. 
Meld dere på! Rart å tenke på at Oslo Plaza snart er 
for lite for oss!!

Les ellers leder fra Knut Fjeldsgaard nøye! Som  
vanlig har han masse på hjartet og det er en fryd å 

les tankane han har om ulike problemstillingar.  
Når det gjeld samhandlingsreformen og fastlege-
forskrifta anbefaler eg alle å gå inn på  
www.helsetvisynet.no kor det harselleres med det 
meste vi irriterer oss over dagleg. Dei snakkar om 
”Trygghet for nesten alle”, samhandlingsreformen 
og eg personleg synest logoen til ”Den Norske 
Logreforening” er svært fin slik dere ser her:

Vi fortjener litt sarkasme og et kritisk blikk på oss. 
Ante kommer som vanlig med konstruktive innspel 
i sin LIOS-artikkel og det er utruleg hyggeleg at 
endeleg LIS-legar får ein reell mogelegheit til å få 
dekka deltakelse på haustmøtet. Eg ynskjer dere 
alle ein riktig flott sommer, vi treffast alle i Oslo på 
Plaza i veke 43!

Terje Vagstad
NOP Redaktør

AMP® – Advance 
Medial Pivot
AMP kneprotese er 
utviklet for å rekonstru-
ere det anatomiske kne 
så optimalt som mulig. 
Baserer seg på et ”ball-
in-socket” rotasjons-
prinsipp medialt, med 
glidende artikulasjon 
lateralt. Dokumentert 
ROM på mer enn 119º. 
10 års dokumentasjon.

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

PROFEMUR  
hoftestammer 

Profemur L: Primær-
protese, kileformet 
stamme, heldekt med 
Hydroxyapatitt. Leveres 
i 11 størrelser. Brukes 
med separate halser for 
optimal tilpasning.

Profemur R: 
Revisjonsprotese, 
modulær revisjonspro-
tese med 7 proksimale, 
HA-belagte stammedeler 
og 39 distale stammede-
ler. Brukes med separate 
halser. Optimale tilpas-
ningsmuligheter. 10 års 
dokumentasjon, med 
overlevelse på 96,5%.

Spacer-G/K 
er interposisjonsprote-
ser for hofter og knær, 
laget av  sement med 
Gentamycin. For totrinns 
revisjon ved infeksjon. 
Leddforholdene opp-
rettholdes. Gentamysin 
avgis lokalt over lengre
tid. 

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.

Medinor AS  •  Pb 94 Bryn 0611 Oslo  •  Nils Hansensvei 4 0667 Oslo
Tlf: 24 05 66 00  •  Faks 24 05 67 85  •  E-post: medinor@medinor.com  •  www.medinor.no

Kan nå også leveres med Vancogenx (Gentamycin  
og Vancomycin) ved antibiotikaresistente infeksjoner

NYHET!

Medinor Annonse A5.indd   1 27.05.10   16.27
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Samhandlingsreformen
Det tok ikke så lang tid før de første tilbakemelding-
ene kom utenfra om at vi ikke kunne sende pasient-
ene for tidlig ut. Riktignok var det litt misnøye med 
en noe ufullstendig epikrise, men effektiviteten 
hadde vært så stor at pasienten kom inn med lår- 
halsbrudd – operert og fått plass på sykehjem i løpet  
av få dager. Spesialisthelsetjenesten hadde gjort 
sin jobb og primærhelsetjenesten stod altså nå for 
tur med en fersk samhandlingsreform på papiret. 

Men det er ikke sikkert man alltid er godt nok  
forberedt til å ta seg av alle nyopererte pasienter  
i primærhelsetjenesten. Jeg tror ikke man har  
forberedt seg bemanningsmessig, tror heller ikke 
man er faglig forberedt på for eksempel post- 
operativ smertebehandling, postoperativ behand-
ling og oppfølging. Og jeg forstår godt at det er slik. 
Dette er vanskelig, og det er ofte pasienter med 
mange sykdommer hvor vi på sykehuset relativt 
lett for tilsyn og råd fra andre spesialister. Dette er 
vanskelig å få til utenfor sykehusene – og selv om 
primærlegene er dyktige på sitt område – er dette 
en annerledes form for behandling og ikke alltid 
innenfor allmenmedisinerens kunnskapsområde. 
Tror jeg. Legedekningen er ikke like god på alle 
sykehjemmene.

Hvorfor må vi bruke ordet samhandling og ikke 
det trauste ordet samarbeide. Det dreier seg om 
samarbeide om å gi et best mulig tilbud til syke 
eller skadede pasienter. Men gamle ord og uttrykk 
har ikke den samme ”schwung” over seg som 
nye ord og uttrykk. Det må vi bare innse. F.eks en 
yrkestittel som det tok lang tid før jeg forstod hva 
var: HR-ansvarlig står altså for Human Resource – 
ansvarlig. Og jeg har også observert at personalsjef 
eller personalansvarlig, er et uttrykk som er borte. 
Konsulenttittel er vel noe lignende. Jeg spør alltid 
en konsulent hvilket yrke som ligger i bunnen.  
Som oftest er de konsulentene vi leger treffer på 
innen sykehuset enten sykepleiere, eller økonomer. 
En digresjon var vel dette.

Fastlegeforskriften
Med forslag til den nye fastlegeforskriften i tankene 
– den nye samhandlingsreformen som allerede er i 

gang, det økte antallet kontrollører (eller byrå-
krater) i sykehusadministrasjonen må jeg si at det 
ikke bare er lyse tider framover for pasienter som 
er ”til låns” i spesialisthelsetjenesten. Det blir sagt 
allerede at interessen for fastlegeyrket visstnok 
ikke bare er dalende, men i fritt fall. Tror svært få 
kolleger kan tenke seg en jobb som fastlege dersom 
de nye forskriftene gjennomføres. Og da tror jeg og 
at hele samhandlingsreformen kan henge i en tynn 
tråd. Jeg tror at det vil bli enda flere allmennleger 
som da vil si at de ikke vil ha mer med det offentlige 
systemet å gjøre – og jobbe som lege innen et fritt 
yrke – slik legeyrket opprinnelig var – og da har 
man ingen forpliktelser til offentlig arbeide. Det er 
alltid en balanse mellom ”give and take”, dersom 
man ikke er villig til å gi – får man lite tilbake. Slik 
er det, og jeg vil oppfordre ”Kontrollørene” til å for-
søke å se litt helhet – og gi allmennlegene tillitt til å 
være med og gjennomføre en samhandlingsreform 
(eller et samarbeidsforbedring) som jo er det vi alle 
ønsker oss. Og forsøke å legge fra seg ønsket om 
endelig å få full kontroll på legene. De vil aldri klare 
det, da pasienter vil søke de beste legene. Og er det 
noe det offentlige bør være på vakt overfor, så er 

!Knut Fjeldsgaard

Regaining Quality of Life.

MP® multi-optional 

Tailor-made for a perfect fit.

The MP® Reconstruction Prosthesis was designed to provide the surgeon with maximum 
intraoperative fl exibility. Its modular design features help to adress the unique nature of revision 
hip surgery by customising leg length, offset and implant anchorage at the time of surgery – a 
tailor-made solution. 
For more than 40 years, we have been developing and manufacturing joint implants from a single 
source in Germany - setting us apart from the rest.
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det hvis de beste legene forsvinner ut i det private 
helsemarkedet. Vi er avhengig av en solid, dyktig 
offentlig helsetjeneste, hvor det private markedet er 
relativt lite, men viktig – ikke minst for en korrek-
sjon til det offentlige. Monopol på en tjeneste tror 
jeg ingen lenger har tro på.

Leger som kritiserer.
Leser at overlege i Helse Førde er truet med 
oppsigelse hvis han fortsetter å kritisere foretaket 
offentlig. Jeg tenker for meg selv at dette ikke kan 
stemme. Angivelig skal også en divisjonsdirektør 
(eller en divisjonskontrollør) i sykehuset Innlandet 
ha kritisert legene på en ortopedisk avdeling etter 
et innslag i TV2 fra morgenmøtet hvor pasienter blir 
prioritert. I 2010 ble en professor i Tromsø presset 
av arbeidsgiver til å trekke en kronikk om samhan-
dlingsreformen. Alt dette i følge Dagens Medisin 26. 
april 2012. Er det mulig at sykehusbyråkratene ikke 
tør å bli konfrontert med uheldige forhold på syke-
husene. Er det slik at sykehusbyråkratene ikke øn-
sker at eierne av sykehusene (borgerne) skal få vite 
om uheldige forhold på sykehusene. Er de redde for 
at noe av dette skal komme fram i dagen, og igjen 
de måtte ta ansvaret for. Men aller mest er jeg redd 
for at legene lar seg presse av noen ynkelige byrå-
krater, som kun har gjennomslag i kraft av sin posi-
sjon og intet annet. Selvfølgelig må legene, som er 
helt i fronten av hverdagsmedisinen på sykehusene, 
og i front når det gjelder subspesialfunksjonene, si 
fra hvis noe ikke er som det skal være. De må gjerne 
gå tjenestevei, men hvis det ikke skjer noe, må man 
gå rett ut til borgerne og fortelle og informere. Vi 
ønsker mer åpenhet og mer demokrati og ikke det 
motsatte. Og jeg håper jo aldri at leger gir etter 
for dette prinsippet. Og jeg vil se den byråkraten 
som velger å gi en lege sparken for å ha informert 
om uheldige forhold på sykehusene. Vi må stå for 
en åpenhetskultur, og en trygghet som gjør dette 

mulig. Og da må vi også gå for at antallet vikariater 
reduseres. At leger trues med oppsigelser kan ikke 
taes alvorlig. Til det har vel de fleste av oss såpass 
lite autoritetsfrykt. Helt sikkert til enorm irritasjon 
for byråkratene. Vi må aldri bli uengasjerte i det vi 
driver med i yrket vårt. Våre direktører må hele tiden 
føle og være sikre på at legene følger med og sier 
fra om forholdene hvis dette er rett.

Hvem skal tilbys ortopedisk kirurgi?
Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen stilte spørsmål om 
hvorvidt det utføres for mye ortopedisk kirurgi på 
de eldste gamle. Antallet eldre vil øke de nærmeste 
årene. Og den gruppa som nå kommer er rimelig 
ressurssterke, og økonomisk sterke. Jeg har hørt vår 
helsedirektør et par ganger, og det er en veltalende 
mann. Jeg merker meg raskt at han er lege. Han er 
modig som tør å stille dette spørsmålet og jeg har 
respekt for at han gjør det og er så modig. Men når 
er du gammel? Er det de eldste over 90 år? Eller er 
det de som nærmer seg 70, som egentlig staten 
gjerne vil skal jobbe utover pensjonsalderen. Eller er 
det en biologisk gammel person som kanskje ikke er 
mer enn 45 år, men som har levd et liv som har gjort 
at det egentlig er en biologisk eldre person. Det 
var over 200 menn over 70 år som gikk Birkebeiner-
rennet på ski i år. Er disse ”for gamle” til ortopedisk 
kirurgi? Eller er den godt overvektige 45 åringen 
for gammel. Det er riktige spørsmål å stille etter 
min mening, men svaret er enormt vanskelig. Det 
ender opp i et skjønn uansett hvordan man snur og 
vender på det, og skjønnet er det altså ortopeden 
som gjør. Sitter han/hun privat vil jeg tro at skjønnet 
er litt annet enn om han/hun sitter i en offentlig 
stilling. Slik er det og slik vil det være. Uansett hvor 
mange retningslinjer for prioritering man vil ha, og 
uansett hvor mye man ønsker å kontrollere oss, 
det ender alltid i personlig skjønn hvem som skal 
få behandling, og når man skal få behandlingen. 

Skjønnet er vanskelig og individuelt. Retningslinjer 
for prioritering er bra, men den virker ikke. Likt skal 
jo ikke alltid behandles likt.

Blir legene for defensive i hverdagen?
Pål Guldbrandsen er en samfunnsmedisiner som er 
flittig på Twitter. Han skrev: ”Jus gjør mer skade enn 
gagn i helsetjenesten. Nødvendig for noe, men gir 
defensiv medisin og redde leger. Dette er ikke bra.” 
Han Pål, gammel studiekamerat og vi delte bolig 
noen år i Bergen. Han er en fornuftig kar. Han er blitt 
professor i helsetjenesteforskning. Han er inne på 
noe. For de som har lest Babels hus, skrevet av P.C. 
Jersild for noen år siden riktignok, vil nok og kjenne 
seg igjen i hverdagen på norske sykehus. Beslut-
ningsvegring er et problem. Ikke ønske om å ta det 
hele og fulle ansvar er et problem. Ansvarsfraskriv-
else, eller ansvarspulverisering, er og et problem. 
Det gir frustrerte pasienter og mye ekstra arbeide. 
Et lite eksempel fra denne uken. Ung pasient (20 år 
er vel ungt for de fleste av Nopens lesere), en bøtte-
hank menisk, som vi ville operere med en gang. 
Ventelisten på ØH økte på, og i stedet ble denne 
pasienten sendt til nabosykehuset, noe som gjøres 
daglig. Men der ville man ikke operere akutt, skre-
vet ut, og satt på venteliste til artroskopisk kirurgi. 
Mor ringer og lurer på hva dette er for noe. Vel – hva 
skal man si, dette er bare to forskjellige vurderinger, 
hvor ingen kan si hvem som har rett eller hvem som 
gjør den riktige vurderingen. Poenget er at det er 
meget forståelig at det blir frustrasjoner når du leg-
ges inn på et sykehus og forflyttes videre til annet 
sykehus da man ikke mestrer den stadig økende 
ventelisten på Ø.H. Dersom man velger et slikt sys-
tem å legge inn på et sykehus som ikke klarer å ta 
seg av Ø.H. listen og må forflytte pasienter, oppstår 
slike forhold som krever merarbeid. Da må heller 
Ø.H –pasientene fordeles med en gang mellom 
sykehusene og ikke forflyttes rundt omkring som en 
hvilken som helst vare. For vurderingen er forskjellig 

fra lege til lege – selvfølgelig. Men alle har gjort sitt 
på en rett måte, ingen har gjort noe galt og ingen 
kan taes for noe. Det er bare pasienten som blir 
frustrert. Det er forståelig. 

For øvrig kan jeg anbefale Pål Gulbrandsen sin 
kronikk i Dagbladet 28 mai i år om ”Når blir det for 
dyrt å behandle”. Riktignok ikke med ortopediske 
problemstillinger, men det spørsmålet har allerede 
helsedirektør Bjørn-Inge Larsen stilt. 

DiPS
Som vanlig kommer min lille DIPS – historie. Noen 
henvisninger som blir vurdert kan besvares med 
brev til henvisende lege. Forsøkte dette, men ga 
raskt opp og fikk senere vite at dette krevde svært 
mange tastetrykk, og til syvende og sist fikk man 
ikke helt bekreftet hvilket brev som gikk ut. Dette 
blir derfor av svært mange jeg har forhørt meg med 
løst på følgende måte – som er relativt enkelt å 
utføre: Gi time på pol.kl. innen et halvt år. Istedenfor 
som en god kollega på vår avdeling har foreslått: 
Legg inn et tastetrykk hvor det står: Brev tilbake til 
henvisende lege. Dikter, godkjenn og henvisningen 
er ute av verden, og med et forhåpentligvis godt råd 
til kollega utenfor sykehuset.

Nof-symposium 24 oktober 2012
Til alle gode ortopeder der ute. Ha en fantastisk god 
sommer. Nyt den. Og huske at Norsk ortopedisk 
forening sitt symposium på FN-dagen 24. oktober 
blir knallbra. Her må dere være tidlig ute, da jeg tror 
dette kan bli fullsatt foredragssal. Mer informasjon 
kommer etter hvert. Håper da å kunne si som de sier 
i Montreal forum i Canada foran de store ishockey-
kampene: ”We are all here today.” og da er det  
fullt dere.

!Knut Fjeldsgaard 
Leder i Nof
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! Lars Kjetil Aas

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk 
forening NOFAF avviklet sitt 
årlige vårmøte på Lillestrøm den 
11. mai. Temaet i år var Achilles. 
I år hadde vi bestemt oss for å 
satse litt høyere enn vanlig, og 
inviterte to utenlandske kolleger 
til å holde hovedforedragene.  

Den første var Umile Guiseppe 
Longo fra Università Campus  
Bio-Medico i Roma. På tross 
av sin unge alder (32!) kan han 
skilte med intet mindre enn 138 
referanser i Medline. I tillegg 
driver han vanlig klinisk ortoped-
isk virksomhet. Han holdt først 
en forelesning om etiologien  
bak tendinopati i achilles.  
Han fokuserte på at det dreier 
seg om en «Failed healing re-
sponse», men at etiologien er 
multifaktoriell og at vi egentlig 
ikke vet hvor smerten skriver 
seg fra. Både mekaniske og 
biokjemiske faktorer spiller inn. 
Han hadde også en forelesning 
om sitt syn på behandling, og 
vi snakker da om tendinopati 
i midtsubstansen av achilles, 
ikke incersjonstendinpati eller 
rupturer. Kort oppsummert kan 
vi si at algoritmen var: Eksentrisk 
trening, ESWT, miniinvasisv 
kirurgi. Han sveipet også så vidt 
innom skopisk tilnærming.

Håkan Alfredson fra Umeå er 
kjent for de fleste som  
opphavsmannen til skleroserings- 
behandling av achillestendinopati.  
Hans første forelesning handlet 
derfor om dette. Hovedbudskapet  
kan oppsummeres med at dette 
fortsatt ser ut til å være effektiv 

behandling, men at det 
er teknisk krevende. Han 
mente at de rapportene 
som har kommet med 
dårlige resultater etter 
denne behandlingen 
hovedsakelig skyldes at 
man har brukt feil meto- 
dikk. Hans andre fore- 
lesning handlet om 
nyere behandlingsalter-
nativer og der kom det frem  
at hans foretrukne hoved- 
metode i dag nok mer har blitt  
en miniinvasiv kirurgisk tilnærm-
ing der han går inn og skraper 
på ventralsiden av senen for å 
fjerne neovaskulariseringen der. 
Han bruker preoperativ ultralyd 
doppler for å lokalisere det mest 
aktuelle området og angriper 
dette spesifikt. Han var også 
opptatt av plantarissenen, og 
mener at de fleste tilfellene av 
terapisvikt etter den beskrevne 
kirurgiske behandlingen skyldes 
tendinopati i plantaris.  
Her fikk han støtte av Longo. 
Hvis pasienten er distinkt øm 
medialt skal vi kanskje nappe  
ut plantarissenen?

Etter disse to var det tid for en 
runde om salvage, hva gjør vi 
hvis alt har gått helt galt og 
achilles ansees som tapt?  
Kjetil Hvaal holdt en forelesning 
om dette og fokuserte på enten 
Lindholm plastikk (inverterte 
striper av gastrochnemius-
fascien/aponeurosen) eller FHL 
transposisjon. Han anbefaler 
i prinsippet førstnevnte til de 
yngre, aktive med høye funk-
sjonelle krav, og FHL til de  
med mindre krav.

Til slutt hadde vi lagt inn en 
sesjon om gastrochnemius 
forlengelse. Knapt noen som har 
vært innom møter om fotkirurgi 
her hjemme de siste årene kan 
vel ha unngått å høre entusias-
tiske oppfordringer til mer bruk 
av dette, og vi hadde derfor 
invitert den ivrigste forkjemp-
eren, Øyvind Paulsrud fra OUS, 
til å snakke om saken. Hans syn 
er at svært mange pasienter 
med fotproblemer har stram 
gastrochnemius og kan ha nytte 
av å få forlenget denne med et 
snitt i aponeurosen midt på leg-
gen. Foredraget avstedkom som 
forventet en god del diskusjon. 
Mange er enige i at slike inngrep 
kan være en nyttig adjuvans 
til annen kirurgi, men det var 
skepsis til å bruke dette som 
eneste behandling. Alle var enige 
om at en burde ha bedre studier 
før en trekker noen konklusjon, 
og planlegging av en studie er 
visstnok i gang.

Oppmøtet var godt, med litt 
over 30 deltakere. I tillegg til 
fotforeningens medlemmer 
var det også mange fra skopi/
idrettsmedisin-miljøet. Møtet 
ble ledet av fotforeningens leder, 
Jákup Midjord.

Achillesmøte på Lillestrøm 

Umile Guiseppe Longo. Håkan Alfredson.
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FORENiNgSNYTT

Høstmøtet vårt blir mer og mer 
sentralt for foreningen. Både 
når det gjelder faglig påfyll, 
faglige symposier, kontakt med 
industrien og ikke minst som 
møteplass for ortopeder fra 
hele landet. Vi ønsker også at 
dette skal bli en møteplass for 
leger under utdanning innen 
ortopedisk kirurgi. Tidligere har 
ikke de yngste kollegene sett 
på vårt høstmøte som den store 
møteplassen. Dette skyldes nok 
at det har vært vanskelig å få fri 
fra vaktarbeid, og man har hatt 
sine obligatoriske kurs som er 
blitt prioritert – forståelig nok.

Vi i styret ønsker at dette også 
skal være en plass hvor man kan 
legge fram sine første abstracts, 
legge fram for alle andre kolleger 
hva man jobber med, eller hva 

man forsker på. Ønsket er at 
det skal være en lav terskel for 
å kunne legge fram abstracts/
forskningsresultater eller annet 
som man ønsker å legge fram til 
de andre kollegene i Norge.

Her er to solide stipendier å 
søke på – og vi har sett de siste 
årene at søknadene har øket på, 
kvaliteten har øket og interessen 
for Norsk ortopedisk forening 
sine to stipender på 75 000 kr 
hver er viktig for foreningen. 
Norsk artroskopiforening har og 
et stipend som kan søkes på.  
I tillegg har vi nå tre stipendier  
fra industrien slik at vi nå 
nærmer oss en halv million 
kroner totalt som skal deles ut. 
Nytt av året er et stipendium fra 
Heraeus. Dette er veldig bra.

Banketten eller middagen som er 
lagt til torsdagen etter General-
forsamlingen er og endret fra 
tidligere. I år vil vi dele ut de to 
stipendiene fra Norsk ortopedisk 
forening på middagen, og vi vil 
jo da oppfordre kolleger fra de 
nominerte til å komme og gi 
sin hyllest til vinnerne. Egentlig 
ønsket jeg å foreslå at de vin-
nerne som ikke var til stede 
på middagen, heller ikke fikk 
stipend. Da gikk det videre til 
neste nominerte. Det er uenighet 
i styret om dette, og det er kun 
mitt forslag. 

Nytt av året er og at vi vil utdele 
diplom til nye æresmedlemmer 
på middagen. Dette gjør vi for at 
våre æresmedlemmer fortjener 
at dette gjøres under litt høy- 
tidelige former, og ikke på slutten  
av Generalforsamlingen da det 
erfaringsmessig er tynt i salen. 
Våre æresmedlemmer fortjener 
å bli feiret ordentlig og det skal 
være en skikkelig utdeling.

Når det gjelder underholdnin-
gen vil vi fortsette å holde et 
høyt nivå da denne middagen/
banketten skal være stilfull, og 
være årets middag for norske 
ortopeder.

Tverrfaglig dag er lagt på tirs-
dagen og dette arrangementet 
ønsker vi å fortsette med. Hvis 
man ser på den svenske Orto-
pediveckan, som er tilsvarende 

velkommen til Høstmøtet 2012 
Siden ortopedisk vårmøte ble avviklet, og et lite forsøk på et vintermøte ikke var 
noen suksess, er nå Høstmøtet blitt foreningens viktigste arrangement.

vårt høstmøte, har de i løpet av 
uken en rekke tverrfaglige møter, 
og en rekke møter for andre 
yrkesgrupper som er i direkte 
samarbeide med ortopeder.  
Ortopediske sykepleiere,  
fysioterapeuter og andre yrkes-
grupper som ortopedene samar-
beider med. Dette er og noe vi 
ønsker å arbeide videre med. 
Etter min mening er det naturlig 
å trekke inn andre grupper.  
Det er mange år siden legene 
jobbet alene og var mer eller 
mindre enerådende når det 
gjaldt behandling/oppfølging av  
opererte/ikke opererte pasient-
er. Vi er helt avhengig av godt 
samarbeid med andre yrkes-
grupper, derfor bør andre  
grupper inkluderes i vårt høst-
møte. Jeg vet at noen ikke er 
enig, men det er den veien det 
går. Gå inn på Ortopediveckan 
sin hjemmeside og les.

Noe kritikk har kommet tidligere 
år på at det er innført en kon-
gressavgift, men den kritikken 
har vi ikke hørt noe til de siste 
årene. De aller fleste er inne-
forstått med dette nå.

Vi har nå fått klarsignal fra Lege-
foreningen at vårt høstmøte gir 
tellende timer, foreløpig kun 10 
tellende timer. Men det viktigste 
er at man da vil få refusjon fra 
Legeforeningen, og at syke- 
husene vil ha lavere terskel for  
å betale kongressavgiften.  
Vi har fått klare signaler fra flere 
og flere sykehus om at uke 43  
– høstmøteuken – er lavaktivitets- 
uke på de forskjellige avdelingene.  
Og det gjøres av den klare grun-
nen at det faglige nivået på vårt 
høstmøte nå er meget bra og 
avdelingene rundt om i landet 
ønsker å sende ortopedene til 
høstmøteuken.

I år vil åpningssymposiet som er 
Nof-symposiet vies Ortopedisk 
kirurgi i lav-inntekts land.  
Den endelige tittelen er: 

Orthopaedics in global health. 
is Orthopaedic Surgery a luxury 
reserved for the rich? Addres-
sing the myths about surgery in 
low-income countries.
2011 – 2020 er FN sitt tiår for 
trafikksikkerhet (United  
Nations decade for action for 

road safety). Vår kollega  
Sven Young som også jobber i  
Malawi har gjort en formidal jobb 
i landet som ortopedisk kirurg 
ved både egen jobbing, men 
også i å jobbe for en ortopedisk 
utdanningsstruktur i Malawi for 
utdanning av egne ortopediske 
kirurger. I tillegg en fantastisk 
jobb med sammensetting av pro-
grammet og med invitasjon av 
forelesere som bør interessere 
utover vårt eget miljø. Jeg tror 
dette Nof-symposiet vil bli svært 
godt besøkt, og jeg sier allerede 
nå: Møt opp og vær ute i god tid, 
her kan det bli fullt. 

Så igjen vil jeg ønske velkommen 
til et høstmøte som i år vil by på 
en del nytt, en del overraskelser, 
et fantastisk Nof-symposium, 
og et faglig nivå som ligger på 
høyde med de aller beste inter-
nasjonale møtene. 

Og tidspunktet: Uke 43 – som 
alltid, og slik vil det være i 
mange år framover.

!Knut Fjeldsgaard

Fra Høstmøtet 2011: Tverrfaglig symposium "diabetesfoten".

Fra Høstmøtet 2011: Jan Eggum. Fra Høstmøtet 2011: Industrien var hjertelig tilstede.
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!Sven Young, Bergen

2011 to 2020 er FNs ”Tiår for Handling for Trafikk-
sikkerhet.” Anslagsvis 5,8 millioner mennesker 
dør hvert år som følge av skader. WHO anslår at 
trafikkulykker vil være den femte hyppigste årsak 
til dødsfall i verden innen 2030. Over 40% av alle 
dødsfall blant unge mennesker mellom 10 og 24 år 
skyldes skader, og 90% av disse dødsfallene skjer 
i lav- og mellom-inntekts land (LMIC). På tross av 
dette og det faktum at skader aleine forårsaker 32% 
flere dødsfall enn HIV, TB og malaria til sammen, 
utføres kun 3,5% av verdens kirurgiske inngrep i 
de 35% fattigste landene. På tross av at 20 til 50 
millioner mennesker i verden skades i fattige land 
hvert år er ikke kirurgi nevnt i det hele tatt i FNs 
”tusenårsmål” (Millenium Development Goals, 
MDGs). Og på tross av økende støtte i litteraturen 
for det motsatte, tror fortsatt mange ortopeder, og 
de fleste som bevilger penger til helse i lavinntekts-
land, at kirurgi er lite kostnadseffektivt og har høy 
risiko for infeksjon og andre komplikasjoner.

På Norsk Ortopedisk Forenings åpningssymposium 
på Høstmøtet 2012 vil vi ta opp til diskusjon noen 
av mytene om kirurgi i lavinntektsland. 

vi spør oss:

 Er tilsynelatende billigere metoder som ble 
forlatt i rike land for femti år siden fortsatt 
gode nok til å brukes i fattige land? Er de nye 
metodene for skadebehandling bare en luksus 
forbeholdt oss i rike land?

 Er risikoen for infeksjon og andre komplikasjon-
er på grunn av manglende infrastruktur i fattige 

land for høy til at ortopedisk skadekirurgi  
kan anbefales?

 Er det for dyrt å drive med moderne skade- 
behandling in fattige land? Er det kostnads-
effektivt å støtte denne typen behandling?

 Er virkelig kirurgiske tilstander så mye mindre 
viktige eller hyppige i fattige land som oppmerk-
somheten om dette blant bevilgende myndig-
heter skulle tilsi? 

For å hjelpe oss få litt mer klarhet i disse 
spørsmålene er vi så heldige at vi får besøk av tre 
internasjonale størrelser med hver sitt perspektiv 
på disse spørsmålene.

Professor Nyengo C. mkandawire,  
mD, FRCS, FCS-ECSA
Professor Nyengo Mkandawire er 
leder for kirurgisk avdeling både 
på College of Medicine, University 
of Malawi, og på Queen Eliza-
beth Central Hospital, Blantyre, 

Malawi. Han er utdannet i Australia og Malawi og 
spesialiserte seg i ortopedisk kirurgi og ryggkirurgi 
i Storbritannia der han er Fellow of the Royal  
College of Surgeons.  

Nyengo Mkandawire er den eneste Malawiske 
ortopeden i Malawi, et land på 14 millioner innbyg-
gere. Han har vært sentral i utviklingen og driften 
av det Malawiske Ortopediske Clinical Officer (OCO) 
utdanningsprogrammet. OCOer har ca. 3 års utdan-
ning, hvorav ca 18 måneder trening i å behandle 
ortopediske tilstander. Dette programmet har 
sørget for at så godt som alle distriktssykehus har 

myter om kirurgi og global helse.
Er ortopedisk kirurgi bare en 
luksustjeneste forbeholdt de rike?
Åpningssymposiet på Norsk Ortopedisk Forenings Høstmøte, Oslo, 24. Oktober 2012.

minst en OCO. OCOene står i dag for det aller meste 
av den ortopediske behandlingen i Malawi i mangel 
av utdannede kirurger.

Med bakgrunn i den samme interessen for utdan-
ning av helsepersonell lokalt i Afrika var Nyengo 
Mkandawire også en av grunnleggerne av the  
College of Surgeons of East, Central and Southern 
Africa (COSECSA). COSECSA er etter hvert blitt et godt  
etablert regionalt godkjenningsorgan for kirurger 
med hele ni medlemsland. Han har publisert en 
rekke artikler om kirurgi og utdanning i fattige land. 

Richard gosselin, mD, mPH, 
mSC, FRCS(C)
Richard Gosselin ble født i  
Montreal, Canada, hvor han 
fullførte sin medisinske og orto-
pedisk utdanning. Kort tid etter 
dette tilbrakte han et år i Senegal 

hvor han interesserte seg for muskel-skjelett infek-
sjoner. Han gjorde et 6-måneders fellowship i  
bekkenskader i Paris hos Letournel og 6 måneder 
i San Francisco som traumestipendiat. Han hadde 
flere akademiske stillinger i Montreal før han 
returnerte til San Francisco, hvor han nå bor.

I 1999 forlot han klinisk praksis en stund for å full-
føre en mastergrad i Public Health ved UC Berkeley, 
og tilbrakte deretter et år ved London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, hvor han fullførte 
en mastergrad med fokus på helseøkonomi i 
utviklingsland. Han er i dag assistant professor ved 
Institutt for Ortopedi ved University of California 
San Francisco (UCSF), co-direktør ved ”the Institute 
for Global Orthopedics and Traumatology” ved 
UCSF og foreleser ved UC Berkeley School of Public 
Health. Han har vært rådgiver for WHO om kirurgi. 
Han har publisert en rekke artikler om resultatene 
av kirurgi i lavinntektsland og har også interessert 
seg for kostnadseffektivitets analyser av kirurgi 
i lavintektsland. Han har jobbet i over 40 land og 
reiser 6-8 måneder i året, halvparten som kirurg og 
resten som helsepolitisk konsulent.

Lewis g. Zirkle Jr., mD, founder 
and president of SigN Fracture 
Care international
Lewis Zirkle er grunnlegger og 
president av SIGN Fracture Care 
International (SIGN). Han er pro-
fessor ved Institutt for Ortopedi 

og idrettsmedisin, ved University of Washington. 
Han ble uteksaminert fra Duke University i 1966 og 
utdannet i ortopedisk kirurgi ved Duke University 
Medical Centre og i den amerikanske hæren, og 
han tjenestegjorde ved US Army 93rd Evac Hospital 
i Vietnam, 1968-1969. Veien mot etableringen av 
SIGN begynte på denne tiden, mens  han fungerte 
som millitærkirurg i Vietnam. Under hans tjeneste-
tid i Vietnam, tilbrakte han mye av fritiden sin på 
behandling av vietnamesiske sivile, da den sivile 
medisinen så godt som opphørte å eksistere under 
krigen.

Lewis Zirkles interesse for tilgangen til medisinsk 
behandling for befolkningen i Sørøst-Asia fortsatte 
etter hans tjenestetid i Vietnam. I løpet av de neste 
tre tiårene, hadde han mange turer til Vietnam og 
andre land i regionen for å hjelpe lokalt helseper-
sonell med behandling av frakturer. På 1980-tallet 
investerte han mye tid på opplæring av kirurger i 
Indonesia, og etablerte fire forskjellige undervis-
ningssentre. Gjennom hans innsats, vokste antallet 
utdannede ortopeder i landet fra en til mer enn 50. 
Men basert på hans erfaringer i Indonesia, innså 
Dr. Zirkle at utdanning alene ikke var nok. Det var 
tydelig at en pålitelig forsyning av ortopediske 
implantater var nødvendig for å forbedre tilbudet til 
bruddbehandling.

SIGN (Surgical Implant Generation Network) ble 
offisielt etablert i januar 1999. I mai 1999 reiste  
Dr. Zirkle til Sørøst-Asia for å starte fire SIGN "pilot-
prosjekter" i offentlige sykehus, ett hver i Thailand 
og Indonesia, og to i Vietnam. Han assisterte 
ved mange operasjoner for å utdanne de lokale 
kirurgene i teknikkene. Et sett med implantater og 
tilhørende instrumenter ble gitt til hvert sykehus. 
Ved utgangen av året hadde SIGN vokst fra en 
ansatt til åtte, inkludert produksjon og adminis-
trativt personell, og deres første egenproduserte 
produkter ble produsert. u
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corail®
Usementert hofteprotese

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

97% 
Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.
Kilde: nasjonalt register for  
Leddproteser 1987 - 2004,  
publisert 2005.

I dag sysselsetter SIGN over 20 mennesker.  
De har et moderne produksjonsanlegg for  
produksjon av SIGN margnagler til fiksering av 
brudd. SIGN-naglene er FDA godkjente og spesielt 
utviklet for bruk i sykehus i utviklingsland der  
gjennomlysningsapparat og batteri-/lufttrykks-
verktøy ikke er tilgjengelig.

SIGN har nå mer enn 200 prosjekter i mer enn  
femti lav- og mellominntektsland. Mer enn  
2000 kirurger bruker SIGN systemet til daglig for  
å reparere brudd i armer og bein. Siden 1999 er  
mer enn 50.000 pasienter blitt behandlet med en  
av SIGNs margnagler. 

Program:
Chair: Sven Young, MD

8:45 Welcome address from the President of the Norwegian  
Orthopaedic Association.

Knut Fjeldsgaard, MD

8:50 introduction.  
Addressing the Myths about surgery in low-income countries.

Sven Young, MD

9:05 The size and site of the problem.  
The growing global burden and distribution of injuries and the 
distribution and unmet need of surgical services and funding.

Richard Gosselin, MD, MPH, 
MSC, FRCS(C)

9:30 is surgery more dangerous in Africa than in rich countries?  
The challenges of orthopaedic surgery in a low resource  
setting.

Prof. Nyengo Mkandawire, 
MD, FRCS, FCS-ECSA

9:55 is orthopaedic surgery too expensive for poor countries?  
The cost effectiveness of orthopaedic trauma surgery in  
low resource settings.

Richard Gosselin

10:20 Coffee break.

10:50 Disparities in distribution of the global health work force.  
Training surgeons and fighting the Brain Drain in Malawi.

Nyengo Mkandawire

11:15 The SigN story.  
Working to bring equality in fracture care. No orthopaedic 
trauma surgery without implants

Lewis G. Zirkle, MD, presi-
dent and founder of SIGN 
Fracture Care International.

11:45 Panel debate. Sven Young

12:15 End.
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! Ivar Rossvoll

Ketil har vært nestformann 
siden 2010 og overtar vervet 
etter Cody Bünger fra Danmark. 
Lederskapet i Nordisk Ortope-
disk Forening går på rundgang 
mellom medlemslandene og 
funksjonstiden er 2 år.

Ketil har innehatt styreverv i 
Norsk ortopedisk forening i 
perioden 2003 – 2011. Først som 
kasserer i 2 år, deretter nest- 
formann i 4 år og så formann 
i 2 år. Fra 2009 har han vært 
medlem av EFORT financial  
committee. 

Hva ser du på som viktige  
oppgaver for Nordisk  
Ortopedisk Forening de  
kommende årene Ketil?  
”Jeg ser det som en viktig 
oppgave å jobbe for organiser-
ing og innføring av nasjonale 
komplikasjonsregistre. Et godt 
utgangspunkt er det nederland-
ske komplikasjonsregisteret som 
er veletablert og har fungert godt 
i flere år. Videre er arbeidet fram 
mot neste nordiske kongress i 
Helsingfors i 2014 sentralt. Det 
er viktig å få fram det vi er gode 
på i nordisk ortopedi, spesielt 
registerstudier og evidence 
based ortopedi. Vi jobber også 

med å få en fast struktur for  
Instructional Courses i regi  
av NOF”.

Ketil arbeider som overlege ved 
barneortopedisk seksjon ved  
St. Olavs Hospital i Trondheim og 
er i tillegg seksjonsoverlege ved 
ortopedisk operasjonsavdeling 
og stedfortreder for avdelings-
overlegen ved ortopedisk avdeling.

Ved St. Olavs Hospital er vi stolte 
av å Ketil som kollega og er 
sikre på at nordisk ortopedisk 
forening har fått en glimrende 
leder. Gratulerer og lykke til med 
jobben Ketil!

Under generalforsamlingen på Nordisk Ortopedisk Forenings møte i Tallinn  
i mai, ble Ketil Jarl Holen valg til formann i Nordisk Ortopedisk Forening for  
den neste 2-års perioden. 

Ketil Jarl 
Holen

DVR®  
Distal volar raDius plate

Anatomisk tilpasset - Legges leddnært - Bygger lite 
Stor spredning på skruer - F.A.S.T Guide Technology



25Norsk Ortopedpost • 2 - 2012

! Ante M. Kalstad 
Leder, Leger i Ortopedisk  
Spesialisering (LIOS)

I skrivende stund pågår det en 
omfattende streik, noe som fra 
et LIS-perspektiv gjerne merkes 
ved at barnehager holder stengt. 
Det er med en lett ergrelse en 
ender opp å gjøre avtaler om 
barnepass med slektninger og 
venner for å få kabalen til å gå 
opp, og det er uten tvil slitsomt  
å rammes som en uskyldig  
tredjepart i streiketida.

Når vi leger, til tross for urimelige 
arbeidsvilkår og forventninger, 
såpass sjeldent har valgt å 
benytte streikemidlet er det fordi 
faren for liv og helse såpass 
tydelig kommer frem hvis vi ikke 
stiller med fullt lag. Personlig 
mistenker jeg at en legestreik 
som kun innvolverte DRG-relatert  
papirarbeid og koding kunne 
vært en effektiv måte å protes-
tere for bedre arbeidsvilkår, 
skåne den uskyldig tredjeparten, 
altså pasientene, samt for en 
stakket stund gi oss muligheten 
til kun å jobbe med det vi faktisk 
har utdannet oss til.

Vi har nå fått høstmøtet god-
kjent som tellende kurstimer i 
spesialistutdanningen, noe som 
medfører rett til å få utgiftene 
dekket fra Legeforeningens 
fond III. Disse utgiftene har 
en tidligere måtte søkt om å 

få dekket av arbeidsgiver, noe 
som naturligvis ikke har vært 
det gunstigste utgangspunktet 
når en søker om permisjon til 
høstmøtet. Forhåpentligvis vil 
dette frigjøre flere LIS til å delta 
på høstmøtene fremover.  
På vegne av foreningen retter jeg 
med dette en stor takk til Torgeir 
Vestad i Nof-styret for hans 
innsats i denne saken.

Planleggingen av høstmøtet går 
sin gang, og vårt tema for LIOS’ 
pro/con-symposium vil være 
sementert vs usementert hemi-
protese ved dislosert FCF. Dette 
valget er fra et LIS-perspektiv 
stort sett avgjort av lokal prak-
sis, og vi inviterer nå to faglige 
autoriteter fra begge sider til 
å argumentere for sine valg. 
Vi håper dette temaet vil være 
av såpass generell interesse 
at vi tiltrekker oss like mange 
deltakere som på fjorårets pro/
con-symposium, både fra LIS-  
og overlegegruppen.

Etter inspirasjon fra danskenes 
LIS-forening, YODA (Yngre 
Ortopædkirurger Danmark) har vi 
fått forslag om å innføre en fast 
kåring av ”årets læremester”,  
altså en overlege som har 
utmerket seg utover det vanlige 
i forbindelse med opplæring 
av LIS. Vi i styret har diskutert 
dette, og ønsker nå å ta med 
alle medlemmene på høring. 
Vi planlegger å avgjøre dette 

ved generalforsamlingen på 
høstmøtet.

Som de fleste husker ble det på 
generalforsamlingen i fjor ved-
tatt nytt forslag til operasjons-
liste i spesialistutdanningen. 
Den tydeligste endringen var et 
større fokus på akutt orto-
pedi, mens spesifiserte elektive 
inngrep ble noe nedjustert. 
Den endelige godkjenningen av 
den nye listen tar imidlertid sin 
tid. Spesialitetskomiteen har 
allerede nedlagt et betydelig  
arbeid med å utarbeide listen, 
den er godkjent på general-
forsamlingen, og behandles i 
legeforeningen. En kan godt 
se for seg at dette må være en 
tilstrekkelig kvalitetssikring, 
men listen vil nå måtte vurderes 
av Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) som har overtatt 
myndigheten for spesialist-
godkjenningen av leger. Det er 
vanskelig å anslå hvor lang tid 
dette vil ta, men det foreløpige 
inntrykket av HODs overtakelse 
av spesialiseringsmyndigheten 
er at de ikke har bidratt til økt 
kvalitet i spesialistutdanningen 
men snarere økt byråkrati.

Hvorvidt man lar seg irritere  
av streik, DRG-koding, eller  
byråkratiske forsinkelser, 
anbefaler jeg et lengre og noe 
fandenivoldsk perspektiv, eller 
sagt med Hamsuns ord: ”om 
hundrede aar er alting glemt”.

LiOS
 *smith&nephew

 ™ Trademark of Smith & Nephew

Smith & Nephew AS | Nye Vakåsvei 64 | 1395 Nesbru | Norway | telephone +47 66 84 20 20 | www.smith-nephew.com/no

OXINIUM reduces the risk of fracture, chipping or squeaking. 
It’s also a hypoallergenic solution for metal-sensitive patients. 
It has proven low wear rates which makes it precious, and 
this for a long time.

Precious For A Long Time

OXINIUM™
Oxidized Zirconium
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! Terje Vagstad

Enkel innlogging
Bruk din e-postadresse eller 
medlemsnummer som bruker-
navn og et passord du velger  
selv for å logge deg inn i den  
nye medlemsportalen som 
du finner øverst på sidene i 
legeforeningen.no. Har du glemt 
brukernavn eller passord, kan du 
få det tilsendt på e-post eller til 
din mobil. Av hensyn til person-
vern kan ikke nettleseren huske 
passordet.

Nytt søk
Mange har savnet bedre søk 
på legeforeningen.no. De nye 
sidene har fått forbedret søk, og 
det skal fra nå være mye enklere 
å finne igjen informasjon.  
Søket gir også treff i vedlegg 
som PDF og Word.

E-postvarsel
Du bestemmer selv når du  
ønsker å motta epostvarsel.  
Du kan velge å abonnere på 
varsel når det kommer nyheter 
eller diskusjoner innen emner du 
interesserer deg for, f.eks innen-
for din spesialitet. Epostvarsel 
inneholder hele teksten, så du 
kan følge diskusjoner uten å gå 
til nettsiden eller logge deg inn.

Sende og motta meldinger
I de nye sidene kan også 
medlemmer søke opp og sende 

meldinger til hverandre. Det er 
kun medlemmer som har åpnet 
profilen sin som er søkbare.  
Om du ønsker at andre skal 
kunne finne deg må du åpne 
profilen din. Bruk av meldinger 
forutsetter at du er innlogget.

Sjekk og oppdater  
medlemsinformasjon
På legeforeningen.no kan du 
se hvilken informasjon som er 
registrert om deg i medlems- 
registeret, og du kan rette 
direkte om det er noe feil.  
Dette er det svært viktig at  
alle sjekker, siden medlems-
opplysningene er avgjørende  
for om du får det tilbudet du  
skal ha fra Legeforeningen.

Ortopedi.no
Nettredaktør og styremedlem 
Ivar Rossvoll har gjort en formi-
dabel jobb med å endre også 
vår hovedside og denne er nå 
godt oppe og fungerer. Som dere 
ser når dere nytter ortopedi.no 
i nettleseren kommer dere nå 
inn på nettsidene til Den norske 
legeforening, nyheter blir nå 
oppdatert fortløpende og all 
relevant informasjon er linket fra 
denne adressen. Vi tror dette vil 
gjøre det enklere for alle å bruke 
og føre til mer effektiv nyhetsflyt, 
dere oppfordres med dette til å 
bruke sidene og kanskje særlig 
gjenopplive diskusjonsforumet 
som ikke har innlegg siden 2009! 
Dette må dere være innlogget for 
å bruke, se over.

Nye nettsider!
I begynnelsen av februar lanserte Legeforeningen nye nettsider med en ny 
medlemsportal hvor alle medlemmer blant annet kan sende meldinger til hverandre 
og lage egne grupper. Legeforeningen.no har endret design og struktur, og for de 
som er kjent med de gamle sidene kan det bli en overgang. Funksjonalitet fra  
Min side er flyttet til legeforeningen.no.

biomet.no

Biologics • Bracing • Microfi xation • Orthopaedics • Osteobiologics • Spine • Sports Medicine • Trauma • 3i

Signature™

• Personalised Patient Care

• Surgeon Designed

• Patient Matched
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FAgLig
Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi – NFHKK

Det er på høy tid å spre litt informasjon om Norsk Forening for Hofte- og knekirurgi 
(NFHKK). Det er også på tide å gjøre noen fremstøt for å skaffe medlemmer til 
foreningen, selv om interessen blant norske ortopeder allerede må kunne sies  
å ha vært imponerende god.

! Tarjei Egeberg

Forut for Høstmøtet 2010 hadde 
en gruppe på 5-6 kolleger dannet 
en uformell gruppe sammensatt 
av protesekirurger fra forskjel-
lige sykehus i landet, da vi 
mente det måtte være grunnlag 
og behov for en forening som 
skulle ivareta praktisk faglige 
og forskningsmessige innen 
protesekirurgi nasjonalt.

Det ble formulert forslag til stat-
utter for NFHKK og det ble levert 
en søknad om å få godkjent 

opprettelse av foreningen som 
en faglig underforening av Norsk 
Ortopedisk Forening (NOF). Dette 
ble vedtatt ved akklamasjon på 
Høstmøtet 2010.

Senere har interimstyret kon-
stituert seg, NFHKK er registrert 
i Brønnøysund og økonomien er 
fornuftig takket være sponsor-
bidrag fra industien og bidrag fra 
moderforening NOF-pga vellykk-
ede symposier ved høstmøtene i 
2010 og 2011.

Vårt første symposium i 2010 
omhandlet ulike aspekter ved 
innsettelse av primær kne-
protese og i tillegg til glimrende 
innlegg fra lokale krefter hadde 
vi invitert gjesteforeleser  
Prof. Jan Victor, som imponerte 
med en generell gjennomgang av 
kneprotesekirurgien og med tips 
og triks i den forbindelse.

Ved siste høstmøte var ulike 
evalueringsverktøy for å si noe 
om hvor gode vi er som protese-
kirurger, oppe til tema. Også 
denne gangen ble temaet belyst 

Fra venstre: Furnes, Hallan, Egeberg, Rohrl, Victor, Badawy, Bjørgul, Aunan.

med mange flotte foredrag om 
betydningen av registertall og 
pasientrapporterte tall. Gjeste-
foreleser var denne gangen Prof. 
Gøran Garellick fra det svenske 
leddregisteret og fysioterapeut 
Fernadez som har disputert og 
lang erfaring i funksjonsvurder-
ing av artrosepasienter.

Vi tror det er mange interessante 
kontroverser og temaer innen 
protesekirurgien som bør disku-
teres i årene fremover og NFHKK 
planlegger derfor å fortsette med 
minisymposier ved kommende 
høstmøter.

Både for at temavalgene skal bli så  
bra som mulig, men ikke minst for  
at diskusjonene skal bli så brede 
og innholdsrike som mulig, ønsker  
vi innspill fra aktive kolleger med  
interesse og sitt virke innen ledd- 
protesekirurgien.

Som forening ville det være 
naturlig å utvide horisonten til 
også å vie oppmerksomhet til 
leddpreserverende kirurgi som 
periacetabulære og knenære 
osteotomier. Her vil NFHKK som 
forening ha grenseoppganger 
mot artroskopiforeningen, men 
vi mener det er helt naturlig at 
protesekirurger også interesse-
rer seg for disse behandlings-
metodene og kanskje kan dette i 
fremtiden være et tema til felles 
diskusjon? 

Vi i styret har ved flere  
anledninger diskutert mulige 
aktiviteter hvor det kan være 
naturlig for NFHKK som forening 
å engasjere seg.

Protesekirurgi er det største 
fagfeltet innenfor elektiv 
ortopedisk kirurgi bortsett fra 

dagkirurgi, og vi vet at flere kol-
leger daglig er sysselsatt med 
dette ved alle landets sykehus 
og derfor tror vi det er mange 
ortopeder som også kan ha gode 
og sterke meninger om hva vi 
burde kunne brukes til.

Det er for eksempel kanskje 
naturlig å søke kontakt utenfor 
landets grenser, da tilsvarende 
foreninger finnes flere steder, 
bla a i vårt nærmeste naboland. 
Flere av disse foreningene er 
meget aktive og muligens kunne 
felles arrangementer være nyttige.

Styret har også lekt med andre 
tanker om fremtidige gjøremål 
som å opprette en slags  
”fellowship-ordning” hvor 
LIS med spesiell interesse for 
protesekirurgi etter søknad kan 
få sponset en besøksrunde ved 
utvalgte sykehus i landet for 
å se hvordan protesevirksom-
heten utøves og er organisert. 
Foreløpig har det ikke meldt seg 
interesserte kolleger, men kan-
skje har ikke markedsføringen 
heller vært god nok?

Vi har også tenkt at et dag-
seminar eller lignende utenom 
høstmøtet hvor spesifikke, men 
allikevel interessante problem-
stillinger innen protesekirurgien 
kunne diskuteres. Gjerne også 
med ”case-presentasjoner” og 
på litt uhøytidelig vis få luftet 
tankene sine sammen med andre 
som plages med de samme 
problemene.

Det har også tenkt opprettelse 
av en webside, men dette kan bli 
tungt å vedlikeholde, så vi får se.

Foreningen er ment å være kun 
for ortopeder og statuttene er 

som sagt skrevet. Vi planlegger 
et årsmøte i forbindelse med det 
årlige høstmøtet vært år i likhet 
med de andre underforeningene. 
Dette vil bli nærmere annonsert i 
forkant og under høstmøtet.

Styret i NFHKK består av  
følgende personer:
Leder: Stephan Rohrl,  
Ullevål sykehus 
Nestleder: Geir Hallan,  
Haukeland sykehus
Kasserer: Tarjei Egeberg,  
St Olavs Hospital 
Sekretær: Mona Badawy, 
Kysthospitalet i Hagavik 
Styremedlem: Kristian Bjørgul, 
Moss sykehus
Styremedlem: Eirik Aunan,  
Lillehammer sykehus

Medlemskontingenten er fastsatt 
til 300 kr pr år og kontakten oss 
i mellom har vi i første omgang 
tenkt skal foregå via mail.
Alle i styret kan kontaktes hvis 
det skulle være behov for ytter-
ligere informasjon om forenin-
gen som sådan eller konkrete 
forhold til det å melde seg inn i 
foreningen.

Foreningens konto er følgende:
Norsk forening for hofte og 
knekirurgi
v/Tarjei Egeberg
1503.16.16635
tarjei.egeberg@stolav.no

Ved innbetaling må det tydelig 
komme frem hvem som betaler 
og mail-adresse.

Så!!! Oppfordringen går derfor 
til alle med interesse innen 
leddprotesekirurgi, eller som 
uansett prakkes med dette i stor 
grad, meld der inn i NFHKK!
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! Ketil J Holen, President  
Nordisk Ortopedisk Forening

Norge har to delegater, det er 
Knut A. Fjeldsgaard og under-
tegnede. Undertegnede er også 
valgt representant til EFORTs 
Financial Committee, denne 
komiteen er Generalforsamlingens  
forsikring om at EFORTs økonomi 
og budsjetter er under kontroll. 
Fjorårets faglige suksess-

kongress i København ble ingen 
økonomisk suksess, bl.a. fordi 
alle priser ble oppjustert med 
15% under kongressen, og dette 
var utenfor EFORTs styring. 

mange rapporter
På Generalforsamlingen ble det 
gjort et par vedtak som medførte 
noe diskusjon, det ene var  
flytting av hovedkontoret fra 
Zürich til Geneve, det andre 

var innføring av muligheten 
for ExCom i EFORT til å kreve 
uravstemming i spesielle tilfeller, 
dette var i henhold til sveitsisk 
lovverk. Ellers ble general- 
forsamlingen preget av mange 
og kanskje litt lange rapporter 
(det er mange ”viktige” personer 
som skal avlegge rapporter),  
og den varte i over 5 timer.

Rapport fra EFORT 2012 i Berlin 

EFORT har kommet for å bli, og årlige kongresser har også kommet for å bli.  
EFORT har 38 medlemsland, og alle land er representert med nasjonale delegater  
til Generalforsamlingen. 

RAPPORT

Berliner-Dom, et fantastisk byggverk.

u

MARATHON®
sementert acetabularkopp

sementert acetabularkopp i veldokumentert kryssbunden polyethylen. 
Designprinsippet bygger på ogeekoppen.
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Danmark – flest abstracts
Når det gjelder det faglige så 
var det 26 aksepterte norske 
abstracts, mot for eksempel 
61 fra Danmark. Sverige hadde 
”bare” 24 aksepterte abstracts.  
Totalt ble det presentert 3937 
abstracts, dvs. at vi bidro med 
0,66% av totalen. Som vanlig var 
United Kingdom dominerende 
med 1192 abstracts, nummer to 
på listen var Tyskland med 389. 
Fire norske ortopeder har vært 
Scientific Advisors (abstract 
reviewers) for Berlin 2012,  
det var Lars Engebretsen,  
Olav Røise, Jan-Ragnar  
Haugstvedt og undertegnede.

Som vanlig var det faglige tilbu-
det nokså blandet, det var nok 
en mer sør-europeisk dominans 
nå enn i forhold til København- 
kongressen, og, etter min  
mening, var det totale faglige 
tilbudet et lite steg tilbake i 
forhold til 2011. Men, det var 
mange gode IC, CCD og  
ExMex-møter, dette er nok de 
sterkeste faglige tilbudene  
ved kongressen.

Omfattende sosialt program
Det sosiale programmet under 
kongressen var formidabelt, 
onsdag var det åpningssermoni 
med påfølgende mat og drikke 
på kongressenteret, på torsdag 
var det en fantastisk kveld i 
6.etg på KaDeWe (Kaufhaus des 
Westens),  kjøpesenterets flotte 
resturantetasje holdt åpent for 
kongressdeltagerne,og med fili-
aler for bl.a. Boucuse, så skulle 
matkvaliteten være garantert, 
en kjempekveld. Fredag var 
kongressen slutt, men de smarte 
tyskerne hadde lagt Presidental 
Dinner til fredag kveld, i ”Reich-
stags-bygningen”. Dettte ble en 
sjelden anledning for Nof-leder 
Knut A. Fjeldsgaard og under-
tegnede til en fantastisk middag 
i denne historiske bygningen, og 
dette ble en perfekt avslutning 
på nok en god EFORT-kongress.

Neste år er det ingen Nordisk 
Kongress, EFORT arrangeres i 
Istanbul første uken i juni, og 
jeg oppfordrer derfor Nof-
medelmmene til å sende inn 
abstracts til EFORT 2013, frist er 
satt til 15. September 2012.  

La oss bruke EFORT til å presen-
tere norsk ortopedisk forskning 
i sterkere grad enn hittil, et 
sterkere nord-europeisk bidrag 
vil være med å gjøre kongressen 
faglig bedre.

Brandenburger Tor, med Hotel Aldon og Unter den Linden. «REICHSTAG» - i denne historiske bygningen ble  
Presidental Dinner arrangert.

Jan Verhaar fra Nederland var aktiv 
under Generalforsamlingen.

Generalforsamling - ExCom.

HØYRESIDE – NORSK ORTOPEDPOST
Kuttekanter viser nettoformat: 148 mm bredde (+ 5 mm utfallende høyreside) x 210 mm høyde.

Sideplassering er som kuttekanter viser. Det må ikke gjøres endringer i denne annonsen.

Synthes. Din samarbeids-
partner 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
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! Asle B. Kjellsen

Trist start
Årets kongress startet med det 
fryktelige budskapet om  
Alexander Dale Oens plutselige  
bortgang på treningsleir i 
Flagstaff, USA. Mange av del-
takerne på ESSKA har diverse 
idrettstilknytning og mange var 
sjokkerte over nyheten. Spesielt 
tøft var det nok for Lars  
Engebretsen (Ortoped, Olympia-
toppens Helseteam) som hadde 
flere oppgaver som møteleder, 
innleder og debattdeltaker.  
Som behandler knyttet til et lag, 
olympiatoppen eller et landslag 
får man ofte et enda tettere 
bånd til sine pasienter enn det 
de fleste av oss opplever på 
sykehus eller institusjon. En 
komplikasjon, eller som i dette 
tilfellet en plutselig hjertedød, 
oppleves som veldig nært og per-
sonlig. Past President i ESSKA, 
Lars Engebretsen la ikke skjul 
på dette og det står respekt av 
måten han klarte å bidra til gjen-
nomføringen av kongressen. 

internasjonalt samarbeid – en 
hjørnestein for all forskning
ESSKA er en voksende organisa-
sjon. Fra å være en organisasjon 
uten stor oppslutning på slutten 
av 1990-tallet har oppslutningen 
tatt seg dramatisk opp. Samar-
beidet på tvers av landegrenser 
og kontinenter har vært et viktig 
arbeidsområde over flere år. 
På denne måten snakker flere 

og flere ortopeder verden over 
samme språk. Nomenklatur, 
anatomi og diagnoser er over 
år gått igjennom av nedsatte 
studiegrupper av de fremste 
forskerne og kirurgene på de  
forskjellige områder, for eksem-
pel egen bruskgruppe, patello-
femoralgruppe, akillesgruppe, 
fot- og ankel gruppe, knegruppe, 
artrosegruppe og så videre. 

Reisebrev  fra 15th ESSKA CONgRESS 
2.-5. mai i Genève, Sveits

European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy,  
ESSKA, inviterte til sin femtende kongress, denne gangen i flotte omgivelser i  
ved Genèvesjøen. Kongressen arrangeres hvert annet år, den forrige gikk av  

stabelen i Oslo 9.-12. juni 2010.

uInternasjonalt samarbeid og utveksling av kunnskap i første rekke.

LCS®
Kneprotese
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Dette har ført til høyere kvalitet 
på forskningen. Tidligere 
”konkurrenter” har samlet seg 
om å finne ut hva som er det 
beste for pasientene. Slik har 
ESSKA i samarbeid med under-
foreninger i flere land, AOSSM 
(American Orthopaedic Society 
for Sports Medicine) og ISAKOS 
(International Society of Arthro-
scopy, Knee Surgery and Ortho-
paedic Sports Medicine) kunnet 
komme med en mer enhetlig og 
sannsynlig riktigere konsensus 
for diagnostikk og behandling av 
aktivitetsrelaterte skader. Utav 
det internasjonale samarbeidet 
er det også oppstått diverse 
Fellowship-stipender der yngre 
kiruger og forskere får mulighet 
til å reise med og til de beste 
senterne og kirurgene i verden. 
Det er absolutt verdt for alle å 
ta en titt på disse på ESSKAS 
hjemmeside (se faktaboks)!

Over 2000 deltakere!
Ved årets kongress deltok 2022 
deltakere fra over 70 land. 
Registeret hva gjelder faglig 
innhold er bredt, grundig og 
godt. Mange er kanskje av den 
oppfatning av at disse ”skopøre-
ne” eller ”sportsdoktorene” kun 
er nettopp det. ESSKA favner 
over langt mer enn kun skopiske 

finesser og fiksasjonsmetoder 
for ACL. Det vitenskapelige 
nivået er høyt og lista for å få 
godkjent innlegg til symposier 
eller frie foredrag er lagt høyt. 
Alle områder innen ortopedien 
berøres til en viss grad. Sports 
traumatologi er jo egentlig det 
vi alle driver med. Begrepet er 
etter min mening misvisende. 
Vi burde kanskje kalle det akti-
vitetsrelatert kirurgi, eller noe 
liknende. Leddskader hos barn i 
alle former var gitt egne seksjo-
ner. Ikke alle barn som skader 
seg under aktivitet driver idrett, 
men også i andre land har man 
merket seg tendensen til mulig 
overdreven ensidig trening i ung 
alder og de konsekvensene det 
får på skadepanoramaet og  
behandlingskravene. Klokelig 
var det i egne seksjoner foku-
sert på forebygging av skader, 
inklusivt eget kurs for fysio- 
terapeuter. Leddskader oppstår 
vel så mye i arbeidsliv, fritids-
aktiviteter og trafikk som i  
toppidrett. Medfødte og  
ervervede lidelser som kan 
behandles artroskopisk synes 
å være et voksende fagområde, 
- og veksten virker å korrelere 
med veksten i kunnskap. 

”The young osteoarthritis patient”
Kanskje er det på tide å skolere  
gymlærerne enda bedre i 

forebygging slik at dette kan bli 
en naturlig del av den fysiske 
fostringen? Kanskje var gam-
meldags linjegymnastikk mer 
skadeforebyggende enn dagens 
prestasjonsrettete undervisning  
og bedømmelse? En stor del 
av ESSKAS kongress er viet 
forebyggingen av artrose og 
behandlingen av denne, inklusiv 
protesebehandling. Artrose 
rammer ikke bare idretts-
uttøvere, og således er ESSKA 
ikke bare for ”skopører” og 
”sportsdoktorer”. Et tema som 
gikk igjen i flere symposier og 
”Highlight lectures” var ”The 
young osteoarthritis patient”. 
Det er i hele verden økende 
behov for behandlingstilbud 
til yngre og tyngre pasienter. 
Tendensene vi ser i Norge der 
de som er aktive er mer aktive 
enn før, og de som er lite aktive 
er mindre aktive enn før, er en 
tendens som kanskje i enda 
sterkere grad viser seg i resten 
av verden. Det helsemessige 
klasseskillet fører til en strøm 
av pasienter som trenger eller 
vil trenge ortopedisk behand-
ling. Forebygging av idretts-
skader har en veldokumentert 
nytteeffekt. Det er på høy tid 
at vi som ortopediske kirurger 
også blander oss inn i den  
sosialmedisinske debatten 
om generell folkehelse. Vi må 

i tillegg til å forske på hvilke 
behandling som gir lengst over-
levelse (hos pasient, implantat, 
graft, eller liknende) også 
involvere oss i forebyggingen av 
ortopediske lidelser. I enkelte 
land er industrien og profitten 
mer dominerende enn hos oss.  
I slike settinger vil andre inter-
esser kanskje dominere.  
Å begrense overvektsproblem-
ene, osteoporosen, trafikk- 
skadene og de aktivitetsrelaterte  
skadene er mulig. Politiske gode 
beslutninger blir som regel kun 
gode om de tuftes på god forsk-
ning. Kanskje er forebygging 
noe å jobbe med for de eksister-
ende og eventuelt kommende 
registrene våre?

Årets ESSKA kongress var mer 
enn behandling av ligament-
skader hos toppidrettsuttøvere,  
- ESSKA virker å ha blitt en orga-
nisasjon som ønsker å være til  
hjelp for hele registeret av orto- 
pediske pasienter. Det er glede-
lig og viktig. Samtidig gjør det 
livet vanskeligere for dem av oss  
som ønsker å kunne mest mulig…

Noe for enhver smak
Mengden av foredrag og 
temaer på en kongress virker 
som regel uoverkommelig. Er 
man kun interessert i framre 
korsbånd kunne man også denne 
gangen få mer enn nok påfyll 
av kunnskap. Samtidig kunne 
de skulder-, albue- eller ankel-/
fot fokuserte også få fylt opp 
dagene. De nyeste områdene 
som ”skopørene” forsøker å 
kapre er hoften og håndleddet. 
Tekniske finesser og behandling 
av diagnoser mange ikke engang 
har hørt om kan kanskje virke 
unødvendig for noen. Selvsagt 
skal vi alltid være kritiske til nye 
”oppfinnelser”. Mange av oss 
sitter sikkert med en følelse at vi 
har operert pasienter som ikke 

skulle ha vært operert. Det kan 
gjelde med både gamle og nye 
metoder. ESSKA og forskningen 
som organisasjonens medlem-
mer driver med likner til en viss 
grad på det som kreves av en 
toppidrettsutøver. En utøver som 
vil bli bedre må tøye grenser 
hva gjelder teknikker, trenings-
metoder og -mengder. 

Av og til vil utøveren feile, kun 
noen få når helt opp til toppen 
av pallen. Ny kunnskap med 
nytteverdi utover idrettslige 
prestasjoner kan springe ut av 
bevegelse i urørt terreng. Som 
det blei sagt på ESSKA kongres-
sen; ”even Sir John Charnley 
didn`t invent the cement on his 
own. He found help in the indus-
try”. Man har nok eksperimen-
tert litt for å komme fram til noe 
som virket. I tillegg til forskning 
på, og utvikling av allerede eksi-
sterende metoder, er kreativitet 
viktig. Vi må av og til gå utenfor 
vårt eget fagfelt, vår egen 
hverdag og vår egen boks for å 
komme videre. I så måte ønsker 
ESSKA å bidra til medisinske 
framskritt. Kanskje artroskoperer 
vi for mange. Sesjonen hvor Prof. 
Richard Steadman og Prof. Dieter 
Kohn møttes i ”maxi-battle” om 

hvorvidt et degenerativt kne 
skal skoperes eller ikke belyste 
det at sjelden er noe absolutt i 
medisinen. Ei heller i forsknin-
gen. Det å utfordre hverandre, 
utfordre tradisjoner og uskrevne 
regler kan være essensielt. Men  
kreativiteten må tuftes på grun- 
dige basiskunnskaper, elemen-
tære prinsipper og fornuft. 
De største kunstnerne innen 
malerkunst og musikk kan sine 
teknikker, sine skalaer og sitt ut-
styr. Og de sprenger grenser. Alt 
nytt har en gang blitt sett på som 
umulig. Ved å tenke nyansert og 
ikke svart-hvitt, ved å jobbe  
tverrfaglig og ved å ønske fram-
gang kan enda mer bli mulig.

”Think Outside The Box”
Presidential Lecture ved avtrop-
pende ESSKA-president, Prof. Dr. 
C. Niek van Dijk var en tankevek-
ker. Van Dijk tok over stafett- 
pinnen etter Lars Engebretsen i 
Oslo i 2010 og han har vært en  
verdig etterfølger. På en utmerket  
måte har han latt nye slippe 
til innen hans spesialområde, 
Hindfoot, ved University of  
Amsterdam. Slik har han frigitt 
tid til å videreutvikle de inter- 
nasjonale relasjonene i ESSKA og  
utvide organisasjonens fag- 

KSSTA er ESSKAS offisielle tidsskrift, 
nå ranket som topp tre internasjonalt 
innen artroskopisk kirurgi sammen 
med Arthroscopy og American journal 
of Sports Medicine. Fire talentfulle forskere på ESSKA, f.v Arnlaug Wangensteen, Tone Bere,  

Agnethe Nilstad og Ida Stange Foss

Fakta ESSKA:
- Europeisk forskningsforum 

innen artroskopisk kirurgi
- Søsterorganisasjoner i  

Sør-Amerika, Nord-Amerika 
og Asia

- Månedlig høyverdig 
tidsskrift, KSSTA

- Nyhetsbulletin
- Stipender/Fellowships 
- www.esska.org 
- www.esska-congress.org 

u
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områder med grundighet og 
faglige høye krav. I sitt fore-
drag satte han på dagsorden 
ortopeders arbeidshverdag. Tids-
presset, kravene fra arbeidsgiver, 
kolleger og pasienter. Når den 
enkelte av oss ei grense for hvor 
mye vi kan fange over? Vi er men-
nesker med høye krav til oss selv 
og andre. For å døyve presset 
tyr mange til virkelighetsflukt. 
Alkohol- og samlivsproblemer 
er kjente fenomener i vårt yrke. 
Likevel behøver vi ikke senke 
ambisjonsnivåene våre. Vi kan 
tenke nytt også når det gjelder 
organisering av arbeidsplass, 
egen hverdag og arbeids-
metoder. På samme måte som 
ESSKA ønsker å være innovative 
innenfor fag, må vi alle tørre å 
være innovatører innenfor eget 
liv og egen arbeidsplass. Vi må 
”tenke utenfor boksen” for å 
finne løsninger på det økende 
antallet pasienter, våre stigende 
ambisjoner og våre ønsker om 
framgang. På lik linje med topp-
idrettsutøveren Alexander Dale 
Oen må vi tørre å tøye grensene, 
tørre å finne nye metoder og 
bryte noen tradisjoner. Helse-
institusjonene og hver av oss må 
sørge for å følge med i tida.  
Prinsipper om ”modern manag-
ing”, tverrfaglig samarbeid og 
åpenhet mellom kolleger kan 
kanskje forhindre at viktige 
medarbeidere forsvinner. Vi må 
bygge lag og bygge opp hveran-
dre. ESSKA er en organisasjon 
som ønsker denne typen verdier. 

Terskelen er lav for kontakt mel-
lom menigmann og ekspert. Per-
sonlig hadde jeg i Genève flere 
gode diskusjoner med kjente 
og ukjente personligheter innen 
artroskopisk kirurgi. At pionérer 
som Steadman, Fu, Brown,Van 
Dijk, Kartus, Engebretsen, Roos, 
Benedetto, La Prade, Dejour og 
andre slår av en prat med en 
”hvem-som-helst” virker som en 
selvfølge på ESSKA-kongresser. 
Like verdifull var reisen med 
tanke på kontaktnettet i Norge. 
Det er viktig at de forskjellige 
regionene i helse-Norge snakker 
sammen, utveksler erfaringer 
og tar lærdom av hverandre. Det 
var en stor glede å møte gamle 
og nye kjente fra sykehusene 
og forskningsmiljøene rundt 
om i Norge. Og at vi fra dette 
lille landet har noe å fare med 
er sikkert. Senter for idretts-
skadeforskning og miljøet innen 
ortopedisk kirurgi rundt Oslo 
hadde imponerende mange 
bidragsytere på høyeste nivå. 
Fra Bergen var det sju inspirerte 
og entusiastiske deltakere som 
kun i beskjeden grad bidrog 
denne gangen. Anledningen til å 
knytte tettere lokale samarbeid 
og få opp forskningsaktiviteten 
innen artroskopisk kirurgi i 
Bergen blei benyttet godt. Og vi 
fikk bekreftet det vi trodde på 
forhånd. Nemlig at det er ”her vi 
må være, - det er her det skjer”. 

Esska kan anbefales
Jeg vil på det sterkeste anbefale 
deg deltakelse på neste ESSKA-
kongress. Denne avholdes 
14.-17. mai 2014 i Amsterdam. 
Dersom du klarer å overbevise 
din institusjon om at å tenke 
utenfor boksen er framtidsrettet, 
så får du med fysioterapeut og 
operasjonssykepleier til de inn-
lagte kursene for fysioterapeuter 
og operasjonssykepleiere.  
Vi gjorde det, - og de reiste hjem 

svært inspirerte og betydelig mer 
kunnskapsrike. Vi er overbeviste  
om at det vil komme alle kolleger  
og særlig pasientene til nytte. 
Tverrfaglig felles utvikling er veien  
å gå. Da unngår vi profesjons- 
kamp og drar i samme retning. 
Slik blir hverdagen lettere og 
bedre. Alexander Dale Oen tenk- 
te utenfor boksen, han satte pris 
på og utfordret sine nærmeste og  
han lærte av sine konkurrenter.  
Han presset grensene forbi den 
tradisjonelle tankegangen og nådde  
verdenstoppen. La Alexanders 
minne være en inspirasjon til 
nytenkning og utvikling!

Takk til ESSKA og alle bidrags-
ytere fra Norsk Ortopedisk foren-
ing for en utmerket kongress, 
og spesielt takk til Haukeland 
Universitet Sykehus for finansiell 
støtte og investeringsmot slik at 
vi fikk delta på kongressen i  
Genève! Og takk til Tron  
Krosshaug for lån av bilder.

Med ærbødig hilsen

Asle B. Kjellsen
Kollega

http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Thinking_outside_the_box

Tverrfaglig samarbeid med fysiotera-
peut Håvard Moksnes, Biomekaniker 
Tron Krosshaug og fysioterapeut 
Barbara Wondrasch, alle fra Senter 
for idrettskadeforskning. Med ryggen 
til ortoped Trygve Methlie.  
Forfatteren forsvant bak den brede 
kassa til Krosshaug…
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Rapport fra Nordisk Ortopedisk Forenings 
møte i Tallinn 2012

! Terje Vagstad
NOP-redaktør

1-4 mai 2012 ble årets kongress 
i Nordisk Ortopedisk forening 
arrangert i Tallinn, Estland. 
Programmet var allsidig med in-
teressante tema innen de fleste 
områder i ortopedien. Spesielt 
interessant var symposiet ”Does 
orthopaedic practice reflect the 
best evidence” hvor en kritisk 
gikk igjennom hva som egentlig 
er dokumentert i det vi gjør, i til- 
legg var det store bolker både 
med idrettstraumatologi, protese- 
kirurgi, ryggkirurgi, traumatologi,  
handkirurgi, genetikk, barne-
ortopedi og sykepleie. Norge var 
godt representert innen de fleste 
av temaene men spesielt dansk-
ene imponerte med en enorm 
aktivitet på denne kongressen.

Mandagen var det innlagt 
styremøte for norsk ortopedisk 
forening og det sosiale ble 
ivaretatt på det beste under 
hele kongressen. Torsdagen ble 
kongressmiddagen arrangert 
i gamlebyen på middelalder-
restauranten ”Olde Hansa” hvor 

en ble servert tradisjonell estisk 
middelaldermeny servert i et 
fantastisk lokale med autentisk 
musikk og stemning! I tillegg fikk 
en omvisning i den sjarmerende 
gamlebyen. Høydepunktet for de 
fleste fra Norge var utvelgelsen 
av vår tidligere president, Ketil 
Jarl Holen, til ny president i Nord-
isk Ortopedisk forening de neste 
2 årene, gratulerer!

Nordisk ortopedisk forening 
består av landene Danmark, 
Sverige, Norge, Finland, Island, 
Holland og Estland, til sam-
men over 4000 ortopeder. Alle 
landene hadde deltakere men 
det var svært få fra Holland som 
hadde tatt turen, imidlertidig 
kom en stor gruppe fra Tyrkia (!) 
på nesten 70 deltakere. Kongres-
sen kan vel i størrelse sam-
menlignes med vårt høstmøte, 
også i faglig innhold, men det er 
interessant å få input også fra 
andre land. Selve kongressen ble 
arrangert på Radisson Blu Hotell 
Tallin med en bra beliggenhet 
i forhold til severdigheter og 
gamlebyen men lokalene var i 
minste laget, særlig de mindre 

konferansesalene var fylt til 
randen av folk.

Nordisk Ortopedisk Forening gir 
ut bladet Acta Orthoepaedica, 
dette ble grunnlagt i 1930 og nytt 
fra i år er at alle disse utgavene 
nå ligger tilgjengelig bare et 
museklikk unna, gå inn på http://
informahealthcare.com/loi/ort 
og dere kan boltre dere både i 
gamle og nye saker, anbefales!!

Neste år er det ingen kongress 
i Nordisk, denne blir arrangert 
i Finland 7-9. Mai 2014. Vi bør 
la oss motivere av danskenes 
produksjon og dere oppfordres 
herved til allerede nå tenke på 
hva dere kan presentere, jobbe 
med abstracts og delta!!

biomet.no

Biologics • Bracing • Microfi xation • Orthopaedics • Osteobiologics • Spine • Sports Medicine • Trauma • 3i
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KuRS Og KONFERANSER

gla’melding: 

Nytt forskningsstipend fra Heraeus

! Ketil J. Holen

Norsk ortopedisk forskning 
har i mange år nytt godt av 
forskningsmidler fra industrien, 
på Generalforsamlingene har 
tildelingen av stipendene fra 
OrtoMedic og Smith&Nephew 
bidratt til vært blant høyde-
punktene. Denne støtten fra 
industrien har vært til god  
hjelp for mange som har drevet 
med ortopedisk forskning her  
i landet.

Fra i høst har Norsk ortopedisk 
forening den store glede å kunne 
annonsere et tredje forsknings-

stipend fra industrien. Det siste 
året har styret i Nof hatt en 
hyggelig dialog med Hereaus 
Kulzer Nordic AB (tidligere 
Heraeus Medical) gjennom deres 
nasjonale representant Bernt 
A. Bye, og Sebastian Gaiser 
ved hovedkontoret i Tyskland, 
vedrørende opprettelsen av et 
nytt forskningsstipend. 

Heraeus er godt kjent for de 
fleste av oss, de er leverandør 
av Palacos, den mest brukte 
protese-sementen i Norge.  
De fleste av oss har nok truffet 
Bernt A. Bye på Heraeus-standen 
på Høstmøtet. 

Styret i Nof er svært glad for 
at Heraeus vil bidra til norsk 
ortopedisk forskning gjennom 
opprettelsen av et nytt stipend. 
Man har blitt enige om statutter, 
om søknadsfrist og om stipen-
dets størrelse. 

All info om stipendet blir å  
finne på våre hjemmesider i 
løpet av kort tid, gå inn på  
www.ortopedi.no for å se 
nærmere på dette. 

Stipendet vil bli utdelt på Norsk 
ortopedisk forenings General-
forsamling på Høstmøtet 2012.

Bernt A. Bye til venstre og Sven Caspersson til høyre.

Don’t waste time shopping around
Get your next Power Tools from Zimmer

Power Systems
The maneuverability of the power tools is key in orthopaedic 
surgery. Zimmer power systems are easy to handle,  reliable 
and versatile, enabling clean and accurate cuts. Zimmer 
places an increased focus on the  battery technology,  offering 
long lasting LiFePO

4
 technology as a cost efficient solution in 

today’s transitions from pneumatic to battery  operated 
power tools. 

06.02321.012  2012-05  © 2012 Zimmer GmbH
www.zimmer.com

06.02321.012_ADV_Powertools_148x210.indd   1 23.05.12   15:18
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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 word-
format som vedlegg til e-post.
E-post: gisle.uppheim@lds.no

SØKNADSFRiST: 15. september 2012

Norsk Artroskopiforening gir 
stipend til beste artroskopi-
relaterte foredrag ved 
Ortopedisk Høstmøte 2012. 

Stipendet er på kr. 10.000,-. 

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.

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. 

Norsk Artroskopiforenings stipend 2012

En postoperativ løsning for oppsamling  
og reinfusjon av autologt helblod
- Mindre forbruk av allogent blod
- Redusert immunsuppresjon
- Færre postoperative infeksjoner
- Kortere sykehusopphold

Indikasjonstilpasset sårdrenasje

Astra Tech AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo. Tlf: 67 92 05 50. Fax: 67 92 05 60
www.astratech.no

Kontakt oss for produktpresentasjon:
Tlf: 67 92 05 50. E-mail: info.no@astratech.com

Bellovac®, Exudrain® og Abdovac®

Sårdren for rask og ukomplisert sårtilheling.  
Hver drenstype dekker nødvendige krav til sugekraft 
og volumkapasitet.
Bellovac for drenasje av store volum, Exudrain  
for middels volum, Exudrain Mini for små volum,  
Exudrain Passiv for passiv drenasje og Abdovac  
når det kreves svært skånsom drenasje.
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Nof stipend til støtte til 
forskningsarbeid, videre- og 
etterutdanning, eller kurs- og 
kongressdeltakelse.

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

Vedtekter for Norsk ortopedisk 
forenings (Nofs) stipend:

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

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

3.  Stipendet er på kr 50 000 
og utdeles en gang årlig. 
Stipendet kan eventuelt deles 
på flere søkere.

4.  Norsk ortopedisk forenings 
generalforsamling velger er 
stipendstyre på 3 medlem-
mer. 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.

Nof stipend for leger under 
utdanning til støtte til forsk-
ningsarbeid eller utdanning.

Stipendet er på kr 50 000 

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

1.  Norsk ortopedisk forenings 
stipend gis til et medlem un-
der utdanning etter søknad.

2.  Stipendet gis til medlemmer 
for økonomisk støtte til for-
skningsarbeid eller hospiter-
ing ved annet sykehus i inn- 
eller utland for fordypning i et 
spesielt fagområde av minst 3 
måneds varighet.

3.  Stipendet er på kr 50 000 
og utdeles en gang årlig. 
Stipendet kan eventuelt deles 
på flere søkere.

4.  Norsk ortopedisk forenings 
generalforsamling velger er 
stipendstyre på 3 medlem-
mer. 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.”

STiPEND

Charnley stipend som 
støtte til forskningsarbeid, 
videre- og etterutdan-
ning, 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 søknads- 
skjema. Nof's represen-
tanter i styret er Kari Indre-
kvam og Arild Aamodt.

Smith & Nephews 
Forskningsstipend til 
støtte for basal-
forskning og klinisk 
forskning innen implantat-
kirurgien.

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 representan-
ter i styret er Lars Engebret-
sen og Ove Furnes.

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 høstmøtefore-
drag. 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 skandi-
naviske. Deles ut hvert år. 
Førstegangssøkere vil bli priori-
tert. Søknader sendes til styret 
ved sekretæren og bør inne-
holde opplysninger om reisemål, 
fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på
årsmøtet. Etter reisen må stipen-
diaten 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

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 hånd-
kirurgiske 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 osteo-
porose – Nycomeds forsknings 
stipend

Nycomed er et privateid, euro-
peisk farmasøytisk selskap som
innlisensierer, utvikler, produ-
serer og markedsfører legemidler 
og helseprodukter. Vi har spesi-
aliserte 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 forsknings-
grupper/personer som driver
prosjektbasert forskning innen
osteoporose.



50 Norsk Ortopedpost • 2 - 2012

EFORT Travelling Fellowship
Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avs-
luttet utdanning. Et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen orto-
pedi. Kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. Det offisielle språket 
er engelsk. Vertslandet betaler 
opphold og forpleining, og stand-
arden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske foren-
ing betaler reisen til kandidaten.
Norsk ortopedisk forening
tildeles plasser etter avtale med
EFORT. 

Med bakgrunn i dette utdan-
ningsfondet 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.

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 Ortho-
pedic 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

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, ap-
plications longer than 10.000 
characters will be truncated. 
Please name the file with your 
own name. 

The successful candidate(s) will 
be announced on the NOF and 
DOS (Danish Orthopedic Society) 
homepages.

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. 

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

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 shaver-
blad 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!

DYONICS™ Power Shaver; med fokus på prestasjon

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.

*smith&nephew
     DYONICS™ POWER
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Tre funksjoner i ett instrument

DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første 
shaverbladet som både kan kutte bløtdeler, koagulere
blodkar 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.

DYONICS BONECUTTER™
ELECTROBLADE™

*smith&nephew

Tre funksjoner i ett instrument

DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første 
shaverbladet som både kan kutte bløtdeler, koagulere blodkar
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.

DYONICS BONECUTTER  
ELECTROBLADE™

*smith&nephew


