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Whoa! Nesten sitat
Knut, men frå meg
har det heilt andre
grunnar… Fotballfeberen har infisert
sunnmøre, askeladden
Hødd har gått hen og
sett rekord på rekord
i fotball-nm og vann
!Terje Vagstad, Redaktør ei utruleg spennande
cupfinale……Yngste
spelar gjennom tidene (Fredrik Aursnes), yngste
gjennomsnittsalder på laget som vant cupen
(23,4 år). Nesten-nedrykk til andre divisjon vart til
Europaleague-kvalifiseringsspel neste år…..Kjell
Rune Sellin utmanøvrert og utsortert i sunnmøres
stolthet AAFK scorar ledarmålet og er no på full veg
tilbake i rampelyset. Ørjan Håskjold som keeper
og vinnerskalle utanom det vanlege gleda seg visst
voldsomt til ein eventuell straffekonkurranse og
tok så fram det eksepsjonelle, heilt ufatteleg….
Eg veit eg har masa på nordnorge om bidrag til
ortopedposten men at Tromsømiljøet skulle bidra
såpass hadde eg ikkje venta…. Dette synest altså
eg, som berre har vore i Ulsteinvik eit par gonger….
Ingen fotballidiot, ingen idiot i det heile vil kanskje
nokon meine....Kontrasten er stor til ”mitt” AAFK,
der er det i kveld styremøte kor trenaren (Kjetil
Rekdal) si framtid skal diskuterast, skal han gå eller
heile administrasjonen som han er i opposisjon
mot? Korleis trur dere, utifrå dykkar eigen kvardag
det går?

Det er ikkje nødvendigvis nok å levere gode resultat
heller. Eksempla er mange.
Kva nytt er det hos oss da? Jau- eg er stolt. Stolt
av haustmøtet, kva det har blitt og betyr og særleg
åpningssymposiet i år. Det var ei sterk oppleving å
vere tilstades og høyre kva dei slit med i ymse delar
av verda. Vi i styret fekk tilbringe kvelden før symposiet med både mannen bak signfracturecare, Lew
Zircle, canadiske og reiseforvirra etter minst 8 land
i løpet av den siste veka Richard Gosselin, samt
professor Nyengo Mkandawire fra Malawi. Sterke
personar med eit glødande engasjement for det dei
driv med og utruleg viktige for ortopedien i både
Afrika og Asia. Eg tek og heilt av meg hatten for
Sven Young, han er ein stor mann for meg, å sitte og
høyre denne engasjerte mannen prate og forelese
på perfekt oxfordengelsk om så utruleg viktige ting
som hjelpa han gjev og kirurgien han driv i Malawi
var utruleg sterkt.
Heldigvis finnast dette engasjementet hos fleire
enn Sven. I Ålesund hadde vi for nokre få år sidan 2
legar frå Sudan i asslegestillingar, den eine frå nord
og den andre frå sør i landet. Trass i konfliktene i
heimlandet delte desse kontor i fred og fordragelighet og jobba godt saman. Ein av dei, Akao Aguto,
drog frå Ålesund til vest- og austlandet, gjorde seg
ferdig med spesialiseringa og reiste deretter tilbake
til heimlandet sitt, den utruleg ferske nasjonen
Sørsudan og har busett seg i hovudstaden Juba som
eigentleg einaste ortoped. Byen er på størrelse med
Oslo og det seier seg sjølve at han har rikeleg å

COPAL® – produktlinjen for revisjon av protesekirurgi
Alt fra samme sted: Enten det gjelder revisjoner i ett eller to steg så har
Copal® sement mange sikre og individuelle bruksområder.
COPAL® G+C – dobbel beskyttelse og sikkerhet ved ett- og totrinns
revisjoner
COPAL® spacem – spesialsement for produksjon av temporære spacere

Heraeus Medical Nordic AB · Box 437 · 191 24 Sollentuna · Sverige · www.heraeus-medical.com

Kontrastane er store men samanlikningane kan vi
likevel trekke… Rekdal er litt som oss, fagmannen
som gløder for det han driv med, men som ikkje
klarer manøvrere seg rundt alt det andre som har
infisert fotballen. Store og mektige administrasjonar og bakromsaktørar, tanken om å tene pengar
(denne har for øvrig røtter langt tilbake i tid på
sunnmøre….), skvisen mellom resultat oppnådd og
resultat ønska av både seg sjølve og andre. Det er
ikkje lett å vere fotballtrenar….Å gjere ein dårleg
jobb der blir ikkje belønna med kategoriopprykk
slik som kanskje vi har inntrykk av i vår verden…

u
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henge fingrane i…Ikkje mykje juba juba…Eit utruleg
engasjement og ein stor kjærleik til landet og folket
sitt driv han… For dei av dykk som har lyst på ei
utfordring har eg ei til dere: Ta kontakt med Lew
Zircle, signfracturecare ynskjer rekruttere ortopedar, minimum 2 vekers engasjement kor som helst
i verda etter ditt val og du er med. Ein fantastisk
mulighet til å få litt perspektiv på kva det er vi driv
med, epostadressa hans er
lew.zircle@signfracturecare.org

Besøk oss
på Høstmøtet

Stand
nr 2!

Alle Arthrocares produkter innen Sports Medicine og Spine
representeres nå i Norge av Medinor AS. Kontakt oss for produkter
innen Coblation, ArthroWand, sutursystemer og suturanker.

Kontakt oss for mer informasjon på tlf 24 05 66 20. E-post kundeservice@medinor.com

Verdiskapende produkter og tjenester innen helse
© 2012 Alere. All rights reserved. The Alere Logo and Alere are trademarks of the Alere group of companies.

Apropos engasjement. Mange sjukehus i norge
har samarbeidsavtaler med ulike sjukehus rundt
om kring i verda. Kanskje dette er noko for akkurat
deg? I Ålesund har vi uoffisielt kåra vår kjære kollega Peter Klungsøyr til afrikansk mester i klumpfot
grunna hans enorme engasjement i Etiopia, mange
av dere håper eg kjenner ein slik kollega. Glødande
interessert i det dei driv med og ikkje minst utruleg
opptekne av at andre skal få lært mykje av det same
som dei sjølve har gjort i løpet av eit langt kirurgliv,
ikkje minst av feila dei har gjort. Eg håpar vi kan ta
med oss i alle fall ein del av deira tankegang og gje
ein god start og ei god opplæring til dei mange som
no er i utdanning og ynskjer bli glimrande kirurgar.
Vi er eit team, startande med turnuslegen, visualisert av asslegen og personifisert av oss.
Ingen er sterkare enn det svakaste leddet og vi har
alt å vinne på å hjelpe og løfte kvarandre fram.
Har det skjedd noko nytt elles i faget vårt da?
Det som har oppteke meg i det siste er nokon (for
meg i alle fall…) fullstendig meiningslause avtaler
som liksom skal beskytte pasientane mot trøtte
doktorar på vakt. Sjølv på eit lite sjukehus som vårt
har ein no gått over til delte vakter kvart døgn med
vaktskifte tidleg ettermiddag og på morgonen dagen etter, trass i dokumentert kvile på over 8 timar
ila av ei døgnvakt. Ein av asslegane hos oss sa på
skjemt at om han ikkje fekk 8 timar kvile ila dagen
tok han natta til hjelp… Eg er gammal YLF-ar, hovudog føretakstillitsvald og har vore med på mange
kurs, møter og diskusjonar og er totalt ueinig med
strategien ein no har valt, kanskje eg tek feil, men
eg trur det ikkje. Tilstadetida på dagtid for elektive
inngrep er nestan fråverande, vaktarbeid tek nesten
heile plantida sjølv om reglane for 20 timar dagarbeid mellom kl 7 og 17 mandag til fredag er oppfylt.
Kvifor det? Jo, desse timane går til dagvakter, visitt
og poliklinikk og eg skjønner ikkje korleis ein skal
bli kirurg om dette fortset.

Det blir ikkje betre av at det å gå visitt no er blitt ei
papirmølle utan like, skjema for alt skal fyllast ut og
leverast med og det tek enormt med tid, godt hjelpt
som vi er av eit elendig dokumentasjonssystem og
få sekretærar. Presset på produksjon gjer at Lislegane går visitt og overlegane opererer anten åleine
eller saman med ein annan overlege. Kva vil dette
gjere med våre unge kolleger som vil bli kirurgar
men som oppdagar at dei nesten like gjerne kunne
arbeidd på ei medisinsk avdeling? Når du no er
ferdig spesialist er du eigentleg kun kompetent til
å gå vakter, ikkje anna. Er det slik vi vil ha det? Gje
tilbakemeldingar!
Tweets og bloggar bør dere alle lese. Eg kosar
meg som kjent med å lese Morten Strøksnes, forfattaren bak ”Et mord i kongo” og ”Tequiladagbøkene”
men aller mest som spaltist i BT, avisa for oss fra
Sogn og Fjordane som anser Bergen som byen med
stor B. Han harsellerer festleg med vår tids nye
leiarar og om dere nyttar google og søker kjem dere
til mange gode poeng. Men, han er ikkje alltid snill
med oss heller og det har vi veldig godt av….Sitat:
”Det offentlige er blitt et fragmentert modernistisk
kunstverk som ingen skjønner eller kontrollerer,
bestående av ti tusen konkurrerende offentlige
selskaper, med bedriftshemmeligheter som ikke
tåler dagens lys. Det er derfor offentlig ansatte
u
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alltid begynner å hviske når de skal fortelle hva som
egentlig skjer på arbeidsplassen. Staten er i ferd
med å ete seg selv.”

•
•
•
•
•
•

Banebrytende design for optimal presisjon og pålitelighet.
Automatisk innstilling for RSA, Radiostereometrisk Analyse.
RSA-undersøkelser av både stående og liggende pasienter.
Kortere undersøkelsestider med utstyr konstruert for RSA.
Parker røntgenrør nr. 2 og bruk ADORA som et ordinært DRlaboratorium.
Presist synkroniserte og nøyaktige innstillinger både for RSA- og
DR-undersøkelser.
Kontakt og referencer:
Decotron AS
+47 - 63 87 12 00
firmapost@decotron.no

www.adoraxray.com

14400069

Kjenner dere igjen noko av dette?
Kvardagen i våre sjukehus: Pasient vert henvist
poliklinikk, prioriteringsansvarleg lege vurderer
søknad og papir går fram og tilbake og får frist for
utredning eller behandling etc. Pasienten oppsøkjer
poliklinikken, blir avslutta, kontrollert poliklinisk
eller henvist operasjon. Same papirmølla om
igjen. Pasienten får ein time tilvist, denne passer
ikkje og han/ho ringer og flyttar timen. Utruleg
mykje ressursar vert brukt berre for å finne ut når
pasienten kan behandlast. Eg fekk under ein middag i heimen opplæring i korleis det kan gjerast:
Ein privat klinikk i Ålesund vert drive av to erfarne
ortopedar som har lagt si sjel i å effektivisere dette
mest mogleg. Etter poliklinisk time der eksisterer i
utgangspunktet 3 valg: Du blir avslutta, skal søkast
vidare til anna institusjon eller opererast hjå dei.
Er du uheldig hamnar du i papirmølla hos nr 2,
om du skal opererast på den nemnte institusjonen
går du direkte ut til sekretæren deira, set deg ned
med ein kalendar og plukkar ut når det passar DEG
å verte operert. Papirmølle? Nada. Nichts. Nothing.
Alle fornøgde. Sjølvbestemmelsesretten trur eg
er undervurdert. Kanskje vi bør tilstrebe mindre
istadenfor større einingar? Kanskje vi bør sette

ressursane vi brukar på å administrere ventelistene
etc inn på å behandle pasientane?
Når dere leser dette nummeret av ortopedposten
vil dere sjå ei aktiv LIOS-forening, reiselystne
ortopedar, ein glimrande foreningsleiar, rapportar
frå eit godt haustmøte og ikkje minst glødande
interesserte kollegaer. Gjer meg ei teneste:
Bli ein av desse, bidra til å utvikle faget vårt, bidra
til ortopedposten og gjer det for alle andre som
gjerne vil høyre frå akkurat deg, di stemme tel!
No er det straks jul, nytt denne høgtida til å ta vare
på dei du er glad i, vær saman og feir høgtida på ein
god måte. 2013 er straks rundt hjørnet, med det nye
året kjem nye utfordringar , desse skal vi takle på
ein god måte!
PS! DIPS eller EPJ er som valget mellom pest og kolera. Men for alt du gjør, hald deg unna PAS og EQS!
Tilslutt ei oppdatering på fotballen. Sjokkerande
nok ser eg i kveld at hovudtrenar Rekdal har fått
fyken , administrasjonen og styresamansetninga i
AAFK blir som før…..Men ei gladsak er det da:
Sellin blir igjen satsa på i AAFK… Malurta i begeret
er at keeper Håskjold har signert for Molde. Yin og
Yang. Livet i balanse.
God jul og eit fredfylt nyttår!
Norsk Ortopedpost • 4 - 2012
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MP® - A better solution

Modularity without a Morse Taper...

LEDER
WOA? Dette er ikke en ny trebokstavers prosedyre eller
sykdom som man føler man
burde kjent til. Men de fleste av
ortopedene har hørt om ESSKA,
EFORT, NOF, ISAKOS, SICOT. De
fleste av oss vet sånn nogenlunde
hva dette er og hva de forskjellige
står for. Noen er verdensomspenned, noen er nordiske og
noen er europeiske. Noen har
høyere status enn andre.

• Clear Indication – “To our knowledge,
there is no other modular, cementless,
distally fixed implant for which in the
face of deficient proximal support of the
prosthesis is advocated by the manufacturer.” ¹

© LINK 664 Aen V6/2012-02

• Fully Proven – LINK® MP testing
data conclusion: “[...] the structural
characteristics of the LINK® MP™ Hip
Stem are such that it offers the prospect
of in vivo longevity.” ²
• Strength – Location of locking mechanism, not a morse taper design “[...]
strongly suggest a structural benefit of
the extreme length of the distal neck
sleeve.” ²

The MP® Reconstruction Prosthesis. Our modular hip revision system compares to morse taper
systems having the following benefits:
Safety – The modular connection of the MP® is located much more proximal, where there is less strain on
the connection, avoiding potential fatigue fractures associated with mid-stem morse taper connection designs.
Versatility – In-situ correction of post-op dislocations and leg length discrepancies without having to break the
cold-weld of a morse taper which is known to have an adverse effect on the tapers ability to prevent disassociation.
Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de · Germany · Distributed in Norway by
LINK NORWAY AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · Phone 22 72 16 80 · firmapost@linknorway.no

¹ Kwong LM, Miller JA, Lubinus P: A Modular Distal Fixation Option for Proximal Bone
Loss in Revision Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty Vol. 18 No. 3 Suppl. 1 2003
² Postak PD, Greenwald AS: The Influence of Modularity on the Endurance Performance
of the LINK® MP™ Hip Stem. Orthopaedic Research Laboratories, Cleveland, OH, 2001
Note: Depicted expansion bolts not cleared for sale in the U.S.A.

Regaining Quality of Life.

WOA står for World Orthopaedic
Allience og utgår fra COA –
(Chinese Orthopaedic Association) sitt årsmøte i 2011. Da ble
det vedtatt en erklæring som
har som mål å arbeide med en
”global strategi” for å kunne
forene alle viktige ressurser og
ekspertise innen de ortopediske
fagområdene rundt om i verden
for å kunne møte utfordringen
med en aldrende populasjon,
den økende trafikkdøden, trafik
kepidemien som noen kaller
den, naturkatastrofer og økende
infeksjonsfare gjennom CARE:
Cooperation, Advocacy, Research,
Education and Patient Care.
COA jobber nå kontinuerlig med
en internasjonal arbeidsgruppe
som består av fagpersoner og
representanter fra industrien for
å etablere et permanent WOA
(World Orthopaedic Alliance).
Utgangspunktet skal være at
dette skal bli en non-profit
association med formål å tilby høy
ortopedisk kvalitet til lav inntekts
land (developing countries).
Erfaringer fra COA i China
Ideen fra 2011 – møtet ble fulgt
opp under COA sitt årsmøte i
Bejing i år. Lederne i de nasjon-

ale ortopediske foreningene fra
ca 80 land var invitert, i tillegg
til en del internasjonale sentrale
personer og representanter fra
den internasjonale industrien
til et heldagsmøte om WOA
samtidig med det årlige møte for
kinesiske ortopeder.
De 3 første temaene dreide seg
om Web-basert læring og tekno
logi, Artroplastikk og hvordan
drive praktisk trening. Industrien
presenterte sine ideer både når
det gjaldt design og nye produkter utviklet i samarbeide med
ortopediske kirurger, finansiering og innovasjon. Regulering
på tvers av landegrensene og
hvordan bygge broer mellom fagfolkene og industrien. Hvordan få
tilgang til ortopedisk behandling
av topp kvalitet i Kina med den
politikken som er der? Hvordan
endrer man tilgangen til ortopedisk høy kvalitetsbehandling i
forskjellige land med forskjellige
politiske styresett, og forskjellige
lover og regler? Innlegg fra diverse
representanter fra lav- innkomst
land med tanker hvordan dette
kan gjøres. Registerforskning var
også et svært sentralt tema.
Der var vi inviterte som leder
i Norsk ortopedisk forening,
og Ketil Holen som President i
Nordisk Ortopedisk Forening.
Dette er interessant fordi det
kommer fra Kina og er så sentralt
for Chinese Ortopedisk Association (COA). Dette kommer
fra ettparti – staten Kina og vil
erfaringsmessig bli gjennomført
når man har bestemt seg for
dette. Skummelt og suspekt vil
nok mange tenke. Kineserne vil

!Knut Fjeldsgaard
ha verdensherredømme, de vil
ha avsettingsområder for sine
folk og sine produkter og har en
baktanke med alt dette vil noen
si. Kineserne er allerede på svært
mange arenaer rundt om i verden.
Det kan være at det er en
baktanke med dette. Men
spørsmålet er om man kan
stoppe dette som kineserne
nå har startet. Mitt inntrykk er
at dette er et lokomotiv som
så vidt har begynt å rulle ut fra
stasjonen og som vi nok kommer
til å møte for fullt om svært få år.
Og det spørs om vi har ressurser
til å stå imot da. Og lokomotiver
med mange vogner er som vi vet
tunge å stoppe, eller nærmest
umulig å påvirke retningen på
når det først har fått opp farten.
Norges befolkning er tilsvarende
en bydel i Bejing.
En annen interessant observasjon var at Sverige var sentral i
dette møtet med to foredragsholdere. Professor Lars Lidgrens
snakket om ”Arthroplasty
Watch” og Professor Li Fellander – Tsai snakket om ”Skill
Training”. Er svenskene mer
internasjonale og mer oppmerksomme på hva som skjer rundt i
verden enn oss fra Norge?
I alle fall er dette en prosess som
er startet og som er i bevegelse
og som kommer fra Kina –
verdens mest folkerike land.
u
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Hvorfor belønne dårlige jobber?
Tilbake til Norge. Jeg har alltid
undret meg over hvordan Norge
belønner folk som gjør en
dårlig jobb. De samme lederne
som forteller oss at dere skal
belønnes hvis dere gjør det godt.
Men som mange av oss har lært
og sett opp gjennom et voksent
liv: Teori og praksis faller ikke
alltid sammen. Eller som vi og
har sett på en rekke områder:
Dette jeg sier gjelder alle dere
andre, men det gjelder ikke meg.
Bente Mikkelsen fikk plutselig
en jobb i WHO i Geneve. Plutselig
dukket stillingen opp, og vips så
var hun ikke så interessert i sammenslåingen av sykehusene i
Oslo lenger. Neida – nå var det et
helt annet område hun plutselig
var interessert i, og hun endelig
fikk muligheter til å jobbe med.
Fjolleri, tull og tøys hadde mora
mi sagt. Hvorfor kan man ikke si
at man har gjort en dårlig jobb,
og må taes bort fra den jobben
før enda flere katastrofer dukker
opp? Ærlig det, men synd at man
ikke oppdager dette tidligere ,
og byråkratene fortsetter å verne
om hverandre og seg og sine
posisjoner inntil katastrofen er
der. Og de som er så opptatt av
å plassere ansvar hos fagfolk
starter barnehageleken med:
Det var ikke min skyld, men det
var din skyld. (Les for øvrig også
høringen i Stortinget om 22 juli
rapporten). Akkurat det samme.
Høringer går sine runder uten at
noen vedtar noe. Det rusler og
går rundt i kontorene.
Og de fleste på våre sykehus har
og opplevet at noen har gjort en
dårlig jobb og dukker opp som
spesialrådgiver eller spesialkonsulent eller en annen merkelig
tittel som gjør at man unngår det
vanlige tariffsystemet, og plut-

selig skal gi råd til oppegående
leger om noe de ikke har greie
på. Merkverdig, men det skjer jo
til dagen. Føler at å jobbe mot
et byråkrati på våre sykehus/
foretak er som å stange mot en
betongvegg. Og da har man en
tendens til å gi opp. Dessverre.
Et bra høstmøte
Det er trivelig å være leder i
Norsk ortopedisk forening. Det er
fantastisk å oppleve et høstmøte
med en så herlig atmosfære, og
så mange flotte kolleger og mye
kunnskap som formidles i løpet
av få dager. Å være leder med
styremedlemmene som er i dag
er og bare trivelig og lærerikt.
Godt samarbeide, god samhandling, alle passer på hvis noe er
glemt og så har vi Kristin Solstad
fra KSCI som passer på oss alle.
Takk skal dere ha for et vellykket
høstmøte. Jeg tror høstmøtet
vårt kan bli enda bedre – og
jeg tror det etter hvert bør bli
mer tverrfaglighet over det.
Sluttresultatet for ortopedisk
behandling/kirurgi er avhengig
av etter hvert flere yrkesgrupper.
Fysioterapeuter, ergoterapeuter,
ortopedi-ingeniører, sykepleiere
osv. osv. De eneste som vi ikke er
avhengig av er byråkratene.
Jeg tror at fagfolkene må igjen
komme sterkere inn på banen
og få mer innflytelse. Det er jo i
dag signaler på dette. Flere og
flere leger blir ledere, og da er
det viktig at man opprettholder
lojaliteten nedover i systemet til
fagfolkene og tør å si fra oppover
i systemet når noe går helt gale.
Man må ikke primært være lojal
oppover. Dette blir feil. Man ser i
større mediesaker hvordan man
plutselig blir svakere og av og til
må beklage, eller at man bare
stille og rolig forsvinner til Geneve.

Positive tegn
Det siste halvåret har gjort at jeg
begynner å se positivt på framtiden for legene på sykehusene.
Ved hjelp av sykehuseierne
(befolkningen) som har tatt til motmæle mot en svulmende syke
husadministrasjon som bare øker
på enda mer, tror jeg at noe er
i ferd med å skje. Jeg tror. Jeg
håper. Jeg er litt godtroende vil
mange si når jeg tror på kineserne
i tillegg ? Men når det gjelder våre
sykehus er vi nødt til å trekke inn
fagfolkene enda mer og redusere
byråkratiet, og når det gjelder
Kina – så tror jeg ikke vi har noe
annet valg enn å følge med når
toget går. Det er litt frustrerende
å se hva en ett-parti stat kan få til.
Jeg vil ikke foreslå noe alternativ
til vårt demokrati, men må bare si
meg enige i at av og til er demokratiet i seg selv sin verste fiende.
Eller som Ibsen beskriver ”Den
forbannede kompakte majoritet”.
Til dere som skal jobbe i jula sier
jeg god vakt, og en god jul til alle
våre ortopedkolleger. Nyt noen
velfortjente feriedager.
Til administrasjon/byråkrater
osv: Bruk jula og tenk dere godt
om neste gang dere skal pålegge
fagfolk å lage nok en ny rapport,
eller nok en dokumentasjon eller
nok en utredning.
Til DIPS – folkene: Må den forbannede DIPS – versjonen kople
seg ut hver gang man er ute av
poliklinikken et lite øyeblikk.
Bedriver VM i logging på DIPS
hver bidige dag.
!Knut Fjeldsgaard
Leder i Nof
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FORENINGSNYTT
NexGen®
Porous Cruciate Retaining Flex Knee

Inntrykk fra årets møte
Så gikk uke 43 over i historien
som et meget vellykket arrange
ment. Igjen vil jeg si. Vi er vel
enige om at det var klokt å
trekke ned fra hotellet der oppe i
skogen og arrangere dette alene
i byen.

NexGen® Young Patients
Prolong®
Highly Crosslinked Polyethylene

Tradisjoner kommer også
tilbake. Takk til Smith & Nephew
for arrangementet på hotellet
før Orthomedic middagen. Dette
var fraværende et par ganger,
men er tilbake for fullt. Det er en
summende lyd av prat, smil og
latte, og selvfølgelig en og annen
historie som blir fortalt. Litt
sannhetsgehalt er det vel fortsatt
i historien, men for de velkjente
historiene blir vel litt villere for
hvert år som går. Men sånn er
det, og noen glass vin ble det vel
og på noen og enhver.

NexGen® Cruciate Retaining Flex Knee
Trabecular Metal™ Tibia Monoblock

Zimmer®
Gender® High-Flex Knee

NexGen®
Cruciate Retaining Flex Knee

Zimmer Norge A/S

Atmosfæren var god, det har
vi fått mange tilbakemeldinger
på. I tillegg blir det vanligere og
vanligere at sykehusene trekker
ned aktiviteten i uke 43. Og slik
vi hører, så blir det vanligere og
at sykehusene betaler for sine
ansatte for å delta på Høstmøtet
og fylle opp kunnskapslagrene,
treffe kolleger og bli kjent med
nye kolleger. Dette er noe man
ikke kan oppleve på annen måte
enn ansikt til ansikt.

+47 67 91 22 00

www.zimmer.com

Orthomedic-middagen er og
en klassiker, som jeg heller
ikke tror, og heller ikke håper
forsvinner. Stil, eleganse og

Ortomedic sitt stand

fantastisk god mat hører med til
denne middagen. Taler og en god
stemning som starter på hotellet
hos Smith & Nephew og som
bare utover kvelden escalerer til
de store høyder. Og jeg forstod
at mange avsluttet på spisestedet til Trond Giske – altså
Lorry – og den gode stemningen
fortsatte vel for de fleste ortopedene der.
Jeg var så heldig å få være med
våre gjester fra Malawi, USA
og Canada sammen med Sven
Young og hadde en herlig middag med dem. God prat og gode
historier fra gode mennesker.

temaet til berømte ishockey
helter fra Montreal Forum og
hans barndom der, gode historier
som har gjort ham til den han i
dag er. Og så over til å fortelle
om jobben hans og livet som reisende for WHO. Slik opplever og
lærer jeg at livet har sine mange
sider, på godt og vondt. Viktig å
huske de gode sidene også. Og
slik gikk altså to ishockeyfrelste
karer og pratet om ishockey,
ortopedi i lav innkomst land og
livet som familieforsørger og alt
det innebærer. En strålende natt,
og en strålende opplevelse av
hvor hyggelige ishockeytilhengere egentlig er.

En tur nattestid gjennom byen
sammen med Richard Gosselin
fra Canada var et høydepunkt
denne uken. Mannen var fra
Montreal – og sant å si skiftet

Tirsdagen før var det tverrfaglig
møte, som tidligere har dette
alltid vært spennende med tanke
på oppmøte. Joda, også i år et
u
stort oppmøte, flotte faglige
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Frede Frihagen

Lars Nordsletten

Trumpf’s stand

diskusjoner og foredrag. Satt
egentlig igjen med en følelse av
at dette temaet hadde fortjent
enda flere tilhørere. Problemet
er å komme i kontakt med de
som virkelig hadde hatt nytte av
å være der. Men til neste år skal
vi forsøke også ha en tverrfaglig
komite.
Torsdagen var duket for rikelig
med faglig påfyll, besøk hos
industrien og til vår årlige
generalforsamling. Som tidligere
var Anders Walløe en strålende
18
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leder av GF. En takk til kasserer
Annette Wikerøy som la fram
regnskap og budsjett uten noen
kommentarer. Bra Annette.
Så var det middagen da. Med
stil, eleganse og fin stemning.
Torstein Huseby som igjen ga av
seg selv, sang menyen og er jo
bare en herlig kar. Takk Torstein –
det kan hende at slike jobber er
en slags åremålsstilling – 6-8 år
ad gangen? Vi får nok ta en prat
neste år og. Hr Loven – stand
up talk show var vel stort sette

Bayer’s stand

Store deler av NOF-styret

Link’s stand

Cato Kjærvik

trivelig. Virket som han holdt
forsamlingen i godt humør.
Vi hadde nok flere plasser til
middagen – og til tross for
utdeling av Nof-stipendene og
Æresmedlemsskapet til Lars
Engebretsen som var nytt av
året, diskuterer vi stadig vekk
formen på middagen. Skal vi la
LIOS arrangere neste år? Kanskje
blir det litt mer blanding av kjønn
og alder neste år. Skal vi ha
det mindre stivt? Skal vi ha en
solid buffet? Skal det være mer

liv under selve middagen? Eller
skal vi fortsette med the same
procedure as every year?
Summa summarum var det nok
et flott høstmøte. På vår avdelingen i Bergen var det i alle fall
svært mye prat om årets arrangement i uka etterpå. Gode og
også noen morsomme historier
fikk bein å gå på. De morsomme
historiene sprer seg jo raskt og
blir til klassikere i løpet av meget
kort tid og blir fortalt igjen og
igjen til glede for de aller fleste.

Takk til styret i Nof som igjen
har gjort en strålende jobb. Takk
til Kristin og hennes damer i
KSCI som kjenner oss så godt
nå at hun er sentralen i hele
arrangementet, takk til teknikerne som sørger for at foredra,
symposier virker som det skal.
Takk til industrien som ved deres
tilværelse er så viktig for Nof,
både ved å være tilstede som utstiller, og ved å fortelle om sine
nyheter på en fin måte. Takk til
Smith & Nephew, Orthomedic og
Heraeus for sine rause stipendier

Wender Figved

som også er en viktig del av årets
høstmøte.
Jeg ser frem til uke 43 neste
år til et nytt høstmøte, og nye
møter med ortopedkolleger, og
kanskje noen nye historier og
opplevelser.
! Knut Fjeldsgaard
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Referat fra generalforsamlingen i Nof
25. Oktober 2012, kl. 15-17.00 Hotel Plaza, Oslo
Tilstede: Styret i Nof samt 75 deltakere ved møtets oppstart
! Torgeir Vestad, referent

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»

Saksliste:
Sak 1. Generalforsamlingen (GF)
åpnes av leder Knut Fjeldsgaard.
Generalforsamlingen mintes
medlemmer av foreningen
som gikk bort siste år. Disse
er Kirsten Fuhrmann, Bjarne
Halleraker og Ulf Slungaard.
Sak 2. Anders Walløe velges som
møtedirigent.
Sak 3. Innkalling og dagsorden godkjennes. Møtedirigent
poengterer at alle rapporter er
vedlagt innkalling til generalforsamlingen som finnes i Norsk
ortopedpost (Nop) nr.3.
Sak 4. Utdeling av stipend:
Charnley stipendet ble utdelt
av Thormod Dønnås og Anders
Sunndal og tildelt Bernhard
Flatøy ved Oslo universitetssykehus med kroner 100.000,-. Vinnerprosjektet har tittel; «Vitamin
E stabilisert HLXPE: RSA måling
av slitasje og migrasjon»
Smith & Nephew stipendet ble
utdelt av Johan Dahlstrøm og tildelt Geir Åsmund Hjorthaug samt
Are Haukåen Stødle, begge ved
Oslo universitetssykehus med
kroner 50.000,- hver. Hjorthaugs
prosjekt har tittel; «Effects of
bone resorption inhibition and
bone formation stimulation on
bone and tendon-to-bone healing: – Experimental studies of
fracture healing and tendon-

to-bone healing in the rat.»
Stødles prosjekt har tittel;
«Arthrodesis versus extra-articular bridge plating of the first
tarsometatarsal joint after acute
Lisfranc injury. A prospective
randomized study.»
Heareus medical stipendet ble
utdelt av i.A. Antonis Kontekakis
og tildelt Joachim Horn med
kroner 50000,- Horns prosjekt
har tittel; «Radiostereometrisk
analyse av ulike metoder for hemiepifysiodese – en kontrollert
og randomisert undersøkelse»
Leder av Nof informerte om at
offentliggjøring og utdeling av
de to Nof stipender er flyttet til
ortopedmiddagen under årets
høstmøte.
Under ortopedmiddagen ble Nof
stipend til støtte til forsknings
arbeid, formidling av eget
forskningsarbeid eller videre- og
etterutdanning utdelt av Nofs
forskningsutvalg ved Knut
Fjeldsgaard og tildelt Christian
Sætersdal ved Haukeland sykehus for sitt prosjekt «Langtids
resultater av klumpfotbehand
ling i Norge før innføring av
Ponseti-metoden», med kroner
50.000,-. Videre ble under
samme tilstelning Nof stipend for
leger under utdanning til støtte
til forskningsarbeid, formidling
av eget forskningsarbeid eller
utdanning utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Knut Fjeldsgaard
og tildelt Cathrine Aga ved Oslo
Universitetssykehus for sitt

prosjekt; «Anatomic double
bundle anterior cruciate ligament
reconstruction in the knee», med
kroner 50.000,-.
Sak 5. Årsberetning fra styret.
Leder Knut Fjeldsgaard avla
styrets rapport.
Sak 6. Rapport fra NOP-redaktøren. Redaktør Terje Vagstad
viste til Norsk ortopedpost.
Medlemmene ble sterkt oppfordret til å bidra med redaksjonelt stoff til NOP-en. Fagundergruppene ble også minnet på at
bidrag til Nop-en er obligatorisk
for å få årlig økonomisk støtte
fra Nof.
Sak 7. Rapport fra Nofs web
redaktør. Redaktør Ivar Rossvoll
viste til Nop. Rossvoll informerte
om at hjemmesidene har fått ny
teknisk plattform. Medlemmene
ble oppfordret til å følge vedtatt
mal for innsending av abstrakter
til Høstmøtet. Fra salen ble det
savnet egen lenke til alle Nofs
fagundergrupper. Fagundergruppene som ønsker slik lenke kan
ta kontakt med Rossvoll så vil
dette bli ordnet.
Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutvalget. Tobias Franke avla rapport.
Skriftlig rapport er ikke avlagt.
Aktiviteten i utvalget har vært
liten. Utvalget savner klarere
mandat og oppgaver fra styret i
Nof. Witsø etterlyser det tidligere
DRG utvalgets rolle. Han mener
å huske at utvalgets oppgaver u
Norsk Ortopedpost • 4 - 2012

21

HØSTMØTET 2012
ble lagt inn i kvalitetsutvalget i
forbindelse med nedleggingen
av DRG utvalget under fjorårets
generalforsamling. Styret i Nof
vil klarere dette med leder i
Kvalitetsutvalget.
Sak 9. Rapport fra spesialitetskomiteen. Leder Anders Walløe
avla rapport. Walløe viste til
fullstendig rapport i Nop-en. Det
er godkjent 30 nye spesialister
det siste året, alle etter norsk
ordning. 2 sykehus er i fare for
å miste sin rett til å være utdanningsinstitusjon innen ortopedi.
Disse sykehusene er nå pålagt
hyppig rapportering til spesialitetskomiteen. Snittalderen for
ferdige spesialister er fremdeles
rundt 40 år. Det er ønskelig
å forkorte forløpet vesentlig
slik at kandidater oppnår sin
spesialitet vesentlig tidligere.
For å oppnå dette antyder
leder av spesialitetskomiteen
at spesialiseringen i fremtiden
bør starte allerede under den
medisinske grunnutdanning.
Walløe ønsker spesielt innspill
fra medlemmer vedrørende
dette tema om tidligere spesialisering og subspesialisering.
Sak 10. Rapport fra Nasjonalt
register for leddproteser. Leder
Lars B. Engesæter viste til Nop.
Engesæter beklaget at årets rapport fra leddregisteret kom noe
sent. Målet er årlig utsending i
juni måned. Registeret ønsker å
komme i gang med Prom (Patient
related outcome measurement)
-prosjekt så snart teknisk løsning
foreligger.
Sak 11. Rapport fra Nasjonalt
korsbåndregister. Rapport
fremlagt av Lars Engebretsen.
Engebretsen viste til Nopen.
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Sak 12. Rapport fra Nasjonalt
hoftebruddregister. Lars B.
Engesæter viste til Nop.
Sak 13. Rapport fra Nasjonalt
barnehofteregister. Leder Ola
Wiig avla rapport. Wiig viste til
Nop. Deltagelse og innsending
av data går noe ned og medlemmer oppfordres til å rapportere
inn alle aktuelle pasienter.
Papirløs innrapportering til alle
registre etterlyses fra salen.
Engesæter svarer at dette er
et stykke unna. Den tekniske
løsningen er klar, men elektronisk registrering betinger
autentisering/eget passord for
hver pasient. Dette kan gjøre
registrering vanskeligere, og
en er av denne grunn redd for
dårligere innrapportering ved en
slik ordning.
Sak 14. Rapport fra ACTA. Lars B
Engesæter viste til Nop. Det har
vært en liten oppgang i innsendte
bidrag. Om lag 20 % av innsendte
bidrag publiseres. Eivind Witsø
er ny Co editor fra Norge. Lars
Engesæter slutter som deputy
i Acta. Engesæter har foreslått
for styret i Nof at Jonas Fevang
fra Haukeland sykehus blir hans
etterfølger. Generalforsamlingen
har ingen innvendinger mot dette,
og Fevang velges som ny deputy
i Acta.
Sak 15. Rapport fra Bone & Joint
Decade-arbeidet i Norge. Rapport ikke fremlagt
Sak 16. Rapport fra UEMS. Kari
Indrekvam viste til Nop. Hun
orienterte kort om hva UEMS er
og hvilke oppgaver organisasjonen har.

Sak 17. Rapport fra seniorpolitisk
utvalg. Ketil Holen viste til Nop .
Sak 18. Rapport fra Faggruppe
for ortopedisk traumatologi.
Rapport ikke fremlagt.
Sak 19. Rapport fra Norsk Artroskopiforening. Odd Arve Lien
viste til Nop. Foreningen hadde
20 års jubileum i 2011. Foreningen utnevnte for første gang
æresmedlemmer (3) siste år.
Sak 20. Rapport fra Norsk Barneortopedisk forening. Ola Wiig
fremla rapport. Anders Wensaas
er valgt som ny leder.
Sak 21. Rapport fra Norsk Fot og Ankelkirurgisk forening. Leder
Jacup Midtjord viste til Nop.
Sak 22. Rapport fra Norsk
forening for håndkirurgi. Hebe
Kvernmo avla rapport. Foreningen har fått egen nettside.
I 2014 vil SSSH (skandinavisk
kongress) bli arrangert i Bergen
med Yngvar Krukhaug som kongresspresident. Det ble informert
kort om arrangeringen av FESH
2011, samt invitert til håndkurs
på Ilsetra vinter 2012.
Sak 23. Rapport fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi.
Rapport ikke fremlagt. Rapport
er vedlagt Nop.
Sak 24. Rapport fra Norsk forening for hofte- og knekirurgi. Det
ble vist til Nop. Foreningen deler
i år for første gang ut egen pris
for beste studie innen sitt fagområde. Røhrl ønsker innspill/
forslag til logo for hofte- og
knekirurgi foreningen.

Sak 25. Rapport fra faggruppe
for osteoporose og benhelse.
Rapport ikke fremlagt.
Sak 26. Rapport fra Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS).
Leder Ante viste til Nop.
Sak 27. Rapport fra Nofs forsk
ningsutvalg. Knut Fjeldsgaard
avla rapport. Det ble vist til
Nop. Fjeldsgaard redegjorde
for utvalgets medlemmer som
er; Kari Indrekvam (Helse Vest),
Hebe Kvernmo (Helse Sør-Øst),
Eivind Witsø (Helse Midt-Norge)
og Gunnar Knutsen (Helse Nord)
og Leder av Nof.
Sak 28: Saker forelagt av styret:
Endring av kontingent.
Styret i Nof foreslår en årlig
kontingentøkning på kroner
200,-. Bakgrunnen for dette er
at tilskuddet fra legeforeningen
sentralt til Norsk ortopedisk
forening har gått ned i forbindelse med ny fordelingsmodell
Ingen i salen hadde innvendinger eller kommentarer til dette
forslag.
Generalforsamlingen vedtar
enstemmig at kontingenten til
legeforeningen gis et påslag
på 200 kroner som går direkte
til driften av Norsk ortopedisk
forening.
Sak 29. Saker forelagt av foreningens medlemmer:
Ingen saker har blitt forelagt fra
foreningens medlemmer.
Sak 30. Regnskap pr. 31.12.2011
Regnskap og balanse for 2011
ble lagt fram av kasserer
Annette Wikerøy. Norsk ortopedisk forening har en stabil

økonomi og hadde et overskudd
på 188 906 kr i 2011. Foreningen
(Nof ) valgte i 2011 å delta på jubileumsfesten til Norsk Kirurgisk
Forening fremfor å arrangere
egen ortopedmiddag under
høstmøtet. Det er uenighet mellom NKF og Nof om hvem som
skal dekke et underskudd på 124
000 fra denne middagen. NKF
mener at dette skal dekkes av
Nof. Nofs styre mener de ikke har
inngått en slik avtale, hverken
skriftlig eller muntlig, og finner
det urimelig at bare en av NKFs
undergrupper skal være med å
dekke et underskudd. Nof hadde
ingen medbestemmelsesrett på
regi eller kostnader av middagen
og budsjett ble ikke forelagt. Om
resultatet av denne diskusjon
blir at Nof må dekke det nevnte
underskudd, må dette føres
under regnskapet i 2012 eller
2013, avhengig av når partene
blir enige. Denne utgiftsposten
er det ikke budsjettert for, men
informert om på Generalforsamlingen.
Regnskapet ble godkjent uten
kommentarer av generalforsamlingen.
Sak 31: Budsjett-forslag 2013
Budsjettforslag ble lagt fram av
kasserer. På budsjettet for 2013
ble kontingentøkningen som ble
vedtatt under punkt 28 ovenfor
på 200 kroner per medlem inkorporert. Kontingentøkning skyldes reduserte kontingentinntekter til Nof fra Dnlf i forbindelse
med ny beregningsmodell.
Forøvrig ble budsjettet stipulert
ut i fra tidligere regnskap.
Budsjettforslag ble godkjent
uten kommentarer av generalforsamlingen.

Sak 32: Valg
Ny Valgkomite;
Hebe Kvernmo, Ketil Holen og
Knut Fjeldsgaard (som leder av
Nof ) velges som ny valgkomite.
Spesialitetskomiteen:
2 av komiteens medlemmer har
trukket seg. Ragnhild Øydna
Støen velges som nytt medlem.
Videre foreslår generelforsamlingen ovenfor YLF at Tiril Meldby
velges som det andre nye
medlem i spesialitetskomiteen. I
tillegg velges Mona Nysted som
varamedlem.
Oppnevnelse av æremedlem.
Styret har mottatt flere forslag
på æresmedlem og utvalgte
blant disse forslagene Lars
Engebretsen. Engebretsen ble
overrakt blomster av leder Knut
Fjeldsgaard. Overrekkelse av
diplom er flyttet til ortopedmid
dagen.
Sak 33: Forslag til tema for Nofsymposiet 2012.
Lasse Engesæter kom med
forslag om at leddregisteret
skulle arrangere neste års Nof
symposium med tema retningslinjer for tromboseprofylakse
hos ortopediske pasienter. Styret
i Nof vil bestemme tema på neste
styremøte i januar måned. Frem
til da er det åpent for at andre
medlemmer kan fremme andre
forslag om tema for neste Nof
symposium.
Sak 34: Tid og sted for Nof Generalforsamling 2013.
Neste Generalforsamling blir
holdt torsdag 24. oktober 2013.
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kollagenase clostridium histolyticum
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Xiapex «Pfizer»
Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.
ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til
injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med føl¬bar streng.
Dosering: Administreres intralesjonalt. Skal kun gis av leger som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom. Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Metakarpofalagealledd (MCP-ledd): Pulveret
rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP-ledd): Pulveret rekonstitueres
i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter injeksjon kan
fingerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3
ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Kun én streng må behandles om gangen. Ved multiple kontrakturer behandles hver streng i
sekvensiell rekkefølge. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig.
Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Allergiske reaksjoner kan forekomme. Ingen alvorlige allergiske reaksjoner er observert, men beredskap for å
håndtere ev. alvorlige lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens
perma¬nent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, skal
kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte
lege straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuytrens
kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner. Forsiktighet må utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser
eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke anbefalt hos pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak
av opptil 150 mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer mot
det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA) teoretisk interferere med humane MMP. Ingen sikkerhetsproblemer relatert
til hemming av humane MMP eller bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling av
muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller
flere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progressivt. Langtidssikkerhet og påvirkning av tidligere behandling på etterfølgende kirurgi er
ikke klarlagt. Xiapex er praktisk talt natriumfritt (<23 mg pr. dose).
Interaksjoner: Bruk hos pasienter som har fått tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige
effekter mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter gjentatt administrering. Kryssreaksjon av
ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. Behandling bør utsettes til etter graviditet. Overgang i
morsmelk: Kan brukes ved amming da systemisk eksponering hos ammende er ubetydelig.
Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet (ødem, blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (>1/100 til <1/10): Blod/
lymfe: Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt svette. Muskel-skjelettsystemet:
Artralgi, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte,
hevelse, inflammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler), hudlaserasjon. Mindre vanlige
(>1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom,
hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom,
skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immun-systemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet. Kjønnsorganer/bryst:
Ømhet i bryst, brysthypertrofi. Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Klump i armhulen, smerte i brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet i muskler/
skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor.
Psykiske: Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ubehag, tretthet, varmefølelse, influensalignende sykdom, reaksjon
på injeksjonsstedet (følelsesløshet, avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben,
åpent sår, sårsprik.
Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.
Egenskaper: Klassifisering: Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. Består av 2 kollagenaser (AUX-I og AUX-II) som er
representative for de 2 største kollagenaseklassene (klasse I og klasse II) som produseres av Clostridium histolyticum. Virkningsmekanisme: Enzymatisk oppløsning av Dupuytren-strengen ved kollagenhydrolyse. De 2 kollagenaseklassene (AUX-I og AUX-II) har
komplementær substratspesifisitet og kløyver interstitielt kollagen effektivt på forskjellige steder i molekylet. Begge gir hurtig hydrolyse
av gelatin (denaturert kollagen) og små kollagenpeptider. Klasse I kløyver uløselig trippelheliks-kollagen med høyere affinitet enn klasse
II-kollagenase. Klasse II har høyere affinitet for små kollagenfragmenter. Gir samlet bred hydrolytisk aktivitet mot kollagen. Absorpsjon:
Etter administrering av enkeltdose er det ikke påvist målbare mengder i plasma fra 5 minutter til 30 dager etter injeksjon. Metabolisme:
Kollagenase clostridium histolyticum er ikke substrat for enzymsystemer som metaboliserer legemidler, og ingen aktive metabolitter
forventes. Ingen studier er utført. Utskillelse: Ingen systemisk eksponering etter enkeltinjeksjon. Ingen studier er utført.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. Kan oppbevares ved
20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter oppbevaring i kjøleskap må re-konstituert oppløsning
tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Andre opplysninger: For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fingerekstensjon, se pakningsedlegget.
Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) kr 9408,50.
Sist endret: 14.03.2011
Priser av: august 2012
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Lars Engebretsen
Nytt æresmedlem i Norsk ortopedisk forening
! Knut Fjeldsgaard
Det var vel på tide vil nok
mange si. Men nå har
Lars E fått sin diplom
og blitt æresmedlem og ble hyllet
på høstmøte
banketten,
vel fortjent.
Medisinsk embedseksamen
1979 og dr.
med i 1990 i
Trondheim:
”Treatment of
acute anterior
cruciate ligaments”.

Arthrex Synergy HD3 system

En revolusjon innen endoskopisk visualisering
– 3 i 1 design
• LED lyskilde
• HD kamera – 1080p
• Dokumentasjonsenhet, med et brukergrensesnitt som aldri har vært presentert tidligere

Lars gjorde det
flere og flere nå
oppfordres til å
gjøre i 1990 – han
reiste utenlands.
Til Minnesota. Ved
University of M
 innesota
var han Associate Professor fra 1990 – 1996. Før
dette var han svært sentral i
miljøet på Ortopedisk avdeling
St Olavs Hospital i Trondheim, og ble
tilsvarende sentral ved Ortopedisk avdeling
ved Ullevål sykehus i Oslo da han vendte hjemover i
1996. Kontakten med University of Minnesota er der
fortsatt og det er et nært samarbeide på en rekke
prosjekter.
Divisjonsdirektør for Ortopedi, Nevrokirurgi, Nevrologi og Fysikalsk medisin ved OUS 2005–2007.

Lars har vært lege for Rosenborg
Ballklubb og Herrelandslaget
i Fotball, sjefslege for de
norske OL- troppene
sommer som vinter
siden 2004.
Pr i dag er han
Professor ved
Ortopedisk
avdeling OUS,
Professor og
forskningssjef
på Ortopedisk
senter OUS,
Professor
2 innen
sportsmedisin ved NIH,
Professor
og Co-leder
ved Senter for
idrettsskadeforskning, Sjefslege i Norges
Olympiske Komite
og Head of science
and research IOC fra
2007.
Han har publisert godt over
300 artikler, redigert diverse
bokartikler, og har vært svært
sentral innen klinisk, epidemiologisk
forskning innen generell idrettsmedisin, kneligamentskader, bruskskader og sist men ikke minst
innen forebygging av sportsskader.
Han har mottatt diverse grants og awards fra så vel
offentlige institusjoner som mer private institusjoner som AOSSM og IOC. Hans forskergrupper har
mottatt diverse priser fra institusjoner rundt om i
verden. Han var svært sentral ved opprettelsen av
u
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«Alle vet å sette pris på Lars E sin hjelpsomhet,
tilgjengelighet og ønske om kunnskapsdeling»

Stipendvinner:

Langtidsresultater av klumpfotbehandling i Norge
før innføring av Ponseti-metoden
! Christian Sætersdal

Nasjonalt Korsbåndregister i Bergen.
Han har et tett samarbeide med andre forskergrupper som May-Arna Risberg i NAR, Robert La Prade i
Minnesota og Vail.
Han har vært President i ESSKA, president i ISAKOS,
leder i NIMF, President i The Scandinavian Foundation of Sports Medicine. Han har videre vært og er
sentral i en rekke forskergruppe, sjefsredaktør i
IOC-BJSM: Injury Prevention and Health protection.
Internasjonal redaktør i det amerikanske JBJS – verdens største ortopediske tidsskrift. Sitter i editorial
board i A. Journal of Sports Medicine, Scandinavian
journal of medicine and science in sports, Knee
surgery and sports traumatology.
Har skrevet ca 30 oversikts – og bokkapitler.
Lars har vært veileder for en rekke Ph.D kandidater,
og har veilederantall for et større antall til enhver tid.
Æresmedlem i NIMF.
Dette er sikkert ikke alt den tidligere Hamargutten
og Friggspilleren har gjort. Men det får så være. En
nøyaktig CV har han nok ikke selv over alt han har
gjort, vært med på og hatt sin innflytelse over. Og
det er kanskje ikke så viktig heller. For det er slik
at når man blir så stor og anerkjent nasjonalt og
internasjonalt så oppdager man også alle de gode
egenskapene til Lars E. Alle som har hatt med Lars E
og gjøre setter umåtelig pris på dette.

Alle som har hatt med Lars E å gjøre vet å sette pris
på hans hjelpsomhet, tilgjengelighet og ønske om
å dele sin kunnskap med andre. Raushet er det ikke
alle som fortjener å høre. Men det å være raus innen
vårt yrke vil jeg si er en hedersbetegnelse, og er det
noe Lars E er, så er det å være raus overfor kolleger,
fysioterapeuter, og andre som han er i kontakt med.
Tilgjengeligheten hans er viden kjent. Svar enten
på mobil eller e-mail er det som oftest innen et
døgn, og med en setning: ”bare ring meg hvis det
er noe mer.” Et ønske om å dele med andre, skyve
andre fram, og ikke tviholde på egen kunnskap er
egenskaper som settes høyt. Evnen til å formidle sin
kunnskap på en behagelig måte, og evnen til å si at
dette ”vet vi ikke” er og noe han er stor på.
Jeg har nylig vært på den kinesiske ortopediske
congress 2012 i Bejing sammen med leder i Nordisk
ortopedisk forening Ketil Holen fra Trondheim, og
da treffer man mange fra forskjellige land. Nære og
fjerne land. Og det som gikk igjen når vi presenterte
oss var svært ofte: ”Oh you are from Norway – ok –
Lars Engebretsen? You know him?”
Først da skjønner man hvor internasjonal han er, og
hvor anerkjent han er internasjonalt.
Et vel fortjent æresmedlemsskap – og det blir nok
ikke det siste vi hører fra Lars E, og heller ikke blir
det den siste sms/e-mail ”sent from my Blackbury
mobile telephone” på en eller annen forespørsel til
Lars E et eller annet sted i verden.

Jeg vil med dette få takke Norsk Ortopedisk Forening for tildeling av stipend i 2012 for prosjektet
«Langtidsresultater av klumpfotbehandling i Norge,
før innføring av Ponseti-metoden».
Bakgrunn for prosjektet
Klumpfotbehandling i Norge og resten av verden
har variert opp gjennom årene. Få studier har vært
gjort i Norge, men en studie av Nesse og medarbeidere i Trondheim på slutten av 90 tallet viste at de
fleste pasientene ble operert. I forbindelse med den
pågående nasjonale klumpfotstudien har vi sett at
hos 91 pasienter med klumpfot som er født i 2000–
2002 ble 118 av 132 føtter operert minst en gang.
De siste 10 årene har de fleste sykehus gått over
til mer konservativ behandling (Ponseti-metode).
Denne metoden har vist gode resultater internasjonalt og den første norske studien viser også gode
resultater med 4 års oppfølgingstid.

Ponseti-behandling blir voksne, kan vi sammenlikne
langtidsresultatene.
Metode
Pasienter i Hordaland har vært undersøkt i
forbindelse med tidligere studier, slik at pasientdata
er kjent. Vi håper vi også klarer å få tak i pasientdata
ved St. Olav, slik at vi får undersøkt pasienter derfra.
Undersøkelsen skal omfatte journalgjennomgang
(antall operasjoner osv) klinisk undersøkelse (ledd
utslag, deformitet osv), røntgen undersøkelse og
spørreskjema (smerter, funksjon osv).
Vi ønsker å undersøke pasienter som har vært
behandlet for klumpfot i årskullene 1982–1994
ved Kysthospitalet i Hagevik/Haukeland Universitetssykehus og St. Olav Hospital. Med ca 10 nye
tilfeller av klumpfot per år i hver region, vil vi kunne
undersøke over 100 pasienter selv med kun 50
prosent fremmøte.

Alle pasientene som er inkludert i denne studien
skal følges videre, slik at vi får undersøkt langtids
resultatene i Norge etter Ponseti-behandling. Det
er planlagt en ny undersøkelse i 2014, og disse
pasientene vil da være 8–10 år gamle.
Vi vet for lite om langtidsresultatene hos personer
som er behandlet for klumpfot i Norge, spesielt ikke
hvordan de har det i voksen alder.
Prosjektets målsetting
Vi ønsker å undersøke pasienter som har vært
behandlet for klumpfot og som har nådd ung
voksen/voksen alder. Hvordan er funksjon, har
de smerter, er de fornøyd, har diagnosen virket
inn på yrkesvalg? Når pasienter som nå mottar

Christian Sætersdal mottar Nof stipendet fra Knut Fjeldsgaard
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Stipendvinner:

Double Bundle Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction Proposal
! Catrine Aga
Skade av det fremre korsbåndet (anterior cruciate
ligament, ACL) er en av de hyppigste kneskadene
blant den yngre, aktive befolkning. Årlig blir i Norge
mellom 1500–2000 pasienter operert for denne
skaden. Noen studier viser at over 50% av de som
har hatt en ACL-skade utvikler slitasjeforandringer
i kneleddet på sikt ved bruk av den tradisjonelle
”single-bundle” rekonstruksjonsmetoden for fremre
korsbånd.

Den siste delen av prosjektet er en biomekanisk
studie, utført i samarbeid med Steadman Philippon
Research Institute i Vail, USA, fra juni til august i
2012. Studiens formål er å vurdere de biomekaniske egenskapene til de vanligste intratunnellære
senegraftfiksasjonene på tibiasiden. 8 forskjellige
interferens skruer og plugger ble vurdert og sammenliknet biomekanisk på en dyremodell. Studien
er gjennomført og vil bli publisert i 2013.

Ved rekonstruksjon med anatomisk ”double-
bundle” teknikk, rekonstrueres fremre korsbånd til
sine anatomiske røtter med 2 bunter istedenfor
1 bunt: den anteromediale(AM) og den posterolate
rale(PL) bunten. Dette har klinisk og biomekanisk
vist å gi en bedret rotasjonstabilitet i kneet i forhold
til kun rekonstruksjon med en bunt, men det finnes
få gode kliniske studier på dette.
Første del av prosjektet er en randomisert, kontrollert studie som gjennomføres ved Ortopedisk
avdeling, Oslo Universitetssykehus. Studien sammenlikner 100 pasienter operert med anatomisk
”single-” eller ”double-bundle” teknikk. Formålet
med studien er å sammenlikne de to operasjonsmetodene ut ifra resultater målt ved subjektive
skåringssystem, kliniske og funksjonelle tester og
med røntgenbilder.

OXINIUM™

Oxidized Zirconium

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.

I løpet av det første postoperative året observeres
en utvidelse av bentunellene i inntil 50% av de rekonstruerte knærne. I den andre delen av prosjektet
vil man ved hjelp av CT bilder kartlegge utvidelsen
av bentunnelene ved pasienten som er operert med
anatomisk ”double-bundle” teknikk. I tillegg ønsker
man å se om utvidelsen korrelerer med det subjektive, kliniske og røntgenologiske resultatet etter
operasjonen.

Catrine Aga mottar Nof stipendet fra Knut Fjeldsgaard
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Best paper av Jan Harald Røtterud:

Effekt av menisk- og bruskskade på pasientrapportert
resultat etter rekonstruksjon av fremre korsbånd

! Jan Harald Røtterud
Her er noen hovedtrekk fra årets vinnerpaper:
En studie av 8476 pasienter fra norsk og svensk
korsbåndsregister med 2 års oppfølging.
Hensikten med studien var å undersøke om
tilstedeværelse av menisk- og bruskskade påvirker
pasientrapportert resultat etter rekonstruksjon av
fremre korsbånd. Data ble innhentet fra det norske
og svenske korsbåndsregisteret:

Signature™
• Personalised Patient Care
• Surgeon Designed
• Patient Matched

Av 15783 pasienter som fikk utført rekonstruksjon
av fremre korsbånd i perioden 2005–2008 var det
8476 (54%) som hadde besvart Knee Injury and
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) ved 2 års
oppfølging.
Pasienter med dype bruskskader rapporterte
dårligere resultater ved KOOS sammenlignet med
pasienter uten bruskskade 2 år etter rekonstruksjon
av fremre korsbånd. Meniskskade og overflatisk
bruskskade påvirket ikke pasientrapportert resultat
målt ved KOOS 2 år etter rekonstruksjon av fremre
korsbånd. Disse funnene vil ha betydning for
pasientinformasjon og valg av behandlingsstrategi.
Vi gratulerer Jan Harald med prisen

Biologics • Bracing • Microfixation • Orthopaedics • Osteobiologics • Spine • Sports Medicine • Trauma • 3i
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Åpningsssymposiet Høstmøtet 2012:

Orthopaedics in Global Health

! Sven Young
NOF åpningssymposiet 2012 var ment å gi oss
litt nytt å tenke på om ortopediens plass i global
helsepolitikk. Vi hadde tre besøkende fra Malawi og
USA som alle jobber til daglig med å prøve å få mer
innpass for kirurgi på dagsorden i fattige land. Det
er en etablert skepsis blant mange globale helsepolitiske aktører, også innen FN og WHO, til nytten
og sikkerheten av kirurgi i lavinntektsland. Dette
fører til en betydelig underfinansiering av kirurgi i
forhold til andre helseproblemer i disse landene.
Mye av skepsisen bygger på gamle myter om kirurgi
i ressursfattige land.
Professor Nyengo Mkandawire, fra Blantyre, Malawi, presenterte nyere forskning som tydelig avliver
mytene om at det er for mange postoperative infek
sjoner etter ortopedisk kirurgi i lavinntektsland til at
moderne behandling kan anbefales. Disse studiene
viser infeksjonsrater fra 0,5 til 4% etter implantatkirurgi og ingen økt risiko for HIV pasienter dersom
det er ren kirurgi. Tallene ligger i overkant av det vi
har i rike land her i nord, men er ikke så høye at det
skulle tilsi at man ikke skal tilby god behandling i
lavinntektsland. Noen studier viser høyere risiko for
infeksjon etter forsinket implantatkirurgi sammenliknet med tidlig kirurgi. Dette kan forklare noe av
den økte infeksjonsraten. En prospektiv multisenterstudie i Sør-Afrika og Europa gav samme resultater og komplikasjonsrater begge steder. Alvorlig
forurensede, åpne frakturer har derimot en påviselig
økt risiko for infeksjon hos HIV pasienter. Dette er
imidlertid ikke noe argument for ikke å bruke god,
moderne behandling, som eksternfiksasjon og
lokale lappeplastikker, også hos disse pasientene i
et forsøk på å redde ekstremiteten.
Mkandawire påpekte også det store gapet i kirurgiske tjenester i lavinntektsland i forhold til rike
land. Til tross for at lavinntektsland har en mye
høyere byrde av skader og kirurgiske lidelser enn
høyinntektsland foregår bare 3,5% av de kirurgiske
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inngrepene i verden i de 35% fattigste landene.
”Hjerneflukt” er et stort problem og pengene fattige
land bruker på å utdanne folk som rekrutteres til
Europa og USA overgår pengestrømmen sørover
med bistand til støtte av utdanning. En av de viktigste faktorene for å holde på utdannede leger i sør er
å videreutdanne dem til spesialister i sitt hjemland
så de utvikler sitt sosiale nettverk og får familie
hjemme. En trenger også langsiktig internasjonal
støtte av sentrale utdanningsinstitusjoner i sør.
Den vanlige bistandshorisonten på 2–5 år er for
kort til å bygge solide institusjoner. Støtten bør
inkludere direkte støtte til leger under utdanning
og til leger som blir i den offentlige helsetjenesten i
hjemlandet for å videreutdanne neste generasjon.
Professor Richard Gosselin fra UCSF og Berkeley er
ekspert på kost-nytte-analyser og helseøkonomi
i lavinntektsland og har arbeidet som rådgiver
for WHO. Han presenterte tilgjengelig statistikk
på fordeling av skader og kirurgiske tilstander på
verdensbasis og viste overbevisende at den globale
byrden av kirurgiske tilstander er betydelig undervurdert og underrepresentert i pågående støtte
programmer i lavinntektsland. De fleste bilaterale,
og multilaterale, bistandsorganisasjoner har en
oppfatning om at kirurgiske tilstander er et mindre
problem enn smittsomme sykdommer som HIV,
tuberkulose og malaria. Realiteten er imidlertid at
skader dreper flere folk i verden hvert år enn alle de
tre nevnte infeksjonene til sammen. Trafikkulykker
alene ventes av WHO å bli blant de fem hyppigste årsaker til død i verden innen 2030. Ser man
på unge mellom 10 og 24 år er skader hyppigste
årsak til dødsfall med over 40%, og 97% skjer i
lavinntektsland. Kirurgi har blitt neglisjert i den
globale helsedebatten og er grovt underfinansiert
sammenliknet med andre helseintervensjoner.
En annen utbredt myte er at kirurgi er lite kostnads
effektivt i lavinntektsland. Gosselin et al. har gjort
flere studier som viser at kirurgi er kostnadseffektivt også når ressursene er knappe. I en studie

Panelet under årets åpningssymposium.

i Kambodsja viste de at margnagling av lårbeinsbrudd er mer kostnadseffektivt enn strekkbehandling. I tillegg var det bedre kliniske resultater i
margnaglingsgruppen. Noen kirurger synes fortsatt
å mene at strekkbehandling av lårbeinsbrudd er
god nok behandling i lavinntekstsland. Det er ikke
tilfellet! Det er dårlig behandling og det er derfor
det er forlatt i vår del av verden. Riktig nok må en
ofte ty til denne behandlingen fordi det ikke er
tilgjengelige ressurser for margnagling, men det
må ikke forveksles med at det er ”godt nok”. Det
er enda for få studier om kostnadseffektivitet og
kirurgi i lavinntektsland, men det er nå flere og flere
som kommer og disse viser klart kost-nytte-effekten
av kirurgi. I mange tilfeller er kirurgi mer kostnads
effektivt enn store forebyggende programmer og
HIV-behandlingsprogrammer.
Professor Lewis G. Zirkle Jr, ved University of Washington i Seattle, er grunnleggeren av SIGN Fracture
Care International. Han ble sendt til Vietnam i 1968
da han fortsatt var under utdanning i ortopedisk
kirurgi. Det faktum at soldatene fikk betydelig bedre
behandling enn sivilbefolkningen merket ham for
livet og han har jobbet siden med å prøve å rette
opp noe av denne urettferdigheten. Han dro etter
krigen i mange år til Indonesia og Vietnam for å
hjelpe til å utdanne ortopediske kirurger. Etter ti
år oppdaget han at selv om antallet ortopeder ble
større fikk fortsatt ikke de fattigste behandling med
moderne implantater. De hadde ikke råd til å kjøpe
dem selv. Det ble starten på SIGN. Han begynte å
designe og produsere en egen margnagle som kan

brukes uten dyre gjennomlysningsmaskiner eller
andre høyteknologiske hjelpemidler. Med egne og
innsamlede midler har han bygget opp en organisasjon som leverer FDA-godkjente margnagler gratis til sykehus i lavinntektsland. Siden 1999 er over
100 000 pasienter i 55 forskjellige lavinntektsland
blitt behandlet med en av SIGNs margnagler.
SIGN har en egen rapporteringsdatabase på internett der kirurgene registrerer operasjonene som
er gjort, på den måten får sykehusene automatisk
påfyll av de brukte naglene og ødelagte instrumenter. Dette eliminerer det største problemet med
implantatkirurgi i lavinntektsland; reforsyning av
brukte implantater. Når implantatene tar slutt har
ikke ortopedene noe å jobbe med. Går det for lang
tid mister de motet av å ikke kunne utføre jobben de
er utdannet til og slutter de også. Slik er SIGN med
på å sikre at kirurger blir i deres hjemland, i tillegg
til at fattige skadeofre får god behandling.
SIGN er i stadig vekst og har avdekket et enormt
behov for ortopedisk skadekirurgi og bærekraftig
reforsyning av implantater. Likevel er det nesten
umulig for dem, og for andre aktører som støtter
kirurgi i lavinntektsland, å finne offentlig finansiering av dette.
Forhåpentligvis vil besøket av disse tre foredragsholderne ha åpnet øynene på noen av oss, så vi med
bakgrunn i god evidens kan promotere ortopedisk
kirurgi også i land som har svært få av de godene vi
har her hos oss.
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Rapport fra Midtnorsk Ortopedmøte 2012

Stjørdal 15. 16. november 2012

I mange år har sykehusene i Midt-Norge møttes for
å diskutere fag og sosialisere, 2011 ble dette flyttet
fra Orkanger til Hell hotell like ved Værnes lufthavn
for å gjøre reisen lettere særlig for alle fra den søre
delen av helseforetaket.
Tradisjonen tro møttes ortopeder fra hele MidtNorge til sin årlige samling på Hell hotell, Stjørdal.
Årets arrangør var Ålesund sykehus og temaet var
traumatologi. Programmet var delt i i en del overekstremitet, en del med underekstremitetsskader og
en utvidet bolk med hode- og ryggskader.
Deltagelsen var meget bra, nesten 50 ortopeder fra
Helse Midt-Norge deltok, og alle sykehus i regionen
foruten Kristiansund som samtidig hadde en stor
øvelse med oljesektoren, var representert. Foredragene holdt høy kvalitet og det var gode diskusjoner
både etter foredragene, og etter presentasjon av
kasuistikker.
Program midtnorsk ortopedisk møte:
Torsdag 15/11: Møteleder Terje Vagstad
1300: Lunch
1400: Velkommen og informasjon v Terje Vagstad/
Ivar Rossvoll
1410: Proximale skulderfrakturer v/ G. Lidegran,
Orkdal
1440: Protese ved proximale skulderfrakturerv/
P. Klungsøyr/ L. Aarseth, Ålesund
1510: FCF – fasttrack v/ L.G. Johnsen, St. Olav
1540: Pause m. kaffe
1600: Antebrachiumfrakturer v/ H. Topphol, Volda
1640: Benskjørhet; ben, brudd og bruddbehandlingv/ T. Basso, St Olav
1700: Pause med pausemat
1730: Ryggfrakturer v/ I. Rossvoll
1810: Nevrotraumatologi v/ S. Gulati, n.kir St.Olav
2000: Middag
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Fredag 16/11: Møteleder Tore Wien
0800: Gradert traumemottak v/ A. I. Hellevik,
Levanger
0830: Komplekse albuefrakturer v/ M. Bråten,
St Olav
0900: Proximale femurfrakturer/ TSP v/ J. Haddon, St Olav
0930: Knenære frakturer v/ S.Hammer, Namsos
1000: Kaffe
1010: Kneluksasjoner v/ J.O. Drogset, St. Olav
1040: Ankelfrakturer v/T. Wien, Ålesund
1110: Fotfrakturer v/ E. Sundqvist, Orkdal
1140: Midtnorsk Ortopedisk Nettverk v/
G. Dagslott, Volda
1210: Avslutning og lunch
hvert innlegg 30 min
I tillegg var det en flott sosial ramme rundt arrangementet, med felles lunch på torsdag før det faglige
programmet startet, og felles middag torsdag kveld.
På denne måten kan man si at det Midt-Norske ortopediske møtet ble både en faglig og sosial suksess,
og neste møte høsten 2013 vil igjen bli arrangert på
Stjørdal, denne gang med to hovedtema, ortopediske infeksjoner samt “whats new” i ortopedien
slik at alle forskjellige faggrupper blir representert.
St.Olavs hospital star for regien neste år, vi gleder
oss!
Vi synes vårt regionale mote er blitt et flott forum
for både faglige innspill og som en social happening, dette er et naturlig samlingspunkt for både
gamle og nye kolleger og vi anbefaler sterkt at også
de andre helseregionene prioriterer dette.
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Colibri II.
Ny og sterkere maskin

ORTHOMUSIC
Terje Rypdal

M 16.7: Sekundær hofteleddsartrose
Av Eivind Witsø
Det var under konserten på Le Poisson
Rouge (tidligere Village Vanguard) i
New York i slutten av juni 2012 at Terje
Rypdal virkelig forstod at det var noe
alvorlig feil med høyre hofte. Smertene i
høyre lyske og lår hadde gradvis forverret seg i løpet av de siste to årene, og i
løpet av juli 2012 ble plagene så sterke
at Rypdal måtte avbryte all turnevirksomhet. Røntgenbildene viste en uttalt
degenerasjon av høyre hofteledd, med et
tydelig retrovertert caput.

Rypdal sluttet i The Vanguards og dannet i 1967
gruppa Dream sammen med Hans Marius Stormoen
og Christian Reim fra Public Enemies og Tom Karlsen
fra The Sapphires. Dream var Norges første, og hittil
kanskje eneste, supergruppe. Allerede året etter var
gruppa i oppløsning, men gjenoppsto for en kort
periode med Jon Christensen på trommer og Jan
Garbarek på sax og fløyte. I 1968 debuterte Terje
Rypdal som soloartist med Bleak House, og resten
er historie.
Terje Rypdal bor i dag på familiegården i Tresfjord i
Romsdalen, med kone, hest og eget hjemmestudio.

Som barn og ungdom kan Rypdal ikke huske at han
hadde spesielle problemer med hofta, bortsett fra
at helsesøster ved Lysaker skole en gang bemerket at ”hofta di er skeiv, Terje” (gjengitt med TRs’
tillatelse).
Terje Rypdal var ikke mer enn 14 år da han ble med
som gitarist i gruppa The Vanguards. Det har blitt
hevdet at Rypdal sluttet i The Vanguards på grunn
av repertoarvalget, og da spesielt valget av sangen
Mot ukjent sted (1,2). Dette er både en usannsynlig
og unyansert fremstilling.

Lilleakerveien 14
0283 Oslo
Tel. +47 24 12 66 80
Fax +47 24 12 66 81
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Rypdal har alltid hatt en sterk melodilinje, hør bare
på første spor på If mountains could sing og Skywards. Mot ukjent sted er utvilsomt en god melodi,
som opprinnelig ble skrevet av kanadieren Ian Tyson
under tittelen Four strong winds. Neil Young har
en fin versjon av sangen, som også er fremført av
blant annet Judy Collins, The Seekers, Bob Dylan
(The Genuine Basement Tapes Volume 5), Marianne
Faithfull, The Searchers, Ulf Lundell, Waylon Jennings og Johnny Cash. Det var prosessen omkring
innspillingen av Mot ukjent sted som gjorde at
Rypdal sluttet i The Vanguards (3). Arne Bendiksen
hadde, uten at alle i bandet var informert, overtatt
styringen, og blant annet leid inn The Monn Keys til
å kore.
Norsk Ortopedpost • 4 - 2012
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C Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»
Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01A
T TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Apixaban 2,5 mg, laktose 51,43 mg. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172),
titandioksid (E 171). Indikasjoner: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv
hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt
må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning.
Etter elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi: Anbefalt behandlingsvarighet
er 10-14 dager. Overgang mellom parenterale antikoagulantia og apixaban kan gjøres ved neste planlagte dose. Nedsatt nyrefunksjon:
Kreatininclearance <15 ml/minutt og ved dialyse: Ingen klinisk erfaring, og apixaban anbefales ikke. Brukes med forsiktighet ved alvorlig
nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 15-29 ml/minutt). Ingen dosejustering ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt leverfunksjon:
Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller
B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Kroppsvekt, kjønn,
eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Barn: Ingen data tilgjengelig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant
blødningsrisiko. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved
tilstander med økt risiko for blødninger, f.eks. medfødte eller ervervede blødningssykdommer, aktiv ulcerøs mage-tarmlidelse, bakteriell
endokarditt, trombocytopeni, blodplatesykdom, tidligere hjerneblødning, alvorlig ukontrollert hypertensjon, og nylig hjerne-, spinal- eller
øyekirurgi. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga.
potensielt høyere blødningsrisiko. Spinal-/epiduralanestesi eller punktur: Fare for utvikling av epidural- eller spinalhematom som kan føre
til langvarig eller permanent lammelse ved nevroaksial anestesi eller spinal/epidural punktur. Risikoen kan øke ved postoperativ bruk av
innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural- og intratekalkateter må fjernes minst
5 timer før første apixabandose. Risikoen kan øke ved traumatisk eller gjentatt epidural eller spinal punktur. Pasienter må overvåkes for
tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Ved nevrologiske
utfall er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Nytte/risiko må vurderes ved nevroaksial intervensjon. Det er ingen klinisk erfaring
for bruk med innlagt epidural- eller intratekalkateter. Ved slikt behov, og basert på PK-data, skal et tidsintervall på 20-30 timer
(dvs. 2 × halveringstid) gå mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst 1 dose utelates før fjerning av kateter. Neste
dose kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales.
Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i
koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer
med galaktoseintoleranse, en spesiell form for lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av
CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP 3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks.
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en
fordobling i AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apixaban. Moderate hemmere av CYP 3A4 og P-gp forventes å øke plasmakonsentrasjonen
av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/
eller P-gp. Induktorer av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, karbamazepin,
fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apixaban. Ingen dosejustering er nødvendig, men sterke
induktorer av både CYP 3A4 og P-gp bør koadministreres med forsiktighet. Antikoagulantia: Pga. stor blødningsfare må forsiktighet
utvises ved samtidig behandling med andre antikoagulantia. Plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Apixaban bør brukes med
forsiktighet sammen med NSAIDs (inkl. acetylsalisylsyre) da disse vanligvis øker blødningsrisikoen. Legemidler forbundet med alvorlige
blødninger er ikke anbefalt samtidig med apixaban, f.eks. ufraksjonerte hepariner og heparinderivater, faktor Xa-hemmende oligosakkarider,
direkte trombin II-hemmere, trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon,
vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen data på bruk hos gravide.
Anbefales ikke under graviditet. Overgang i morsmelk: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apixaban eller metabolitter utskilles i
human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen
med apixaban skal avsluttes. Bivirkninger: Totalt 11% av pasientene behandlet med apixaban 2,5 mg 2 ganger daglig opplevde
bivirkninger. Blødninger kan forekomme ved risikofaktorer, som f.eks. organiske skader som blør lett. Vanlige (f1/100 til <1/10): Blod/
lymfe: Anemi (inkl. postoperativ anemi og blødningsanemi og respektive laboratorieparametre). Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar:
Blødning (inkl. hematom, og vaginal og urethral blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (f1/1000 til <1/100): Blod/lymfe:
Trombocytopeni (inkl. reduksjon i antall blodplater). Gastrointestinale: Gastrointestinale blødninger (inkl. blodig oppkast og blodig avføring),
haematochezia. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. prosedyremessig hypotensjon). Lever/galle: Transaminaseøkninger (inkl. ALAT-økning og
unormale ALAT-verdier), økning av ASAT, økning av g-GT, unormale leverfunksjonstester, økning av alkalinfosfatase, økt bilirubin i blod.
Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Blod i urinen (inkl. respektive laboratorieparametre). Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl.
hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved
snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (f1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Blødning fra
endetarmen og fra tannkjøttet. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Luftveier: Blodhoste. Muskel-skjelettsystemet: Blødninger i muskler.
Øye: Blødninger i øyet (inkl. konjunktival blødning). Overdosering/Forgiftning: Intet antidot. Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved
blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon
av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av
rekombinant faktor VIIa vurderes. Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv hemmer av faktor
Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og
protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte trombinindusert blodplateaggregasjon.
Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Antitrombotisk effekt i forebygging av arterielle og
venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet
50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med
eksponering for orale doser opptil 10 mg. Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser f25 mg.
Proteinbinding: Plasmaproteinbinding ca. 87%. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme:
Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP 3A4/5 med mindre bidrag fra CYP 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2J2. Hoveddelen
av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apixaban uten sirkulerende metabolitter. Apixaban er substrat for
transportproteiner, P-gp og brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces.
Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra
tarmen. Pakninger og priser: 10 stk. (blister) kr 267,60. 20 stk. (blister) kr 501,70. 60 stk. (endose) kr 1480,60. Refusjon:
B01A _1. Apixaban. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har
gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.
Vilkår nr
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Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelverket.no

136

Sist endret: 15.01.2012

MER EFFEKTIV FOREBYGGING AV VENØS TROMBOEMBOLISME (VTE)

UTEN ØKT BLØDNINGSRISIKO
sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

Til forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne pasienter som har
gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi3
Bedre effekt sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2
Ingen økt blødningsrisiko sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2
Praktisk peroral administrasjon3
12–24 timers postoperativt tidsrom for oppstart av behandling*
Krever ingen dosejustering hos eldre† eller pasienter med moderat
nedsatt nyrefunksjon

* I fastsettelsen av administrasjonstidspunktet i dette tidsrommet, kan leger vurdere de eventuelle fordelene ved tidligere
antikoagulasjon for V TE-profylakse, samt risikoen for postkirurgisk blødning.
†
Det er begrenset klinisk erfaring med eldre pasienter som har fått ELIQUIS® sammen med acetylsalisylsyre. Denne
kombinasjonen bør benyttes med forsiktighet på grunn av en potensielt høyere blødningsrisiko.

Referanser: 1. Lassen MR et al. N Engl J Med 2010; 363:2487-2498. 2. Lassen MR et al. Lancet 2010;
375:807-815. 3. ELIQUIS® (apixaban) Preparatomtale. Mai 2011.
Forberedelsesdato: Januar 2012

EUAPI069a

E2012-0616

ELIQUIS® alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre bør brukes med forsiktighet hos
pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15–29 ml/min) på grunn av potensielt
høyere blødningsrisiko. ELIQUIS® anbefales ikke brukt på pasienter med CrCl<15 ml/min

E2012-0616

Refusjonskode:

ELIQUIS®: EN PERORAL DIREKTE
FAKTOR Xa-HEMMER SOM GIR
GODE RESULTATER

Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS)

Rapport fra spesialistkomiteen
! Navid Beigi
Avtroppende medlem av
spesialitetskomiteen og styremedlem i LIOS

Etter tre spennende år som YLF
representant i spesialitetskomiteen i
ortopedisk kirurgi har jeg takket for meg
og overlater stafetten til Tiril Melby som
nyvalgt medlem av komiteen og som ny
styremedlem i LIOS.
Jeg vil kort oppsummere noen av de viktigste
arbeidsområder for spesialitetskomiteen de siste
årene.
Operasjonslistene
Komiteen har arbeidet med revisjon av operasjons
listene. Ekstern fiksasjon av brudd og amputasjoner
er kommet tilbake på listen. Minimumstall for en
del inngrep er justert og det er tydelig spesifisert
at fjerning av osteosyntesemateriale kun teller med
i gruppen uspesifiserte inngrep (unntatt inntil 5
Osteosyntesemateriale fjerninger som kan telle med
som rygg inngrep).
Operasjonslistene skal avspeile minimumskrav til
operative ferdigheter og erfaring for en nyutdannet
spesialist, spesielt med tanke på vaktkompetanse.
Men de skal også fungere som et hjelpemiddel for
den enkelte LIS til å få tilstrekkelig antall operasjoner.
Det er avdelingen, som sammen med kandidaten,
har ansvar for at listen blir fylt. Spesialitetskomiteen
har derfor vært imot legeforeningens krav om at
operasjonslisten skal erstattes av detaljerte attesta
sjonslister.
Obligatoriske kurs
Spesialitetskomiteen har de siste årene sendt observatør til flere av de obligatoriske kursene.
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På bakgrunn av disse besøkene og tilbakemeldinger
fra kursdeltakere har komiteen revidert kurskravene. De nye kurskravene blir obligatoriske fra
2017. Totalantall timer for de obligatoriske kursene
er uendret, men flere kurs er blitt forkortet.
ATLS er kommet med som nytt obligatorisk kurs.
Ortopedisk Høstmøte blir årlig søkt godkjent som
valgfritt kurs. Dette burde medføre større deltakelse
av LIS på Høstmøtet, da det kan søkes om refusjon
av reiseutgifter og opphold fra Fond III.
Avdelingsbesøk
Komiteen har regelmessig besøkt ortopediske
avdelinger og evaluert utdanningsforholdene.
På enkelte avdelinger har det vært utilfredsstillende
utdanningsforhold. Dette skyldes ofte uhensiktsmessige organisatoriske forhold og produksjons
krav. Spesialitetskomiteen har derfor vært nødt til å
avlegge disse avdelingene nye besøk for å vurdere
om de kan fortsette som utdanningsinstitusjoner.
Det har vært gledelig at ledelsen på de fleste av
disse avdelingene har tatt kritikken fra spesialitets
komiteen alvorlig og iverksatt tiltak for å bedre
utdanningsforholdene.
Generelt har det på de fleste avdelinger, som
komiteen har besøkt, vært problemer med regel
messige, strukturerte veiledningssamtaler og dette
bør forbedres.
Fremtiden
Spesialitetskomiteen fortsetter arbeidet med å
implementere endringene av de obligatoriske
kursene i samråd med kurskomiteene. Ansvaret for
spesialistgodkjenning er nå overdratt fra Legeforeningen til Helsedirektoratet, men jeg håper at
spesialitetskomiteen også i fremtiden kan fortsette
med avdelingsbesøkene, som et uavhengig organ,
for å sikre bedre utdanningsforhold for LIS.

Det nye LIOS-styret

I de nye spesialistreglene er det fortsatt krav om
18 måneders tjeneste på en gruppe I utdannings
institusjon, men det er tilføyet krav om tjeneste på
minst 2 utdanningsinstitusjoner. Med innføring av
faste stillinger vil komiteen holde øye med om det
opprettes tilstrekkelig antall rotasjonsstillinger slik
at LIS kan få gjennomført gruppe I tjeneste uten
flaskehals problemer.
Jeg vil gratulere Tiril Melby som ny YLF representant
i spesialitetskomiteen og styremedlem i LIOS. Det er
gledelig at det nå er en ortopedisk LIS forening som
i våre naboland Sverige og Danmark.

LIOS har opprettet en egen side på hjemmesiden for
NOF. Har du forslag til hvordan utdanningsforholdene kan bedres eller opplever du problemer med
utdanningen kan du kontakte styret i LIOS.
Jeg vil ønske alle kollegaer en riktig god jul og vil til
slutt minne om at vi leger tross økt byråkratisering
og krav om effektivisering og produktivitet også
selv har et ansvar for å prioritere opplæring av våre
yngre kollegaer og for å skape et arbeidsmiljø som
stimulerer til faglig utvikling.
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RAPPORT
Idrettsskader i bakfoten
Det var stor og entusiastisk oppslutning rundt Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forenings
(NOFAF) symposium om Idrettsskader i Bakfoten som ble arrangert under årets Høstmøte på Oslo Plaza. Da årets arrangement var forventet å trekke tilhørere/deltagere,
var også et større lokale reservert. Dette viste seg nødvendig.

! Elisabeth Ellingsen Husebye,
Fot- og ankelseksjonen, OUS,
nyvalgt styremedlem NOFAF.
Under ledelse av NOFAFs
formann, Jákup Midjord, ble
aktuelle tradisjonelle og mer eksperimentelle behandlingsalternativer for achilles tendinopatier,
ankelligamentskader og cystiske
lesjoner i talus presentert og
debattert.
Uffe Jørgensen er ortopedisk
kirurg og har vært lege både
for fotballklubben FC København og FCK Håndbold. Han er
nylig ansatt som professor ved
Syddansk Universitet i Odense.
Han har stor kunnskap og erfaring i behandling av achillesseneproblemer hos idrettsutøvere.
Han tok for seg behandling av
achillesseneplager, lokalisert
i midtsene, og konkluderte
med at konservative tiltak
som hvile, eksentrisk trening,
sjokkbølger og AirHeelBrace er
godt dokumenterte og effektive behandlingstiltak som skal
velges som primærbehandling
i denne pasientgruppen. Han
gjennomgikk også kirurgiske behandlingsalternativer og sverger
i stor grad til tradisjonell åpen
kirurgi med debridement, men
understreker at han immobiliserer i gips/brace postoperativt

Fra venstre Jakup Midjord og Lars Kjetil Aas i arrangement samt forelesere i tillegg
til foredragsholderne Uffe Jørgensen og Lars Engebretsen.

for å hindre sårkomplikasjoner.
Ari Bertz, overlege ved Hagavik
Sykehus og styremedlem i NOFAF, presenterte teknisk kirurgisk
utførelse og foreløpige resultater
i en pasientserie behandlet
skopisk for achilles tendinopati.
Pasientene hadde gjennomført
et konservativt behandlingsopplegg før de ble vurdert
mtp kirurgisk intervensjon. De
foreløpige behandlingsresultatene er lovende og vi ser frem til
endelige resultater.

Presisjon og kirurgisk ferdighet
er nyttige egenskaper om en ved
perkutan/artroskopisk teknikk
med et 4.5mm bor ønsker å treffe
en cystisk lesjon på 12x12x7 mm
i corpus tali og deretter skrape ut
cysten og benpakke denne gjennom borekanalen. Prosedyren
ble presentert med video av
Jákup Midjord. Om ikke mest
hyppig forekommende – så ikke
desto mindre en meget elegant
prosedyre.
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Lars Engebretsen, nyansatt avdelingssjef ved ortopedisk avdeling
OUS, professor og coleder ved
Senter for idrettsskadeforskning
ved Norges idrettshøgskole samt
forskningssjef i IOC, presenterte
siste update innen bruk av – samt
effekt av – platerikt plasma (PRP)
som enkeltbehandling eller som
tilleggsbehandling ved forskjellige vevsskader. Innen idrettsmedisin har – og er det vedvarende
-debatt omkring anvendelse av
PRP. PRP har vært brukt i flere
tiår, har vært debattert mtp
doping og har vært prøvd ut på
mange forskjellige tilstander. Til
tross for det, mangler fremdeles
gode randomiserte studier som
dokumenterer effekten mtp til-

heling i muskel, sene, ligamenter
og brusk. Det foreligger heller
ikke nok kunnskap om hvilke faktorer som kan ha effekt på heling
eller hvilke sammenhenger eller
konsentrasjoner av forskjellige
vekstfaktorer som kan være
gunstige. PRP anvendes i stadig
større utstrekning i Norge – og
måtte den gode dokumentasjonen for anvendelsen også bli
tilgjengelig etterhvert.
Kirurgisk behandling av laterale
ligamentskader i ankel ble
presentert av Lars Kjetil Aas,
ortoped ved Ålesund Sykehus,
med følgende budskap: Ved
behov for kirurgi (etter at adekvat
treningsopplegg er utprøvd) bør

standard prosedyre være modifisert Brostrøms plastikk (borehull
eller suturankere), unngå Evans
plastikk og krunglete uanatomiske plastikker (kun av historisk
interesse). Det enkle er det beste
og er ikke det godt nok – bruk
fritt senegraft med anatomisk
forankring, f.eks. gracilis- eller
semitendinosus. Klart presentert
med tydelig anbefalt behandling.
Tusen takk til glimrende foredragsholdere! Vel gjennomført!
Med stor forventning ser vi frem
til neste års symposium i regi
av Norsk Fot- og Ankelkirurgisk
Forening!

PFC Sigma kneprotese

•
•

Veldokumentert
Leveres som Fixed og Mobil Bearings

Lars Kjetil Aas foreleser
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Arthro London 2012
! Jon Olav Drogset,
St. Olavs Hospital

Symposiets fakultetet besto av
75 forelesere fra 20 land.

4th International Symposium of
Surgical and Biological Treatments in Orthopaedics, Sports
Medicine and Distal Extremity
Pathologies ble arrangert i ExCeL
ICC Capital Suites i London
28.–29. september 2012. Dette
senteret, som ligger i hjertet av
London’s Royal Docks, var også
vert for sommer OL og Paralympics tidligere i sommer. Dette
symposiet har tidligere vært arrangert i Køln 2 ganger, München
og Miami.

Det var under den faglige
delen lagt mye vekt på levende
kirurgiske demonstrasjoner
på preparat umiddelbart etter
en teoretisk gjennomgang av
samme tema. Programmet
den første dagen omhandlet
kneosteotomier, patellakirurgi,
bruskreparasjon, kne ligament
rekonstruksjoner og kneproteser.
Den andre dagen omhandlet
osteosynteser, skulderproteser,
rotator cuff, skulder instabiliteter, AC-ledd, håndkirurgi og
fot/ankel/legg kirurgi.

21 norske ortopediske kirurger
reiste over i regi av Ortomedic.
Geografisk kom disse fra Kristiansand i sør til Hammerfest
i nord. Vi ble innlosjert på The
Strand Palace Hotel mellom
Covent Garden og Charing Cross.
Symposiet hadde totalt ca 1200
deltagere fra hele verden. Disse
brukte villig mentometerknappene for å dele sine synspunkter.

Kurset hadde mange høydepunkter som kan være verdt å ta
med seg videre. Den første dagen
ble all innside ACL rekonstruksjoner med Flipcutter demonstrert.
Gordon MacKay fra Skottlnd
viste hvordan han brukte akutt
percutan intern bracing med sutur
med ankerfiksasjon på akutte
sidebåndsskader i kne istedenfor

utvendig brace. Det ble også
demonstrert nytt guideutstyr for
PLC rekonstruksjoner. Det ble
med vekslende hell lagt mye vekt
på å forsøke å vise at Platelet
Rich Plasma (PRP) har en plass
i behandlingen av en rekke
lidelser.
På lørdagen var skulder hovedtema. Forskjellige måter å gjøre
Latarjet prosedyrer både åpent
og skopisk ble demonstrert.
Forskjellige implantater for dette
ble også vist. Artroskopisk skulderprotese ble også demonstrert
både teoretisk og praktisk.
Det var under kurset en god
faglig og sosial tone mellom de
norske deltagerne som hadde
felles velsmakende middager på
Simpson’s in the Strand, Sarastro
og Les Deux Saloon.
Neste år heter symposiet ArthroParis og arrangeres 13.–15. juni.
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European Hip Society 2012
! Stephan M. Röhrl
NexGen®
Legacy® Constrained Condylar Knee

Den 10. kongressen til “European
Hip Society” gikk av stabelen
den 20.–22. september i Milano,
i Italia. Ca 800 ortopeder deltok.
Det var sendt inn rundt 500
abstrakter og var ny rekord for
denne foreningen. Norge var
godt representert og fra Leddregisteret i Bergen kom Leif Havelin
og Ove Furnes. Fra Lovisenberg
Diakonale sykehus møtte Tore
Jervidalo, Øystein Høvik, Einar
Lindalen og Arild Aamodt. Oslo
universitetssykehus var representert ved Lars Nordsletten og
undertegnede, mens Tina Wik
representerte St. Olavs Sykehus
i Trondheim. Som styremedlem
i den norske foreningen for
hofte og knekirurgi reiste jeg
dit med forventning om å høre
hvilke temaer som diskuteres
internasjonalt, presentere egne
resultater og å møte andre med
interesse for hoftekirurgi.

NexGen®
Rotating Hinge Knee

NexGen® Revision Patients

Det vitenskaplige programmet
gikk over 2 og en halv dag fra kl
8:00 på morgenen til 19:00 på
kvelden. Presentasjonen gikk i
4 parallelle saler og det var
derfor vanskelig å få med seg alt.
Einar Lindalen hadde en e-poster
akseptert. Han presenterte
sin RSA studie med de første
2 års resultater av en ”highly
cross-linked” plast som er tilsatt
Vitamin E.
På torsdag var det presentasjoner
om femoroacetabular impingement og hofte-artroskopi og en
egen sesjon om “dual mobility”
kopper med basis på data fra
franske studier. Ettermiddagen
var satt av til komplikasjoner vedrørende primære hofteproteser.
En sesjon var veldig interessant.
Den handlet om innsetting av
hofteproteser der man diskuterte
hvordan man best kunne gjennomføre nedhenting av femur
ved ekstrem hofteleddsdysplasi.

Det ble anbefalt å ikke forlenge
mer en 2 cm og å gjøre forkortningsosteotomi ved behov. Dette
for å unngå nerveskader. Ved
“protrusio acetabuli” var det klar
tendens til å anvende ”trabekulære” metall-kopper, men
Dr. Gallert fra Spania viste også
fine resultat med benpakking og
bruk av Burch-Schneider bur.
Høydepunktet denne dagen og
på kongressen var ”Award session” sent på ettermiddagen. De
beste abstraktene var plukket ut
og fikk sjansen til å presentere
sine resultater. Fra Norge var
Prof. Ove Furnes med i konkurransen. Han presenterte resultater fra 11 116 hemiproteser fra
det norske hoftebruddregisteret.
Han viste høyere revisjonstall
for usementerte hemiproteser
med periprostetisk fraktur som
endepunkt. Denne presenta
sjonen fikk delt 2. plass med Dr.
Aro fra Finland som så på effekten av en enkelt dose intravenøs
bisphosphonat postoperativt.

Trabecular Metal™
Femoral Cones
NexGen® Trabecular Metal™
Augment Patella
NexGen®
Stem Extensions

Trabecular Metal™
Tibial Cones

Trabecular Metal™
Tibial Augments

Fredagsekspertpanel fra venster til høyre: Prof. Knahr, Prof. Leamonth, Prof. Malchau, Prof. Toni, Prof. Ranawat, Prof. Günther,
Stand-in for Prof. Wroblewski
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Han fant ikke noen forskjell i
stabilitet av femurstammen eller
osseointegrasjon. Gruppen som
fikk bisphosphonat beholdt
total periprostetisk BMD, mens
gruppen som ikke fikk denne
medisinen opplevde et forventet
bentap. Første plass gikk til Dr.
Agricola og hans gruppe fra Nederland. Studien undersøkte en
gruppe av 1002 symptomatiske
pasienter i alderen 45 – 65 år og
assosiasjonen av CAM deformitet
og utvikling av hofteartrose. De
fant en korrelasjon med økende
CAM deformitet og stor alfa
vinkel. Innskrenket innadrotasjon
og stor cam deformitet førte til
høyere prediktive verdier med
tanke på utvikling av artrosen.
Dette er vel den beste evidensen
så langt tross at man kan inn
vende at alderen er relativt høy
og at man kanskje kan forvente
en slik korrelasjon.
Fredagen startet med en interessant sesjon om ulike materialer og deres tribologi. Dårlige
resultater fra metall på metall
(MoM) artikulasjoner ble nevnt,
men også standardproteser med
stort hode (36 mm eller større)
ved metall på plast (MoP) var det
indikasjoner på at dette kunne
forårsake problemer i hode taper
overgangen (trunion). Metall
partikler produseres ikke bare i
MoM artikulasjonen. På grunn av
de store skjæringskreftene kan
man også utvikle metallpartikler
og korrosjon i trunion. Det ble
ikke anbefalt å bruke hodestørrelse på mer en 36 mm. Ved bruk
av 36 mm hode var det enkelte
som også brukte keramiske
hoder.
På ettermiddagen ble samme
budskap forsterket gjennom data
fra Prof. Learmonth fra England.
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Prof. Malchau presenterte sine
data fra en multisenterstudie i
USA som viste bedre resultater
med ”highly cross-linked” plast.
Studien har tidligere fått Otto
Frank award fra den amerikanske
hofte foreningen og er publisert
I CORR. Professor Günther fra Tyskland presenterte anbefalinger
om hvordan MoM proteser skulle
følges opp. Denne anbefalingen
var utarbeidet av en ekspertgruppe som var organisert av
EFORT. Alle MoM proteser må
kalles inn til en kontroll. Man bør
måle CoCr innholdet i blodet og
ved symptomer bør pasientene ta
MR med metal artefakt reduserende sekvens (MARS-MR). MoM
med hodestørrelse >36 mm (resurfacing) må følges årlig. Etter
5 år med normale verdier skulle
man kunne følge protesene i
henhold til lokale protokoller.
Standardproteser med “big
heads” (>36mm) og ASR (Depuy)
har vist å ha økte komplikasjoner
og skal derfor følges årlig livet
ut. Finner man førhøyede verdier for metallioner i blodet, bør
undersøkelsen gjantas etter 3
månader. Oppdager man i tillegg
forandringer som kan være pseudotumor på MR så bør protesen
revideres. MR funn veier tyngre
med hensikt til revisjon enn økte
nivåer av metall-ioner i blodet.
I en senere sesjon om tilganger
advarte flere grupper om
komplikasjoner ved starten av
muskelsparende fremre tilgang.
Læringskurven er ca 30 – 55
pasienter. Det ble ikke trukket en
klar konklusjon om MIS teknikken og om fremre tilgang gir en
gevinst på lang sikt og heller
ikke om det er en fordel å bytte
til fremre tilgang. Det var ikke så
stort fokus på de ulike tilgangene
til hofteleddet sammenlignet

med tidligere kongresser. Det
virker om “hypen” om MIS er
redusert.
Prof. Nordsletten la fram
resultater fra en 10 års RSA
studie som så på inklinasjonen
av en usementert cup med
konvenjonell plast liner og om
inklinasjonen kunne påvirke
slitasjen. Resultatene viser at
det ikke er noen korrelasjon
mellom inklinasjon av koppen og
slitasje. Han konkluderte med
at den kirurgiske teknikken er
mer ettergivende med metall på
polyetylene artikulasjon. Dette
er en fordel sammenliknet med
keramikk på keramikk artikulasjon som krever en mer eksakt
plassering av koppen. Det ble
fokusert på kopp-plassering
i denne sesjonen. Bosker og
hans gruppe hadde undersøkt
kopp-plassering ved forskjellige
små endringer i bekkenposisjon
på operasjonsbordet og kommet
fram til at kun små endringer i
leiringen kan ha store konsekvenser hvordan koppen blir satt inn.
Kongress-middagen fant sted
i sentrum av Milano på fredag
kveld. Det var i en fantastiskt
utsmykket festsal med malerier
på alle veggene. Nåværende EHS
presidenten Luigi Zagra, Italia,
gav sin funksjon videre til Gøsta
Ullmark, fra Sverige. Sverige som
blir det nye vertskapet når neste
kongress går av stabelen i 2014
i Stockholm. Luigi Zagra fikk en
fin avskjeds-forestilling av sine
7 barn som fremførte en sang fra
“Sound of Music”. Vår nasjonale representant, Arild Aamodt
fortsetter med sin oppgave. Han
fortalte om et spennende valg
der den nyvalgte generalsekretær
er Tsiridis Elephterios fra Hellas.

Professor Nordsletten presenterer sine resultat.

Lørdagen startet med en sesjon
om ”controversies in primary
THA”. Prof. Kjærsgaard-Andersen
(Denmark) viste at usementerte
stammer går bedre en sementerte i det danske hofteregister.
Schreuers fra Nederland derimot
kommer fra et sykehus hvor nær
sagt alle proteser blir sementert.
Han holdt et strålende innlegg
om sementerte proteser med
benpakking og revisjoner vedrørende spesielt unge
pasienter.
Senere på dagen var det en
ekspert diskusjon der ingeniører
og forskere satt i panelet.
Hovedbudskapet var at preklinisk
testing aldri kan kontrollere alle
aspekter med et nytt implantat.
Kirurgen skal være kritisk til
industriens nye implantater.
Dokumentasjon er viktig. Man
har nådd et høyt nivå i hofteprotesekirurgien. De siste prosentene er kanskje ikke relatert
til material og design men til

kirurgisk ferdighet. Utdanning
blir viktigere og viktigere!
I siste sesjonen fikk jeg endelig
komme til orde og presentere mine 10 års resultater av
”submelt annealed highly
cross-linked polyethylene”.
Ingen slitasje på 10 år. På tross
av at det er et lite materiale
med kun 10 pasienter, så er det
den ultimative testen: in vivo
overlevelse, testet på pasienter
i det daglige liv målt med en høy
presisjons metode – RSA. Det
er bedre en 100 hofte simulator
tester i laboratoriet !

de små gaterestaurantene gikk
det tilbake til Oslo. Det var en
kongress med varierende kvalitet
på foredragene men likevel har
jeg tatt med meg med mange nye
ideer og tips for klinikken, forskning og NFHKK. Jeg ser fram til
neste år i Stockholm som sikkert
vil holde et høyt akademisk nivå.
EHS kongressen kan anbefales
for ortopeder som har fokus
på Hoftekirurgi. Kongressen vil
nok være interessant for både
unge og erfarne, som også er
velkomne i den norske hofte- og
kneforeningen.

Mange flere temaer ble tatt opp
og diskutert men med 4 parallelle sesjoner så rekker man ikke
å få med seg alt. Temautvalget
blir kanskje annerledes neste
gang i Stockholm der man sikkert
også kan få seg med en del om
infeksjoner, periprosthetiske
frakturer og barnehofter.
Etter en deilig Pizza på en av

Festsalen og framvisning av barna til den
avdroppende presidenten Prof. Zagra.
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Tur til COA 2012 Chinese Orthopaedic Association 2012. Leder
i Norsk ortopedisk forening Knut Fjeldsgaard President i
Nordisk Ortopedisk Forening Ketil Holen
Som et ledd i en strategi om etablering av WOA, ble over 70 internasjonale ledere av
ortopediske foreninger og selskaper invitert til å delta på COA2012, dvs. årsmøtet til
Chinese Orthopaedic Associaion, i Beijing. Etableringen av WOA stod sentralt i programmet for alle inviterte gjester.
! Ketil Holen
Knut Fjeldsgaard
Hva er WOA? Dette står for World
Orthopaedic Alliance, og er ment
som en overbyggende organisa
sjon med hovedfokus på utvikling
av gode ortopediske helsetjenester i såkalte ”developing
countries”.
Som ledere av Norsk ortopedisk
forening og Nordisk Ortopedisk
Forening, ble begge undertegnede invitert til COA2012, og til
etableringsmøtet for WOA. Under
COA2011 ble det etablert flere
undergrupper som skulle belyse
forskjellige utfordringer som ville
kunne oppstå dersom man
ønsket å etablere en slik
felles plattform.
Disse undergruppene
skulle analysere hvordan
man kunne utvikle felles
metoder for:
1. Web-learning and
Technology
2. Arthroplasty Watch
3. Skill training
Den første undergruppen ble ledet av prof. KM

Ketil Holen og Knut Fjeldsgaard på den kinesiske
mur ved Badaling.
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Chang, mens de to andre ble ledet
av svensker, henholdsvis prof.
Lars Lidgren og prof. Li FällanderTsai. En stor fjær i hatten til våre
svenske venner, som begge løste
sine oppgaver på en veldig fin
måte.
Forberedelser: VISUM
Dette er meget sentralt dersom
man skal reise til Kina, og særlig
hvis man reiser etter en invitasjon.
Dette krever såkalt business-visa,
som innebærer en svært omstendelig søknadsprosess. Etter mye

fram og tilbake hadde vi begge
imidlertid visum i hende i god tid,
og reiste østover tirsdag 13.11.
Vi kom fram kl. 13.00 onsdagen
(+ 7t til Beijing), og ble der plukket
opp av en hærskare av ”frivillige”
studenter som jobbet for COA2012,
og ble fraktet til hotellet i egen bil,
toppservice fra første stund.
Alt vedr. innreise, passkontroll
m.m., ble gjort unna svært raskt,
her har for eksempel amerikanerne
noe å lære.
Vi ble kjørt rett til Chinese
National Convention Centre,
hvor kongressen ble arrangert.
I nabobygningene lå de to kongresshotellene, begge med meget
høy standard. Hele anlegget ligger like ved The Olympic Park,
hvor de forskjellige arenaene
var opplyst med forskjellige
farger om kvelden, det var
veldig flott.
Fagdag
Torsdagen ble den store
fagdagen, her arrangerte
COA, i samarbeid med
mange av de andre store
organisasjonene (AAOS,
EFORT, AO, HSS, IOSM),
flere gode symposier med
topp forelesere/moderatorer
og paneldeltagere fra Kina,
Japan, Korea, Taiwan, Hong
Kong, USA, Europa). På en av

Ketil Holen foran åpningen av Kinas ortopediske forening sitt ”Høstmøte”.

disse sesjonene møtte vi nok en
svenske, prof. Christer Rolf, som
var foredragsholder og moderator
på flere sesjoner innen Sports
Trauma and Sports Medicine.
Han har tidligere jobbet 3 år i
Hong Kong, og har en stor kontaktflate i de asiatiske landene.
Gjennom ham ble vi introdusert
for flere internasjonale kapasiteter, bl.a. prof. Kurosaka, han
med korsbånd-skruen, dere vet.
Når vi så får høre om operasjons
tall og lignende for disse ortopedene og deres ”residents”, så
går det nok ikke lang tid før også
vår forståelse av det ortopediske
”kraftsentrum” må flyttes fra USA
til Asia. Likeledes hadde de lagt
opp en spennende form på disse
sesjonene, først var det en kort
Case Presentation (3 min.) innenfor det aktuelle temaet, deretter
fulgte et oppdatert foredrag
(10 min.), før det hele ble avsluttet

med en diskusjon rundt case og
ellers generelle problemstillinger.
For hver sesjon var det satt opp
et eget internasjonalt panel som
sikret en god og spennende debatt. Ny måte å presentere på – men
absolutt interessant.
Hollywoodstil
Torsdag ettermiddag var det
såkalt Red Carpet Ceremony og
Opening Ceremony. Alle inviterte
gjester ble individuelt presentert for en fullsatt storsal, og
deretter holdt lederen av COA en
fantastisk åpningstale med film
og musikk i ren Hollywood-regi.
Han boltret seg på en scene som
var flere hundre kvm, og med et
bakgrunnslerret på ca. 20 x 5 m.
Prisutdelinger hadde de også
lagt til åpningen. Litt uvanlig for
oss staute nordboere, men ikke
uvanlig å gjøre det på denne
måten i Kina.

WOA-dagen
Hele fredag 16.11 var satt av til
WOA for oss, det var selvfølgelig
flere faglige parallell-sesjoner
for de 17000 andre deltagerne,
men vi måtte konsentrere oss
om WOA-møtet. Det som ble tatt
opp der var meget spennende.
På et etableringsmøte i 2011 ble
det nedsatt en styringsgruppe
med representanter både fra
fagmiljøet og industrien som
skulle utarbeide retningslinjer for
arbeidet i etableringen av WOA,
og mye av arbeidet under møtet
nå i 2012 gikk ut på å presentere
og godta de arbeidsplanene som
ble framlagt. Det ble framhevet at
WOA ikke var noen konkurrent til
eksisterende organisasjoner (som
AAOS, EFORT, SICOT m.fl.), og
at WOA var avhengig av et godt
samarbeid med disse organisasjonene og industrien for å
kunne nå sitt mål, nemlig et godt u
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helsetilbud når det gjelder lidelser
i muskel- og skjelettsystemet
i ”developing countries”. WOA
blir nok en organisasjon som vi
får høre mer fra i framtiden. Vårt
inntrykk var at WOA – lokomotivet
har sakte gått fra stasjonen. Slike
lokomotiver er vanskelig å stoppe,
for ikke si å snu. Svenskene er
sentrale, og vi bør og være med
– tror vi. Eller sagt på en annen
måte: Har vi noe valg? Norges
befolkning kan plaseres i en bydel
i svært mange kinesiske byer.
Stor utstilling
Vi stakk innom den ebirne utstillingen fredag ettermiddag. Utstilingen var på ca. 25000 kvm, og det
var ca. 200 utstillere. Støynivået
var høyt i utstillingshallen var
svært høyt, det var som å komme
inn på et diskotek, musikk,
dans, karaoke og konkurranser
forgikk ved mange store stands
samtidig. De store internasjonale
firmaene som vi kjenner godt var
selvfølgelig tilstede, men det var
svært interessant å se de store
kinesiske produsentenes utstilling. Det var ingenting som tydet
på at de ikke produserte moderne
og oppdatert utstyr, og med det
kjennskapet vi har til Kina og dets
utbredelse i verden, og landets
evne til å produsere til en lav pris
tror vi ganske sikkert Kina lar høre
fra seg på dette området også.
Middag på Sommerpalasset
Et høydepunkt på fredagen var
Presidental Dinner, som ble
arrangert på keiserens tidligere
Sommerpalass. Et flott sted, hvor
vi fikk oppleve kinesisk kultur på
sitt beste, med flotte silkedrakter,
musikk og dans. Og ikke minst, en
president som avsluttet sin tale
med å karaoke-synge ”Hey Jude”,
det gjør bare en trygg person i
trygge omgivelser. Fantastisk.
Vi synes vel dette siste var litt
56
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Ketil Holen – Professor
Li Fällander – Tsai fra
Sverige, Presidenten i
Kinesiske Ortopediske
forening og Knut
Fjeldsgaard.

merkelig, men igjen var det en
leder av en stor organisasjon i
Kina som var trygg på seg selv, og
på forsamlingen som var tilstede.
Men det går nok noen år før Nof
innfører en lignende tradisjon.
Mye å se
Lørdag var det arrangert sightseeing for de inviterte gjestene, slik
at vi da fikk oppleve den kinesiske
mur ved Badaling, og Ming-dynastiets gravkammer. Å se muren
slynge seg fram mellom fjelltoppene var virkelig flott, å klatre 800
høydemetre på muren var til tider
svært tungt, det var så bratt at
man måtte holde seg i rekkverket
for i det hele tatt å komme seg
opp de bratteste partiene.
Søndag ble vi hentet presis
kl. 1200 som avtalt, og kjørt til
flyplassen, og hele hjemturen
forløp smertefritt. Men, oppholdet
i Beijing har absolutt satt spor.
Et land i utvikling
For det første, Kina er i en enorm
utvikling, og de ønsker å utvikle et
helsevesen som ligner mye på vår
norske og skandinaviske modell.
De skal starte opp et eget protese
register, og de var svært opptatt at
vi skulle forstå at de jobbet etter
de samme retningslinjer som oss,
og hadde de samme mål som oss,
nemlig god pasientbehandling
basert på evidence based medi-

cine. Og så ønsker Kina å være en
pådriver i å gi de andre ”developing countries” mulighetene til å gi
sin befolkning et godt helsetilbud,
og i denne sammenhengen står
nå WOA sentralt. Og det ligger
en vilje og kraft i dette som ikke
kan oversees, om få år vil med
stor sannsynlighet Kina være en
”ortopedisk stormakt”, dit alle
vil, og må dra, for å lære det siste
nyeste.
Og for et flott folk, vennlige og
hjelpsomme, de ønsket virkelig
ditt beste hele tiden.
Vi fikk sette en liten del av Kina.
Vi vet at de har en voksende og
økonomisk sterk middelklasse.
Men fortsatt er det mange i Kina
som ikke har det bra, men de blir
færre. Det er litt skremmende å
se hva en ett-parti stat på få år
kan få til. Vi vil aldri foreslå noe
alternativ til vårt Demokrati, men
demokratiet har sine svakheter.
Som vi har sett i prosessen rundt
22. Juli kommisjonen sin åpne
høring i stortinget. Det kan bli litt
vel mange som skal uttale seg,
og når de forskjellige høringene/
uttalelsene vandrer rundt i departementene i årevis uten at noe blir
vedtatt, så er jo ikke dette bra.
Dette slipper man i Kina.

KURS, KONFERANSER OG STIPENDER
Invitasjon til EFORT Travelling Fellowship Programme
Belgium 2013
The EFORT Travelling Fellowship
Programme aims to enhance and
unify orthopaedic training, continuous medical education and
knowledge transfer, supports
and creates new personal bonds
to improve the mutual understanding, collaboration and unity
of all National Associations of
Orthopaedics and Traumatology
in Europe.
We achieve our goals on the one
hand by organising congresses
and instructional courses and on
the other hand with our Travelling
Fellowship programme. With this
programme we offer our members
(the National Associations) to
apply to be host country.
The national presidents are
asked to nominate their fellow –

a high potential student in his/
her final year of orthopaedic
training to give them also the
opportunity to enhance their personal experience by observation,
participation and discussion as
well as to visit other European
countries.
EFORT believes, that in addition
to the essential scientific activities, our Travelling Fellowship
programme will spread ideas
about geography, culture, social
systems and traditions of other
colleagues and countries.
Dette er en invitasjon for yngre
kolleger til å treffe andre kolleger fra Europa til en ukes
opphold og besøk på sykehus
eller det som måtte legges opp
fra lokal komite. Vi hadde et

slikt opphold for noen år siden
med stor suksess. Oslo – Bergen
– Trondheim. Årets fellowship
skal finne sted i Belgia og vi
ber om at interesserte LIS-leger
sender en kort presentasjon av
seg selv til Knut.Fjeldsgaard@
gmail.com innen 5. januar 2013,
vi vil ta dette opp på styremøtet
11 januar og vinneren blir
annonsert like etterpå. Alt dekkes av lokal arrangør i landet og
Nof dekker reise til og fra landet.
Krav fra NOF til vår deltager:
Skrive i Nopen om oppholdet.
Meld dere på!
Terje Vagstad, NOF-styret

Inger Schulstads minnestipend for
utdannelse innen håndkirurgi
Etter Inger Schulstads ønsker,
skal stipendet fortrinnsvis
utdeles til en kvinnelig lege med
interesse for og under utdannelse i håndkirurgi.
Styret i Norsk forening for
håndkirurgi kan tildele et eller
flere stipend på inntil 10.000
for å besøke håndkirurgiske
avdelinger i andre land.
Førstegangssøkere vil bli prioritert. Søknaden sendes til styret
ved sekretæren og bør inne-

holde opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag. Søknadsfrist
vil være 1. september, men i
2013 er søknadsfristen 1 uke
før årsmøtet i Norsk forening
for håndkirurgi. Tildelingen
bekjentgjøres på årsmøtet. Etter
reisen må stipendiaten publisere
et reisebrev i Norsk ortopedpost
eller Tidsskrift for Den Norske
Legeforening. Det bør fremgå
av brevet at reisen er støttet
av stipend fra Inger Schulstads

minnefond. Kopi av reisebrev
og regnskap for reisen sendes
styrets sekretær, hvoretter
utbetaling av stipendmidlene
kan finne sted. Hvis stipendiaten
ikke har oppfylt betingelsene for
utbetaling av stipendet innen
1. September det påfølgende
år, går stipendet tilbake til minnefondet.
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Bellovac®ABT
Exudrain®
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Kilroid®
Vastrip®
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Serres

Norsk Artroskopiforenings stipendium 2013
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 2013.
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 2013

Wellspect HealthCare
- det nye navnet til Astra Tech HealthCare
I forbindelse med at virksomheten har fått nye eiere, har vi fått nytt navn. Vi er stolte av det nye
navnet, Wellspect HealthCare, som gir assosiasjoner til livskvalitet og velvære,respekt for brukere
og et bredt spekter av produkter.
Vi leverer de samme veldokumenterte kvalitetsprodukter, høy faglig kompetanse og god service.
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Wellspect HealthCare, Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Tlf: 815 59 118. Fax: 67 92 05 50. www.wellspect-healthcare.no

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 2013
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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
60
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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 av
sluttet 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 2013

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

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 2013. Søknadsskjema
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo. Tlf: 23 22 21 10
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Deadline: March 31st 2013

The successful candidate(s) will
be announced on the NOF and
DOS (Danish Orthopedic Society)
homepages.
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NOF Fellowship
Please go to NOF homepage
www.norf.org/?NOF_Fellowship
for further information.

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

T 66 84 20 20
TF 66 84 20 90
20
F 66 84 20 90

™Trademark of Smith & Nephew.
Certain marks
are Reg
US Pat and
™Trademark
of Smith
& Nephew.
TM Office.
Certain
marks are Reg US Pat and
TM Office.
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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
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