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Redaktørens hjørne

Redaktørens hjørne

Terje Vagstad, redaktør

Høsten er her, flom og
ekstremtilstanda i sør og
øst, vind og nedbør i vest og
kaldt i nord. Akkurat omslaget frå sommar til vinter kan
vere vanskeleg å akseptere
om ikkje ein tenke positivt,
vi veit at med hausten kjem
dei flotte fargane, haustjakta
e viktig for mange og det e
berre å gleder seg til gode
skitura og vinteropplevelsa
seinare i år.
Med hausten kjem og den største
happeninga for norsk ortopedisk
forening, vårt etterkvart tradisjonsrike, store og trivelege høstmøte.
Veke 43 er no veletablert som
lavaktivitetsveke ortopediske
avdelingar landet rundt og det
verkar som om det stort sett er
greitt for dei fleste som ikkje har
vakt akkurat desse dagane å
kome seg til Oslo på møte. Det e
gledeleg og ikkje minst viktig, her

” ... vi håpar kunne
fortsette suksessen
med torsdagsklubben og innfører nye
ting der i år og, den
som kjem får sjå!”

treff vi vener og kollegaer, vi
kan søke ny viten og oppdatere
eksisterande, vi kan søke informasjon hos dei mange utstillarane og rett og slett ha det triveleg saman. Årets møte innebærer
fleire nyvinningar, vi har fått ein
eigen høstmøte-app som dere vil
bli kjent med og forhåpentlegvis
glade i etterkvart utover i veke 43
når dere ser potensialet, vi håpar
kunne fortsette suksessen med
torsdagsklubben og innfører nye
ting der i år og, den som kjem
får sjå! Programmet er godt,
arrangementet og folka som e
der likeså så dette må jo bli bra.
Godt er det for det ligg ikkje så
reint lite arbeid bak.
Til dette nummeret er det første
gongen eg ikkje har purra på
artiklar frå undergruppene, det
va med undring eg såg at NFHHK og artroskopiforeninga sine
innlegg kom på mail fleire dagar
før tidsfristen gjekk ut, respekt
og ros til dei! Tradisjonelt er dette
det enklaste nummeret å lage
sidan veldig mykje dreia seg om
haustmøtet og generalforsamlina,
enklare blir det når artiklane i
tillegg kjem nærast av seg sjølve.
Dette er og då kanskje det kjedelegaste nummeret dessverre men
det får vi ta igjen ved å ha det
artig på haustmøtet!

ka den e, hmmm, imellomtida
hadde ortopeden kasta hagla
fram, brent av 2 skudd og fuglen
datt som ein stein til bakken.
Lukkeleg snudde han seg til
patologen og sa: springe du og
ser om det va ei rype? Ortopeda
e ofte slag- og handlekraftige,
spreke og artige og det skal
dere alla saman få oppleve på
haustmøtet.

”	Ortopeda e ofte slagog handlekraftige,
spreke og artige og
det skal dere alla
saman få oppleve på
haustmøtet …”
Takk til alle som har bidrege til
dette nummeret, igjen ein særleg
takk til Ødegaard reklame &
design som har gjort ein enorm
jobb med å løfte ortopedposten.
Vi treffast på haustmøtet.

Apropos jakta, 5 lega skulle på
rypejakt, ein allmenpraktikar,
ein barnelege, ein psykiater, ein
ortoped og ein patolog. Etter at
dei hadde gått ei stund flaug det
opp ein fugl, allmenpraktikaren
heva hagla men senka den raskt
igjen då han var usikker på om
det var ei rype, barnelegen likeså
men fordi han var usikker på om
rypa var hann eller ho. Psykiateren heva langsomt hagla, var
heilt sikker på at det var ei rype
men kom på at sjølv om han veit
det er det ikkje sikkert rypa veit
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It’s not just what we make…
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It’s our promise to look beyond what’s possible now
and discover what’s possible next.
Every day, we focus on improving musculoskeletal healthcare.
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We are committed to working by your side, and to break
through boundaries in pursuit of exceptional patient outcomes.

Visit us on the web at zimmerbiomet.com
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Leder
Leder

Velkommen
Kjærvik som blant annet skal
gjennomlese alle abstrakter
og frie foredrag. Takk også til
Forskningsutvalget og de forskjellige juryene som har bedømt de
innsendte arbeidene.

Jon Olav Drogset, styreleder

På vegne av styret i Norsk
ortopedisk forening er det
min glede å ønske kollegaer
og industri velkommen til
det 9. Høstmøte i regi av vår
forening.
Vår forening har fortsatt valgt
Plaza som kongress sted og
synes dette er hensiktsmessig
plassering av Høstmøtet så lenge
plassen er tilstrekkelig og prisene
kan holdes på et akseptabelt nivå.
Det faglige programmet starter
med komplikasjoner i form av
Nof symposiet om elektiv kirurgi
og røyking og fortsetter med
symposier arrangert av både
faggrupper i Nof og industrien.
Nof instructional lecture holdes
i år av æresmedlem Lars Engebretsen om ultiligamentskader
i kne.
Innimellom er det frie foredrag
og etter hvert en rekke generalforsamlinger både i moderforeningen og i faggruppene.
Styrets viktigste oppgave er å
arrangere et godt Høstmøte.
Opp mot høstmøtet blir arbeidspresset stort på oss alle og
spesielt for sekretær Gunn
Hulleberg og webredaktør Cato

Gjennom hele året er det kontakt
med Kristin Solstad i KSCI, som
er teknisk arrangør av vårt høstmøte. Hun er en meget sentral
og viktig person, og kjenner
etter hvert foreningen svært godt,
og ikke sjelden blir vi minnet
på forskjellige rutinemessige
gjøremål av Kristin.
Trykkingen av Høstmøteboken
og NOPen gjøres av Bente
Ødegaard i Ødegaard reklame
& design AS. Styret og NOPredaktør Terje Vagstad har vært
svært godt fornøyd med resultatet
av dette arbeidet som du nå
holder et eksemplar av i hånden.
Nytt av året er at programmet for
høstmøtet også finnes i en elektronisk interaktiv versjon. Årets
høstmøte blir en test på hvordan
det fungerer.
Svært mye handler om høstmøteuka i uke 43. Hver januar har vi
møte med Leverandørforeningen
for å gå gjennom siste Høstmøte,
hva som var bra, og hva som kan
gjøres bedre. Vi ønsker å fortsette
dette gode samarbeidet med
industrien.

Til Høstmøtet kommer ”alle”
Høstmøtet er en gyllen anledning
for kolleger og andre til å treffes
for å utveksle personlige erfa-

”	Kanskje kan du treffe
nye kolleger som kan
være spiren til nye
forskningsprosjekter,
nye jobbtilbud ...”

ringer og forskningsresultater.
Nytt utstyr skal presenteres fra
industrien. Kanskje kan du treffe
nye kolleger som kan være spiren
til nye forskningsprosjekter, nye
jobbtilbud eller andre sosiale bindinger. Til Høstmøtet kommer
”alle” og styret er glad for den oppslutningen disse møtedagene har.

Torsdagsklubb og stipender
Den sosiale delen toppes av
”Nofs Torsdagsklubb” som
arrangeres torsdag 22. oktober
kl. 19.00 i andre etasje på Plaza.
Det blir servering av kanapeer
og drikke.
Utdelingen av Norsk ortopedisk
forening`s stipendier vil skje
denne kvelden på samme måte
som i fjor. Eventuelle æresmedlemmer vil også få sitt diplom. Det
vil bli trukket 3 stk. reisestipend
til EFORT 2016 på registreringsnummeret til påmeldte LISer. Et
råd: Vær tilstede når det trekkes.
TV skjermen som brukes under
kongressen skal auksjoneres
bort blant deltagerne på
Torsdagsklubben.
For å bidra til at flere deltagere
besøker utstillerne kjøper Nof
en Ipad-mini som trekkes på
Torsdagsklubben. Denne trekkes
blant deltagerne som har besøkt
minst 20 av utstillerne og har levert inn dokumentasjon på dette
til sekretariatet.
Nofs Torsdagsklubb er gratis for
alle deltakere, men registrering
er altså nødvendig for at vi skal
kunne organisere dette best mulig. De som er registrert mottar
drikkebonger når de registrerer
seg til Høstmøtet.
Da vil jeg på vegne av styret
ønske vel møtt til årets høstmøte!
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Fit the implant to the patient,
not the patient to the implant.
98% survivalship at 10 years.

a product from
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N-7038 Trondheim, Norway
Telephone: +47 73 40 17 70
Email: support@scp.no
www.scp.no

SCP Orthopedics 2015:

Celebrating 20 years of
UNIQUE customized hip prosthesis!

Hip, hip hooray!

Årsberetning
2014-2015

Årsberetning Norsk ortopedisk forening (Nof)
Sak 5
Årsberetning fra styret i Norsk ortopedisk
forening 2014-15
Jon Olav Drogset, leder

5.1 Oversikt over medlemskap i foreningen
Norsk Ortopedisk forening har per i dag 975 ordinære og 28 assosierte medlemmer. Av de ordinære
medlemmene er 17,3 % kvinner. 557 er medlemmer av Norsk Overlegeforening, 375 er medlemmer
av Yngre Legers forening og 29 er medlemmer av
Praktiserende Spesialisters Landsforening.

5.2 Styrets virksomhet i perioden
Jevnlige styremøter er avholdt i januar, juni, august
og oktober. I tillegg er det kontinuerlig kontakt pr
telefon, eller aller mest på e-post når det gjelder
økonomi, høringer, Norsk ortopedpost og de daglige aktivitetene hvor avgjørelser skal tas. Opp mot
høstmøtet blir arbeidspresset stort på hele styret og
spesielt sekretær Gunn Hulleberg og webredaktør
Cato Kjærvik som gjennomleser alle abstrakter og
frie foredrag.
Leder har stått ansvarlig for utgivelsen av et ortopedisk nummer av Kirurgen.
Styret har jobbet iherdig med den nye Strategiplanen for Nof. Siste versjon av Strategiplanen
legges nå tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden og settes som sak på årets Generalforsamlingen
for eventuell godkjenning.

som var bra, og hva som kan gjøres bedre. Samtidig
forhandles priser med utstillerne og hotellet hvor
Kristin Solstad, sekretær Gunn Hulleberg, kasserer
Annette Wikerøy og leder var tilstede. Vi blir enige
om prisene for stands for neste høstmøte, og avtalte
rammene for kommende høstmøter. Disse møtene
er viktige for vår forening. De foregår i en trivelig og
fin atmosfære, og vi har de siste årene kommet greit
fram til priser som begge parter er fornøyde med.
Samarbeidet er utmerket – og vi fortsetter med årlig
møte.
Styrerepresentasjon
Styret deltok sammen med styret i LIOS på EFORT`s
kongress i Praha. I forkant deltok leder og nestleder på styremøtene til EFORT. En av sakene som
skapte størst diskusjon var forslaget om at de største
landene i EFORT skulle ha flere stemmer i styret
enn de små. Dette forslaget falt etter et samordnet
initiativ fra styremedlemmene i Nordisk ortopedisk
forening.
Spring meeting og Nordisk Ortopedisk Forenings
(NOF) kongress går på rundgang mellom landene
i Nordisk Ortopedisk Forening (NOF). Spring
meeting, som i utgangspunktet er et tredagers
styremøte i NOF, ble i år arrangert på Island. Den
nasjonale ortopediske foreningen på Sagaøya hadde
virkelig lagt seg i selene for å lage et godt møte og et
innholdsrikt opphold for styremedlemmene. Neste
Spring meeting skal være våren 2017 og skal arrangeres i Norge. Den nordiske kongressen skal også
arrangeres i Norge i 2020. Denne kongressen skal
samtidig markere 100-års jubileet for NOF. Før dette
skal denne kongressen holdes i Linkøping i 2016 og
i Reykjavik i 2018.

Organisering av høstmøteprogrammet
og symposiene
Gjennom hele året er det kontakt med Kristin
Solstad i KSCI – som er teknisk arrangør av vårt
høstmøte. Hun er en meget sentral og viktig person,
og kjenner foreningen svært godt.

Leder i LIOS (Leger i Ortopedisk Spesialisering)
Esten Haanæs er styremedlem i Nof. LIOS har sitt
eget arrangement under høstmøte, og foreningen
virker godt etablert, og virker å ha kommet for å bli.
De får et tilskudd på kr. 50 000 fra moderforeningen
hvert år til sin drift.

Trykkingen av Høstmøteboken og NOP’en gjøres av
Bente Ødegaard i Ødegaard reklame & design AS.
Styret og NOP-redaktør har vært svært godt fornøyd
med dette samarbeidet.

Det gode forholdet til Norsk Kirurgisk Forening har
fortsatt i det siste året. Leder har deltatt som styremedlem på styremøtene. Det pågår fortsatt et arbeid
med å omgjøre grenspesialitetene i bløtkirurgi til
hovedspesialiteter. Dette tilsvarende det som skjer
i indremedisin. NKF har virket svært interessert i
prosessen ortopedene har vært gjennom de siste
årene, og denne prosessen ser ut til å være en mal
for hvordan andre ønsker å lage sin egen hoved-

Vi takker Kristin og Bente for utmerket samarbeid
og understreker hvor viktig de er blitt for driften av
vår forening. Svært mye handler nå om høstmøtet
i uke 43. Hver vinter har vi møte med Leverandørforeningen for å gå gjennom siste Høstmøte, hva
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spesialitet. I øyeblikket foregår en diskusjon om man
skal opprettholde generell kirurgi som egen spesialitet og om det er behov for NKF som en paraplyorgansasjon for kirurger i framtida.
Til landsstyremøte i Legeforeningen møtte Hebe
Kvernmo som Nof sin representant. Vår valgte
representant fra FaMe er Knut A. Fjeldsgaard.
Ortopedisk Høstmøte 2014
Høstmøtet startet på onsdagen med Nof symposiet
om Ortopediske infeksjoner. Marianne Westberg
og Håvard Dale var møteledere og styrte foredragsholdere og tilhørere gjennom et svært interessant og
lærerikt symposium.
Nof – Instructional lecture ble på en utmerket måte
holdt av Torstein Husby. Temaet var ”Komplekse
frakturer og båndskader i albue”.
LIOS-symposium (Pro/Con-Symposium) hadde temaet
”Glideskrue vs. nagle ved proximale femurfracturer”.
I tillegg ble det holdt en rekke fagsymposier, industrisymposier og et høyt antall frie foredrag.
Høstmøte gir oss tellende timer fra Legeforeningen
og dermed muligheter for våre medlemmer til å
søke refusjon fra Legeforeningen. Høstmøte er svært
sentralt for Nof både faglig og økonomisk. Store
deler av styrets arbeid året gjennom er rettet mot
høstmøte i uke 43.
Utdeling av stipendier
Charnley stipendet på kr. 100.000, ble utdelt av
Thormod Dønås fra Ortomedic til Jon Dahl, OUSRikshospitalet. Tittel på studien: ”Effekt av gluteus
maximus transposisjon hos pasienter med gluteal
insuffisiens etter totalprotese-operasjon med lateral/
transgluteal tilgang”.
Smith & Nephew stipendet på kr. 50.000, ble
utdelt av Johan Dalstrøm til Cathrine Aga, Martina
Hansens Hospital. Tittel på studien: ”Double bundle
versus Single bundle operasjonsteknikk ved rekonstruksjon av det fremre korsbåndet”.
Research Grant (Heraeus Medical) på kr. 50.000,
ble utdelt av Mats Reinholdz til Christian Pollmann.
Tittel på studien: ”Fast track hoftebrudd
– Et optimalisert og helhetlig pasientforløp for
hoftebruddpasienter”.
Nof-stipendene ble delt ut på ”Torsdagsklubben”
etter GF, men er likevel tatt med i referatet. Nof
stipend (til støtte til forskningsarbeid, formidling av
eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning) på kr. 50.000 ble tildelt Andreas Persson for
prosjektet ”Årsak og risikofaktorer for revisjon etter
fremre korsbåndsrekonstruksjon”.
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Nof stipend for leger under utdanning (til støtte til
forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning) på kr. 50.000 ble tildelt
Eivind Inderhaug for prosjektet “Effect of supplementary tibial fixation in ACL reconstruction using
hamstrings tendons; biomechanical and clinical
impact of using supplementary tibial fixation in singlebundle anterior cruciate ligament reconstruction”.
Høringer
I tillegg til leder har enkelte styremedlemmer og
leder av LIOS Esten Haanæs svart på høringer.
Svært mange høringer er uaktuelle å besvare for
Nof.
FaMe (FagMedisinsk forening)
Leder møter jevnlig på disse møtene hvor lederne i
de fagmedisinske foreningene møter. Viktige møter,
hvor viktige temaer tas opp og viktige og nyttige
kontakter knyttes med andre ledere i de andre
fagmedisinske foreningene. Møtene er i Legeforeningens regi. Hyppig invitasjon til møter med
svært forskjellige innhold. Det er viktig å være
tilstede og viktig å tilegne seg oversikt over hva som
foregår innad i Legeforeningen og svært vesentlig
for å holde seg orientert om hva som foregår innad
i byråkratiet (Helsedirektorat, HoD og de forskjellige
helseforetakene). Viktig tema også dette året har
vært de nye spesialistreglene. Se eget avsnitt fra
Spesialistkomiteen.

5.3 Medlemmer, styrer og utvalg
På Generalforsamlingen ble endring av teksten i
vedtektene §9 og §10 er presentert for medlemmene i sakslisten for GF Nof 2014 i Høstmøteboken:
1. Leder i LIOS opptas som medlem av styret i Nof
2. Past President opptas som medlem av styret i Nof
3. Past President erstatter leder i Nof i valgkomiteen
Forslagene ble vedtatt enstemmig av GF, men
”avgått leder” skal brukes i stedet for Past President.
Vedtatt tekstendring i vedtektene ble:
§9 Styret
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer,
nettredaktør, leder i LIOS, redaktør av Norsk ortopedpost og avgått leder. Det velges ett varamedlem.
§10 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av forrige periodes leder og to
medlemmer.
På Generalforsamlingen ble følgende saker forelagt
av foreningens medlemmer:

Årsberetning

a. Søknad fra Norsk Fot- & Ankelkirurgisk Forening
om å bli opptatt som faggruppe i Nof. Vedtatt ved
akklamasjon.

Esten Konstad Haanæs,
St. Olavs Hospital (leder i LIOS)
Knut A. Fjeldsgaard, Haukeland (avgått leder)

b. Søknad fra Norsk forening for Ortopedisk
Traumatologi om å bli opptatt som faggruppe
i Nof. Vedtatt ved akklamasjon

Organer valgt av Generalforsamlingen i Nof

c. Reduksjon i kontingent til Høstmøte for studenter
og pensjonister var foreslått av V. Finsen.
Pensjonister betaler nå kr. 2.000 mot fullpris
kr. 2.700. Medisinske studenter og pensjonister
er grupper som ikke får dekket kongressavgiften
i mangel av arbeidsgiver. Generalforsamlingen
vedtar etter avstemning:
1. Redusert kongressavgift for studenter som holder
foredrag. Styret bestemmer kontigenten.
2. Redusering av kongressavgift for pensjonister.
Styret bestemmer kontigenten.
d. Nasjonalt register for leddproteser fremmet sak til
generalforsamlingen Saken fremlegges av
Leif I. Havelin.
Nasjonalt servicenivå for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) opplyser at det er en bestilling fra
Helseministeren, Helsedirektoratet og styringsgruppen for SKDE at resultater på sykehusnivå skal
offentliggjøres fra alle nasjonale kvalitetsregistre.
SKDE skal stå for offentliggjøringen. Nasjonalt
register for leddproteser eies av Nof, men har
egne vedtekter.
Generalforsamlingen vedtok at Nasjonalt register for
leddproteser kan offentliggjøre sykehusvise rapporter og endre sine vedtekter om dette er nødvendig.
Æresmedlem
Ingen nye æresmedlemmer siste år.
Avdøde medlemmer meldt til Dnlf pr. 01.09.15
Arne Rugtveit
Jan Robert Dokke
Nils Nilssøn Helsingen
Petter Østhus
Nils Olaf Alm
Styret i Norsk ortopedisk forening:
Jon Olav Drogset, St. Olavs Hospital (leder)
Karl-Ivar Lorentzen, UNN (nestleder)
Annette Wikerøy, AHUS (kasserer)
Gunn Hulleberg, St. Olavs Hospital (sekretær)
Terje Vagstad, Ålesund (redaktør Nop)
Cato Kjærvik,
Nordlandssykehuset Vesterålen
(web-redaktør)
Greger Lønne, Lillehammer (vara)

Spesialitetskomiteen:
Øystein Bjerkestrand Lian (leder)
Mona Nysted (representant)
Øystein H. Berg (representant)
Ragnhild Øydna Støen (representant)
Tiril Melby (YLF representant)
Jon Dahl (vararepresentant)
Ellen Margrethe Risberg (vararepresentant, YLF)
Kvalitetsutvalget:
Peter Tobias Franke: (leder)
Inger Opheim (medlem)
Lars Gunnar Johnsen (medlem)
Rainer Knobloch (medlem)
Forskningsutvalget:
Gunnar Knutsen (Helse Nord)
Eivind Witsø (Helse Midt)
Kari Indrekvam (Helse Vest)
Jan Erik Madsen (Helse Sør-Øst)
Jon Olav Drogset (Leder i Nof)
Valgkomite:
Hebe Kvernmo
Ketil Holen
Knut Fjeldsgaard
Nasjonalt Register for Leddproteser:
Leif I Havelin (Leder Nasjonalt kompetansesenter
for Leddproteser), Stephan Røhrl (Nof-representant
Helse Sør-Øst), Otto Schnell Huseby (Nof-representant Helse Midt-Norge), Svein Svenningsen (Nofrepresentant Helse sør-Øst)
Styringsgruppen for korsbåndregisteret:
Lars Engebretsen (leder)
Jon Olav Drogset
Knut A Fjeldsgaard
Stig Heir
Leder av styringsgruppen for barnehofteregisteret
Ola Wiig
Nordic Arthroplasty Register Association:
Lars B Engesæther, Ove Furnes og Leif Ivar Havelin.
ACTA
Eivind Witsø
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Styremedlem i Norsk Kirurgisk Forening:
Leder i Nof Jon Olav Drogset
Styremedlem i EFORT
Leder i Nof Jon Olav Drogset
Representant i UEMS
Kari Indrekvam
Syrerepresentant i Nordisk Ortopedisk Forening
Leder i Nof Jon Olav Drogset
Stipendstyret – Charnley stipendet
Kari Indrekvam og Arild Aamodt
Stipendstyret Smith & Nephew
Lars Engebretsen
Tina S. Wik
Nasjonalt Traumeregister
Martinus Bråten
Norsk Ryggregister
Arne Skoglund
Representant i Landsstyret
Leder i Nof Jon Olav Drogset
Representant i FaMe
Leder i Nof Jon Olav Drogset
Faggrupper i Norsk ortopedisk forening
Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi
Norsk artroskopiforening
Norsk Barneortopedisk forening
Norsk Fot- & Ankelkirurgisk Forening
Norsk forening for Håndkirurgi
Norsk forening for Skulder- og Albuekirurgi
Norsk forening for Hofte- og Knekirurgi
Faggruppe for Osteoporose og Benhelse
Norsk forening for Reumakirurgi

Sak 6.
Rapport fra NOP-redaktøren
Terje Vagstad, redaktør
Ortopedposten verkar å ha funne si form, layout og
samarbeid med Bente Ødegaard i Odesign fungerer
veldig bra, formatet passer og bladet er blitt modernisert og gjev endeleg økonomist vinst for foreninga
igjen etter mange år kor det har bidrege lite arbeidet
med det teke i betraktning. Vi slit framleis med å få
inn stoff men høstutgåva 2015 er første nummer
kor vi faktisk ikkje har purra underforeningane for
artiklar, respekt!
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Vi har sett oss føre å publisere nye doktorgrader
og nytt om namn, dette har kanskje vorte særleg
aktuelt sidan Acta ikkje lenger gjer det men for ein
stakkars redaktør er det vanskeleg å fange opp alt
slik at vi tillet oss be dei aktuelle sende oss eit tips
eller aller helst bilde og presentasjon av doktorgrada. Alt anna stoff er og velkoment, vi er eit blad for
medlemsmassa og eit speil av kva dåke vil vi skal
vere, hjelp oss, send inn og bidra så blir bladet så
bra dere vil. Igjen – alt stoff er velkoment!

Sak 7.
Rapport fra Nofs webredaktør
Cato Kjærvik
Året har vært brukt til stadig gjennomgang av all
informasjon på nettsiden i samarbeid med sekretær
slik at alt er oppdatert. Videre har høstmøtesiden blitt
laget om slik at vedvarende informasjon er konstant,
og kun aktuelle tema for året endres. Dette gjør det
forhåpentligvis enklere å finne info om høstmøtet.
Høstmøtet er som i fjor en stor oppgave. Innsamling av abstrakt, systematisering og utgivelse av
Høstmøteboken krever mye ressurser i en periode.
Nytt av året er at en god del informasjon også gjøres
tilgjengelig via en mobilvennlig nettside for bruk
under møtet. Denne er utviklet i samarbeid med en
ekstern aktør.
Sosiale medier prøves ut, først Facebook. Videre
diskuterer man om Nof skal profilere seg på Twitter.

Sak 8
Rapport fra Kvalitetsutvalget
Foreligger ikke ved trykkstart.

Sak 9.
Rapport fra Spesialitetskomiteen
Øystein Lian, leder
Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi har i
2014-15 bestått av:
Øystein Lian (leder)
Mona Nysted (ansvarlig for tilsynsbesøkene)
Øystein H. Berg (representant)
Ragnhild Støen (representant, ansvarlig for kursene)
Tiril Melby (representant LIS)
Jon Dahl (vararepresentant)
Jørgen Andvig (vararepresentant, LIS)

Årsberetning

Besøk på utdanningsavdelingene
Alle landets ortopediske avdelinger vil bli besøkt av
komiteen i løpet av funksjonsperioden på 4 år. Dette
ansees som en stadig viktigere del av komiteens
arbeid. Vi opplever at rapportene som utarbeides
etter avdelingsbesøkene brukes konstruktivt i forbedringsarbeidet på de enkelte avdelinger, både
av utdanningskandidatene og avdelingsledelsen.
Enkelte avdelinger følges tettere, vurdert ut fra
kriteriene for å være godkjent utdanningsinstitusjon.
Det synes som tidligere å være en generell nedgang i antall operasjoner utført av LIS, og enkelte
avdelinger har så lave operasjonstall at det gir grunn
til bekymring for denne delen av utdannelsen.
Dette gjelder spesielt elektive inngrep ved de fleste
universitetssykehusene.
Helsedirektoratet
Den framtidige struktur og innhold av spesialistkomiteene er så langt vi vet fortsatt under revisjon.
Det er sannsynlig at Helsedirektoratet vil overta
kontrollarbeidet av institusjonene og derved også
SERUS rapportene, hvilket i dag gjøres av
spesialitetskomiteen.
Undervisning
Det er ingen forandringer i de generelle
undervisningskravene.
Kursene (270 timer hvorav 240 er obligatorisk)
De obligatoriske kursene er godkjent av Helsedirektoratet og er obligatorisk fra 01.01.17. det er
ingen endringer av de formelle kurskravene.
Obligatorisk etterutdanning av legespesialister
Spesialitetskomiteen er bedt om å avgi en uttalelse
vedrørende obligatorisk etterutdannelse for legespesialister vurdert ut fra ”Utredning av legespesialisertes etterutdanning (DNLF)” og Bjørnlandutvalgets forslag til obligatorisk etterutdanning for
legespesialister.
Spesialitetskomiteen i ortopedi er faglig sett
positive til obligatorisk etterutdanning. Omfanget
av obligatorisk kompetansebyggende aktivitet som
er foreslått virker rimelig, og de fleste spesialister
antas allerede å gjennomføre noe tilsvarende i dag.
Krav til etterutdanning har kommet i de fleste land
vi sammenligner oss med. Det er imidlertid tvil i
forhold til om sanksjoner bør innføres, hva som er
arbeidsgivers sanksjonsmuligheter overfor arbeidstakere, og i verste fall tap av spesialitetsgodkjenning
for legespesialister.
Spesialitetskomiteen vil avgi en felles uttalelse
sammen med Nof.

Spesialistutdannelsen
I regi av Helsedirektoratet arbeides det fortsatt med
en omfattende omlegging av spesialistutdanningen
i Norge. Både Nof og spesialitetskomiteen deltar i
dette arbeidet med utgangspunkt i at vi ønsker å
bevare et separat utdanningsløp for spesialiteten
ortopedisk kirurgi.

Sak 10.
Rapport fra Nasjonalt Register
for Leddproteser
Leif Ivar Havelin
Driftsmessig gikk 2014 uten store endringer eller
problemer for registeret. Leddproteseregisterets
årsrapport finnes i rapporten fra Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd (http://
nrlweb.ihelse.net/) som ble sendt elektronisk til alle
NOF-medlemmer i juli 2015. Sykehusvise rapporter
sendes til kontaktpersonene i oktober 2015.
Registersymposiet på høstmøtet i 2014 hadde
følgende tema: Fiksering av totale hofteproteser i
relasjon til alder.
Etter krav fra helsemyndighetene, som finansierer
registeret, og Interregional styringsgruppe for
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) ble regionsvise resultater og sykehusvise operasjonsantall offentliggjort høsten 2014
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/.
Generalforsamlingen i 2014 godkjente at sykehusvise resultater kan offentliggjøres i 2015. Resultatene vil bli offentliggjort sammen med en grundig
forklaring på hvorfor sykehusvise forskjeller må
tolkes med forsiktighet. Dårlig rapportering, spesielt
av revisjoner, vil påvirke de sykehusvise resultatene,
og vi publiserer derfor også resultater fra dekningsgradanalyser som viser samsvaret mellom sykehusenes rapportering til Leddproteseregisteret og til
Norsk pasientregister (NPR).
Sykehus som har dårlig dekningsgrad bør gjennomgå sine rutiner på sending av skjema til Leddproteseregisteret og på sin kodepraksis til NPR på
operasjoner i de aktuelle leddene.
Av reoperasjoner registrerte Leddproteseregisteret
opprinnelig kun revisjoner der protesedeler ble
fjernet eller satt inn, men for å få oversikt over
viktige komplikasjoner som proteseinfeksjon og abduktorsvikt i hoften, skal nå alle slags reoperasjoner
på ledd med proteser rapporteres til registeret.
I forhold til elektronisk rapportering må både
Leddproteseregisteret og kirurgene som rapporter til
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oss forholde seg til at det er Nasjonalt servicemiljø
for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) som er
pålagt oppgaven å utarbeide systemer for elektronisk rapportering av data til registrene. Dette
gjelder også elektronisk registrering og sending av
pasientrapporterte resultater (PROM). Det har vist
seg vanskelig å lage system som er like enkle å
bruke som papirskjema, som kan koble nøyaktige
implantatdata til pasienten, og som er lovlig i forhold
til norske regler for elektronisk sending av personidentifiserbare helseopplysninger.

Sak 11.
Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister
Lars Engebretsen
Korsbåndregisteret blir stadig
mer viktig!
Vårt korsbåndregister er blitt modell for Sverige,
Danmark, England, New Zealand og nå Australia samt
flere registre i USA. I tillegg satses det nå innenfor ESSKA der vi deltok i et seminar i Amsterdam i
mai. Her la blant annet England fram sitt opplegg
som var meget imponerende. Alt web- basert og
meget kirurg og pasientvennlig. I Norge har vi prinsipielt ikke gjort store endringer på vårt papirbaserte
system men vi arbeider nä mye i Bergens med et
webbasert opplegg som vi häper ä introdusere i löpet av 2016. Nytt i 2015 har värt en ökende aktivitet
fra SKDE som gir dekningsgrader for ACL rappportering for hver enkelt sykehus. Dette blir nä offentlig.
Det er ogsö krefter i gang for ä gjöre OOS score ved
hvert enkelt sykehus offentlig.
I 2014 gjorde vi ca. 2000 ACL relaterte inngrep, ca.
10 % var revisjoner mens kun 6 % var ”andre prosedyrer” som for eks debridement, skopi for smerter
etc. Vi tror at det skjuler seg mange pasienter her.
Vi er litt for dårlige til å fylle ut skjema på prosedyrer
som ikke er primære ACL/PCL rekonstruksjoner eller
revisjoner! Det er viktig slik at vi kan luke ut korsbåndsprosedyrer som fører til revisjoner og andre
kirurgiske inngrep. Så vi må alle skjerpe oss her , og
være obs på å fylle ut skjemaer på pasienter som er
tidligere ACL/PCL – operert.
Viktig også å legge merke til at korsbåndsrekonstruksjonene øker litt hos de helt unge. Det er i tråd
med tall fra Ullevål hvor vi følger mange barn og
helt unge. Det er også et faktum at unge jenter som
spiller håndball og er under 18 år ofte får reruptur
og ruptur i det andre kneet – all mulig grunn til å
snakke mye om forebygging i disse gruppene.
Alpint, fotball og håndball er fortsatt de aktivitetene
20
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som gir flest skader, men legg merke til at dette har
jevnet seg litt ut – de nye idrettene som freestyle,
snowboard og slopestyle, twintip etc gir økende
antall skader særlig hos de unge. Reruptur risikoen
er stor blant de yngste – husk det när du snakker
med pasient og foreldre.
Som i 2013 er det Flere som bruker patellarsenegraft og det er i träd med rapportene til registeret!
Artikkelen fra Andreas Persson og medarbeider
”Increased risk of revision with hamstrings grafts
compared with patellar tendongrafts after anterior
cruciate ligament reconstruction” ble publisert i
AJSM februar 2014. Samme gruppe har ogsä publisert I AJSM at enkelte fikasasjonsmetoder gir öket
revisjonsrisk! Det er förste gang noe er publisert om
dette og viser nytten av register generelt.
Det samme ble publisert fra Kaiser gruppen som
også hadde en høy revisjonsprosent på allograftrekonstruksjoner. Årets norske rapport kan tyde
på at ortopedene virkelig leser rapporten- bruk av
hamstring er redusert fra 1452 til 1250 og bruken
av patellarsenegraft opp fra 350 til 455. Selv om
svenskene fortsatt bruker hamstrings i 99 % av
tilfellene, så ser det ut til at mange andre land er på
vei tilbake til patellarsene som primært graft. Trenden med patellarsenegraft har fortsatt i 2014 og det
er kommet to nye rapporter som stadfester at man
fortsatt må beherske patellarsene som graft.
Resultater fra registeret i 2012 og 2013 kan tyde
på at dette er lurt. I hvert fall revideres hamstrings
dobbelt så hyppig som patellarsenegraft. MEN, som
det ble påpekt av mange:
dette kan ha mange årsaker: graft styrke, fiksasjonstype, kirurgisk teknikk etc. Og selvfølgelig at ikke
alle med graftsvikt blir revidert.
Og NB Nye data fra det danske registeret tyder på
at anteromedial tilgang gir økt antall revisjoner. Med
andre ord: det er mye vi enda ikke vet, men alt tyder
på at registerdata kan hjelpe oss til bedre resultater!
Korsbåndregisterets ledelse og sekretariat er stolte
av å kunne presentere registerets rapport fra 2014.
Fra oppstarten 7. juni 2004 har rapporteringene
steget jevnt og trutt. Fortsatt tyder innmeldingene på
en meget god oppslutning fra våre kolleger. Vi har
nå mer enn 20 000 korsbåndsopererte i databasen!
Sammen med Sverige og Danmark har vi 50 000
pasienter i databasen.
Antall opererte øker litt nesten hvert år, antall dagkirurgi opererte er økt med 100 % fra 2004. 63 %
gjøres nå som dagkirurgi, Heldigvis ser det ikke ut til
at de operative komplikasjonene øker – det rapporteres ved 2-3 % av rekonstruksjonene. Av rapporten
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kan dere ellers lese mange interessante tall – blant
annet at det er svært mange under 20 år som får
utført en korsbåndsrekonstruksjon. Fortsatt gjøres
rundt 50 barn < 15 år. Mange av dere vet at i idretter som håndball og fotball så er det flere jenter enn
gutter som får korsbåndskader og som opereres.
Nyere data viser imidlertid at denne forskjellen foreligger fra 16 til 20 år, deretter er det ingen kjønnsforskjeller! Altså må vår forebygging settes inn i ung
alder! Twintip var den vanligste aktiviteten blant
barn under 12 år med korsbåndskade i Moksnes
sin doktoravhandling i mai 2013. Fortsatt får hver
fjerde pasient med korsbåndskade, en ledsagende
bruskskade og halvparten får meniskskader. 99 %
bruker antibiotika profylakse, langt færre (80 %)
trombose profylakse.
PCL/PLC kirurgi øker sakte, men sikkert. Det kan
jo være fordi kirurgien er blitt bedre, eller fordi
pasientene har mye plager slik Årøen og medarbeidere nylig har publisert: ”An isolated rupture of
the posterior cruciate ligament results in reduced
preoperative knee function in comparison with an
anterior cruciate ligament injury.” Arøen A, Sivertsen
EA, Owesen C, Engebretsen L, Granan LP. Knee
Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Jul 17.
Årøens og medarbeidere publiserer også en ny biomekanisk studie som er gjennomført på Steadman
forskningssenter i Vail høsten 2012 som viser gode
biomekaniske resultater av PCL kirurgi med dobbelt
bundle. Cathrine Aga viser i sin rapport at frykten
for at doble bundle skal före til tunellutvidelse og
sammenfall av tuneller ikke ser ut til ä väre tilfelle.
I 2011 kom noen endringer pà skjemaet. Vi har nå
med opplysninger om sannsynlig revisjonsårsak,
bruk av NSAIDs og noen nye fiksasjoner samt at vi
har tatt in double bundle operasjoner. Nye traumer
er hyppigste årsak til revisjoner som utgjør vel 10 %
av korsbåndkirugien nå. Forøvrig har Cathrine Aga
vist i sin artikkel i Am J Sports Medicine at de nye
fiksasjonsmetodene ser ut til å holde en høy kvalitet på
tibia uten for store variasjoner mellom implantatene.
Fra juni 2006 startet utsendelse av KOOS skjema til
pasienter som er fulgt i to år. De foreløpige dataene
viser at pasienter med korsbåndskirurgi har god bedring i livskvalitet og aktivitetsnivå. Fortsatt er vi ikke
fornøyd med compliance her – den ligger på vel 65
% ved to års oppfølgingen. De nye figurene viser at
korsbåndsopererte har en klar forbedring i ”Quality
of life” og i ”Recreational activities”.
Vi er glade for å se en økende bruk av registeret.
Mange prosjekter er presentert siden oppstarten og
Lars Petter Granan leverte inn sin avhandling om
registeret i juni 2009. I 2014 er det kommet flere
nye artikler fra samarbeidet med Kaiser Permanente

registeret i USA i Journal of Bone and Joint Surgery
og i American Journal of Sports Medcine. Flere andre artikler er inne i Am J Sports Medicine og i Acta.
Flere grupper benytter nå dataene, blant annet på
Haukeland universitetssykehus , St. Olav, OUS og
etter hvert AHUS.
Tone Gifstad ved St Olavs hospital disputerte
25.04.14 med tittelen: Results after ACL-reconstruction. Clinical and registry based studies”.
Denne skandinaviske registerstudien utgjorde det
siste av fire delprosjekter.
Av nye arbeider så har Røtterud og medarbeidere
vunnet prisen for den beste artikkelen i Am J Sports
Med i 2012, den såkalte Houghston award med
et arbeid der registerdata viser at pasienter med
bruskskade grad III og IV har dårligere resultater
etter 2 år sammenlignet med pasienter uten bruskskade og pasienter med grad I og II bruskskader.
Rötterud fulgte opp med et foredrag pä AOSM simmeren 2015- det samme gjorde Christian Owesen
ogsä fra AHUS – han viste PCL data.
Styringsgruppen for korsbåndsregisteret vil fortsatt
oppfordre dere til å bruke registeret til studier.
Send en forespørsel med en protokoll til leder av
Styringsgruppen lars.engebretsen@medisin.uio.no.
Forespørselen vil bli behandlet av Styringsgruppen
raskt. Vi ønsker at registeret skal brukes av sykehus
i hele landet, ikke bare av universitetsmiljøene.
Styringsgruppen har dr med Lars Petter Granan
som sekretær og han er fra senhøsten 2010 ansatt i
en 20 % stilling ved Senter for Idrettsskadeforskning
for å arbeide videre med registeret.
Vi jobber fortsatt med et system for å inkludere
ikke-opererte korsbåndspasienter. Dr Guri Ekäs (LIS
pä Orto OUS) starter i et phD stipendiat for ä blant
annet arbeide med dette.
Når det gjelder elektronisk registrering er skjemaene ferdiglaget og validert. Grunnen til at vi foreløpig
er svært avventende til å innføre dette er praktiske
årsaker med et foreløpig for komplisert system
for autentisering, og dermed tilgang til elektronisk
skjema for innsendelse. Så lenge dette er såpass
komplisert, og papirskjemaene fungerer bra, tror
vi at faren er stor for at innsendingen blir redusert
ved bruk av de elektroniske skjemaene. Vi avventer
derfor inntil dette systemet blir like enkelt å benytte
som papirskjemaene. Datatilsynet har sine krav til
autentisering – og inntil videre vil en benytte papirskjemaer. Når det gjelder elektonirsk registrering har
vi et skjema som er godt validiert fra MRS (medisinske register systemer). Vi vil begynne å forsøke
dette på Haukeland så raskt som mulig. Alt er så
nær som klarert.
Norsk Ortopedpost • 3 - 2015

21

Når det gjelder autentisering – og for noen andre av
registrene også samtykkeerklæring – så er det svært
mye aktivitet mellom de forskjellige lederne av registrene for å komme i kontakt med HOD/helsedirektoratet for å få til en dialog for å gjøre dette enklere.
Vi har en tanke om å gjøre dette via ID-kortet og en
chip som ligger der. Det er det samme man bruker
ved e-respet som vi har brukt en god stund – med
svært god erfaring. Samtykke er et lite problem for
vår del – men vi må ikke glemme at dette er et krav.
En annen viktig sak er at i HOD sine bestillingsdokumenter så ligger nå et krav om å fylle ut
registerskjemaer til nasjonale kvalitetsregistre.
Så dette er ikke lenger frivillig. Dersom det ikke
gjøres skal sykehusledelsen kontaktes. Det er kun
pasient som kan si nei.
Finansieringen av registrene: SKDE betaler nå 1,65
millioner til hvert av registrene , og i tillegg kommer
midler fra helse Vest. Senter for idrettsmedisinsk
forskning betaler Lars Petter Granan for en 20 %
sekretærstilling.
ACL registeret kom fra og med 2010 med blant
de registre som mottar offentlig støtte via Nasjonal
kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.
Dermed er driften sikret i mange år framover.
Til slutt NB: vårt register som et av kun åtte registre
ble vurdert til stadium 3 (nest høyeste). Målet vårt
er stadium 4 så raskt som mulig, men foreløpig er
det hindre der som vi p.t. ikke er herre over. Men
det vil komme.
På vegne av registeret ønsker jeg å takke kontoret
i Bergen med Knut Fjeldsgaard i spissen. Samarbeidet med de øvrige registrene går utmerket.
Som tidligere har Senter for Idrettsskadeforskning
bidratt med midler, ideer og metodehjelp.

Sak 12.
Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister
Lars B. Engesæter
Nasjonalt Hoftebruddregister har nå vært i drift i
10 år. Driften går fortsatt greit. På slutten av 2014
var 90 581 operasjoner rapportert, hvorav 88 %
er primære og 12 % reoperasjoner. Antall reoperasjoner har falt fra 1.184 (16,7 % av alle operasjoner) i 2005 til 873 (9,8 %) i 2014. Reduksjonen i reoperasjoner tror vi skyldes bedre primærbehandling av dislokerte lårhalsbrudd. I 2005-2006
ble 45 % av disse bruddene operert med skrueosteosyntese og 53 % med hemiproteser, mens
i 2013-2014 ble 90 % behandlet med hemiproteser.
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Alle reoperasjoner etter hoftebruddoperasjoner skal
meldes til registeret. Også fjerning av osteosyntesemateriell, bløtdelsreoperasjoner (uten skifte eller
fjerning av implantater) og lukket reposisjon av lukserte hemiprotese skal rapporteres. Reoperasjoner
med totalprotese etter hoftebrudd skal meldes til
Hofteproteseregisteret. 45 % av alle reoperasjonene
(4.875 operasjoner) er med totalproteser.
Helsemyndighetene ønsker register resultater på
sykehus nivå. I årets ”Årsrapport for Hoftebrudd”
offentliggjorde vi antall primæroperasjoner for hoftebrudd for alle 46 sykehus som har rapportert inn
hoftebrudd-operasjon til registeret. Tilsvarende har
vi i årsrapporten en figur som viser sykehusvis andel
ikke-reoperert hoftebrudd innen to år med primær
operasjon i perioden 2010-2014. For hele Norge var
93% av hofteoperasjonene ikke meldt reoperert. I
en slik rangering er det mange usikkerheter og må
derfor tolkes med stor forsiktighet. Dette er diskutert
i rapporten. I årets rapport til SKDE presenterer vi
en figur som viser sykehusvis mortalitet 30-dager
postoperativt og en figur som viser fall i EQ-5D index
score fra preoperativt til 12 måneder postoperativt
for hoftebruddpasientene.
Datamaterialet i Hoftebruddregisteret er kirurgenes
felleseie og vi oppfordrer alle som trenger spesielle
data eller som er interessert i forskningsprosjekt,
om å ta kontakt med oss på registeret. I 2014 er tre
vitenskapelige artikler med data fra Hoftebruddregisteret publisert.
Mange takk for god rapportering! Vi håper og tror på
fortsatt godt samarbeid!

Sak 13.
Rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister
Ola Wiig, leder
Barnehofteregisteret er nå inne i sitt femte driftsår
og erfaringene våre har vært gode selv om det er
knyttet mange utfordringer til registreringen av
barnehoftelidelser. Dette fordi mange av pasientene
ikke behandles operativt og at man dermed ikke
har en umiddelbar kobling mellom registrering og
operasjon slik man har for de andre ortopedisk
registrene. Dette gir en noe dårligere compliance
enn ønskelig, og vi har gjort en complianceundersøkelse/dekningsgradsanalyse i samarbeid med
NPR, og denne blir presentert på årets høstmøte.
Hovedfokuset vårt fremover blir å forsøke å bedre
dekningsgraden, blant annet med å arbeide for en
onlineregistrering som vi tror vil lette registreringen.

Årsberetning

Registreret har fått nasjonal status som kvalitetsregister fra og med 2016, og er dermed sikret finansiering på linje med andre nasjonale registre. Dette
innebærer også en forpliktelse for landets sykehus
og avdelinger til å rapportere inn til barnehofteregisteret. Registeret vil fungere som en oversikt
over hvilke avdelinger som utfører hvilken behandling og dermed avspeile den enkelte avdelings
virksomhet. Dette er viktig å ha for øyet i forbindelse
med fremtidige diskusjoner rundt spesialfunksjoner
i Norge.
Åpne hofteoperasjoner og artroscopiske inngrep i
hoften registreses fortløpende, men det er behov
for revisjon av skjemaet. Dette arbeidet skal igangsettes. Der er fagmiljøet rundt helt sentral.
Vi har i samarbeid med Svensk Barneortopedisk
Forening diskutert hvilet PROM vi skal bruke i
barnehofteregisteret, og der er vi kommet frem til
enighet om å bruke det samme PROM i begge land.
Svenskene starter sitt register i 2016.

andre tre store generelle ortopediske tidsskriftene.
Blant de 65 journalene klassifisert som ortopediske
(Thomson ISI), lå Acta som nr 10 i 2012.
Finansielt har Acta hatt et overskudd til og med
2011, og abonnementsprisen for kollektive abonnenter (ortopeder i Norden og Nederland) har
ligget uendret på 50 euro siden 1996. I 2014 var
det et finansielt underskudd på ca. 307.000 DKR.
Underskuddet de siste to år har initiert en diskusjon
i styret om videre abonnementspriser og endringer i
utgivelsesmønster. Årets abonnementspris er enda
ikke satt, den kan komme til å øke fra dagens nivå.
Det er også vedtatt å stoppe trykkingen av appendix
(avhandlinger) pga de høye porto- utgiftene. Istedet
vil redaktøren arbeide for at de nasjonale foreningene samler utgitte avhandlinger og Acta vil legge
ut linker til disse. Acta har fortsatt ”Platinum Open
Access” for alle artikler, og lanserte i 2011 en app
for iPhone og Android med fri tilgang til alle Acta
artikler og supplementer fra starten i 1930.

Vi arbeider med de første data som omhandler
åpne reposisjoner av DDH i Norge som antakelig
vil danne grunnlag for den første publikasjonen fra
registeret sammen med dekningsgradsanalysen.

Actas styre arbeider aktivt for å styrke båndene
mellom Nordisk Ortopedisk Forening og tidsskriftet.
Styreformann i Acta er Ces Verheyen fra Nederland.
Jan Erik Madsen er norsk styremedlem og Jonas
Fevang er valgt som vararepresentant

Sak 14.

En stor takk til alle Actas refereer og bidragsytere for
en god og viktig jobb!

Rapport fra ACTA
Jan Erik Madsen
Acta Orthopaedica kommer med 6 utgaver årlig.
I 2013 mottok Acta 972 manuskripter (989 i 2013,
786 i 2012). 61 % var kliniske arbeider, 17 %
case reports, og 12 % eksperimentelt. Ca. 20 %
av de innsendte manuskriptene var fra Norden og
Nederland, og 105 artikler ble publiserte: Danmark
bidro med 22, Sverige 21, Finland 11, Nederland 9,
Norge 9 og Tyskland 7. Flest manuskripter ble
innsendt fra Storbritannia (85), og økningen i
tilsendte manus var størst fra Kina (80).
Behandlingstiden for manuskriptene i Acta er
tilfredsstillende. 70 % får tilsendt et “first decision
letter” innen 3 uker, 85 % innen 6 uker. For refuserte manus var refusjonstiden 1-6 uker. Gjennomsnittstid fra innsending til akseptering var 2 (1 -4)
måneder, i stor gad bestemt av antall nødvendige
revisjoner og tiden forfatterne brukte på disse. Tiden
fra akseptering til publikasjon i papirformat var 7
måneder. Fra 2009 har Acta imidlertid ”online
preprint” av artiklene (Epub ahead of print) 1-2
uker etter forfatternes aksept.
Actas impact factor har økt gradvis over de siste 10
årene, fra 0.6 i 2001 til 2.50 i 2013, ganske nært de

Sak 15.
Rapport fra Bone & Joint Decade-arbeidet
i Norge
Foreligger ikke ved trykkstart.

Sak 16.
Rapport fra UEMS
Rapport fra UEMS – “Section of Orthopaedics and
Traumatology” / “European Board of Orthopaedics
and Traumatology”
Kari Indrekvam
UEMS-Seksjon for ortopedi og traumatologi har
delegater fra EUs medlemsland (Sveits og Norge
inkludert), og i tillegg er det delegater observatørland. FORTE (Federation of Orthopaedic Trainees
in Europe) er også representert. Seksjonen har to
møter per år.
De viktigste sakene finnes på seksjonens webside:
www.uems-ortho.org. Der er det også link websiden
for sentrale UEMS: www.uems.net.
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Viktigste saker summarisk:
Utdanning og etterdanning av spesialister. Målet er
å harmonisere både utdanning og etterutdanning
av spesialister i Europa. Hovedtema for de siste
møtene har vært ”European Education Platform”
(EEP). Det har vært grundige diskusjoner med ulikt
syn på fordeler og utfordringer. Mange lands representanter er opptatt av at dette sies å skulle være
et veiledende rammeverk som ikke er bindende for
nasjonene. Ved votering har majoriteten av landene
i seksjonen støttet EEP-forslaget fra mars 2015, og
dette sendes over til sentrale UEMS.
EEP må linkes til loggbok, curriculum og syllabus
for å få dette funksjonelt. Det må arrangeres møter,
kurs og fellowships for å bygge opp om vedtatt EEP,
så det gjenstår fortsatt mye arbeid.
Seksjonen har på de siste EFORT-kongressene
bidratt med et symposium om utdanning.
Internasjonal akkreditering av kurs utføres etter et
felles regelverk på tvers av fagområdene. UEMSseksjon for ortopedi og traumatologi tar hånd om
kurs innen vårt fagfelt. Reglementet samt søknadsskjema for internasjonal akkreditering er lagt ut på
hjemmesiden. Det er vurdert 25-30 søknader siste
halvår.
EBOT-eksamen. Eksamen har vært arrangert siden
2000, og har en skriftlig og en muntlig del. Tidligere
var skriftlig del på engelsk, men fra 2015 skal den
også arrangeres på tysk og fransk. Skriftlig del
(MMQs) utføres via internett, mens muntlig del
er på ett sted med internasjonale eksaminatorer.
Bestått eksamen gjør at man kan kalle seg: ”Fellow
of the European Board of Orthopaedic Surgery and
Traumatology”. Det arrangeres forberedende kurs
til eksamen i forbindelse med EFORT-kongressene
som vurderes utvidet. Også FORTE vurderer å arrangere et ukes forberedende kurs. Mer informasjon
kan finnes på www.ebotexam.org.

Sak 17.
Rapport fra Nasjonalt Traumeregister
(nasjonalt kvalitetsregister for alvorlig
skadde pasienter)
Martinus Bråten, fagrådsmedlem
Siden siste Høstmøte er det avholdt ett møte i Fagrådet for Nasjonalt Traumeregister (20. april 2015).
Nasjonalt traumeregister ble satt i ordinær drift
16. januar 2015.
I forbindelse med driftstart ble det arrangert et
kodekurs (oppstartkurs) for registrering i NTR for
registrarer ved de aktuelle sykehusene, samt
registeransvarlige.
Ansettelser: Morten Hestnes, anestesisykepleier og
registrar ved OUS, er ansatt i 50 % stilling i NTR fra
1. januar 2015.
Det arbeides med at en 50 %-stilling skal fordeles til
lokale ressurser ved de ulike RHF’ene, 10 % til Helse
Nord, 15 % til Helse Midt, 15 % til Helse Vest, med
hensikt å ivareta oppfølging av registrarer, tilrettelegge
for registreringsvirksomhet ved de enkelte sykehusene, samt ivareta lokal styring av registrene.
De resterende 10 % skal fordeles etter hvert.

Sak 18.
Rapport fra Norsk Forening for Ortopedisk
Traumatologi
John Clarke-Jenssen, Leder
I 2014 ble traumeutvalget i NOF og AO-Alumni besluttet nedlagt, for å fylle det tomrommet som disse
foraene etterlater ble det etter initiativ fra begge
besluttet og opprette en ny faggruppe under NOF
for å ivareta interessen for traumatologi.

Seksjonen er medlem av CESME (Counsil for
specialist examinations) sammen med andre fagfelt
som arrangerer spesialisteksamen.

Foreningen ble besluttet opprettet på NOFs generalforsamling 2014 og vi avhold vår første generalforsamling som egen faggruppe.

Kandidaten med best resultat på eksamen vil fra
2016 få tilbud om ”Visiting fellowship” fra UEMS.

Følgende styre ble valgt for perioden 2014-2016

Det er opprettet flere tverrfaglige arbeidsgrupper
innen UEMS som ”Spine”, ”Emergency Medicine”,
”Sports Medicine” og ”Hand Surgery”. Delegater
fra seksjonen deltar i disse arbeidsgruppene.

John Clarke-Jenssen (leder)
Nestleder: Anette Wikerøy (nesteder)
Tarjei Vinje (sekretær)
Bjørn Bragnes (kasserer)
Terje Meling, Robert Buciuto og
Nenad Tajsic (styremedlemmer)
Målet for faggruppen er å fremme utviklingen av ortopedisk traumebehandling i Norge. I første omgang
vil vi fokusere på å utrede muligheten for et nasjonalt bruddregister. Samt å arrangere et årlig traume
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Årsberetning

symposium på høstmøte, på sikt ønsker vi også å
avholde årlige møter med traumatologi i fokus.
Det første traumesymposiet ble avholdt på høstmøte
2014 med temaet ” Behandlingen av proksimale
tibiafrakturer” Det var meget godt oppmøte og gode
tilbakemeldinger. Vi fortsetter suksessen med nytt
symposium i 2015 om proksimale humerus frakturer.
Faggruppen har avholdt et par styremøter iløpet av
året ved hjelp av videokonferanse over norsk helsenett som har fungert brukbart. Miljøet i Stavanger er
i full gang med å utrede mulighetene for et nasjonalt
bruddregister.
Vi har enda ikke fått opp ett fungerende medlemsregister og dette vil naturligvis bli en hovedprioritet
for 2015/2016.
Økonomien i faggruppen er god, da vi har ”arvet”
en del midler fra traumeutvalget og AO alumni i
tillegg til inntekter fra fjorårets symposium.
Alle traumeinteresserte ortopeder oppfordres til å
møte opp på generalforsamlingen på årets høstmøte.

Sak 19.
Rapport fra Norsk
Artroskopiforening
Sigbjørn Dimmen
Sigbjørn Dimmen (leder)
Aksel Risan (sekretær)
Mette Andersen (nestleder)
Jan Rune Mikaelsen (kasserer)
Randi Margrete Hole (styremedlem)
Norsk Artroskopiforening har 105 medlemmer, og
har hatt normal aktivitet siste år.
Under Høstmøtet 2014 arrangerte Norsk Artroskopiforening sitt eget symposium med temaet ” High Tibial Ostetomies”. I tillegg til de to norske foredragsholderne Tor Kjetil Nerhus og Tore Jervidalo, hadde
vi to foredragsholdere fra Nederland. Det var stor
deltagelse på symposiet, og foreningen fikk mange
positive tilbakemeldinger. Norsk Artroskopiforenings
stipend 2014 for beste artroskopirelaterte foredrag
ved Høstmøtet ble tildelt Tone Gifstad fra St. Olavs
Hospital for studien ”Fiksasjon av hamstringsgraft
ved acl-rekonstruksjon i Skandinavia”. Stipendet var
som tidligere på kr. 10.000,-.
Vintermøtet 2015, som er foreningen sitt hovedarrangement, ble også i år arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell helgen 6.-8. februar. I alt
var det 55 deltagere og foredragsholdere. Den ene
sesjonen er et samarbeid med Norsk Forening for

Skulder- og Albuekirurgi der programmet er deres
ansvar. Det faglige programmet var også i år variert
og av høy standard. Det var to sesjoner om fremre
korsbåndskader der vi tok for oss behandling av
barn, resultater av ikke-operativ behandling og
operativ teknikk relatert til anatomi. Det var også
foredrag om behandling av patellar tendinopati og
bruk av RF-teknikk ved artroskopi. Videre hadde vi
en sesjon om massive cuffrupturer og en sesjon om
patellaluksasjoner. I tillegg til foredragsholdere fra
egen forening, var det to utenlandske foredragsholdere, James Robinson fra England og Mirco Herbort
fra Tyskland. Artroskopiforeningens medlemmer har
tilgang til foredragene på vår hjemmeside.
Generalforsamling ble avholdt 7. februar. Årsberetningen ble gjennomgått, og nytt styre ble valgt, se
over. Kjersti Kaul Jenssen ble tildelt Smith & Nephew
sitt Artroskopistipendium på kr. 40.000,- for sin
studie ”Arthroscopic subscapularis tendon repair.
Clinical outcome and radiological results”. Geir Jomaas
ble trukket ut blant møtets oppmøtte LIS-leger
som vinner av Artroskopiforeningens nyopprettede
reisestipend på kr. 10.000,- som gikk til dekning av
reiseutgifter til ISAKOS-kongressen 2015.
Artroskopiforeningen har egen facebook-side og
hjemmeside der det fortløpende blir lagt ut informasjon om kongresser, møter, interessante artikler etc.,
det er også på hjemmesiden man kan melde seg på
til neste års vintermøte; www.artroskopi.no

Sak 20.
Rapport fra Norsk Barneortopedisk Forening
Lars Fosse (leder, ny)
Christian Sætersdal (nestleder, ny)
Elisabeth Strugstad (sekretær/kasserer, gjenvalgt)
Anders Wensaas (past president, styremedlem, ny)
Suki Liyanarachi (varamedlem, ny)
Foreningen har 26 aktive medlemmer. Det har vært
avholdt fire styremøter, alle som videokonferanser.
Økonomien er fremdeles god. Symposiet på fjorårets
høstmøte hadde som tema ”Ortopedi ved Cerebral
Parese”; fra Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm deltok Eva Pontén. Hun foreleste sammen
med Torarin Lamvik om Diagnostikk og Behandlingsopplegg og hadde et eget foredrag om behandling av overekstremitetene ved cerebral parese.
Dessuten deltok Christian Sætersdal og Andreas
Knaus med behandling av henholdsvis gangvansker
og hoftepatologi hos barn med cerebral parese.
Dyktige forelesere om et stort emne for full sal! I år
vil tema være ”Barnemishandling”. Det nye styret
har sendt høringsuttalelse om nasjonal prioriteringsveileder for ortopedi. Man la spesielt vekt behovet
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for på en klarere kategorisering av barneortopedisk
lidelser og viktigheten av fristtid for ”rett til vurdering” der ingen av pasientgruppene skulle vente
lenger enn høyst tre måneder. På oppfordring deltok
NBOF med poster ved EPOS 2015. Den beskrev
norsk barneortopedi og NBOF sin historie, dagens
forskning på universitetsavdelingene og hvordan
våre barneortopeder utdannes. Posteren inngikk i
en separatutstilling sammen med de andre medlemsland. Christian Øye, St. Olavs Hospital (Risk
factors for developing dysplasia,of the femoral trochlea in newborns) fikk pris for beste prosjekt blant de
utvalgte forskningsposters opphengte i kongresshallen. Styret gratulerer! Arbeidet med en lærebok
i barneortopedi har tatt enda lenger tid enn antatt.
Nå foreligger det endelige forslag og sluttavtale med
forlegger utarbeides i skrivende stund. Nasjonalt
barnehofteregister er inne i sitt 6. driftsår. Gjennom
året har fokuset vært å forbedre compliance samt å
søke om status som nasjonalt kvalitetsregister.
Alle medlemmene oppfordres til å møte på årets
generalforsamling.

Sak 21.
Rapport fra Norsk Fot- og Ankelkirurgisk
forening
Jákup Midjord, Leder NOFAF
Generalforsamling ble holdt i forbindelse med Høstmøtet onsdag 22. oktober 2014 kl. 17.30-18.30.
Ingen valg til styret denne gangen. GF ble informert
om intern rokering i styret hvor Ari Bertz overtok
som kasserer for Lars Kjetil Aas. Styret består
dessuten av; Jákup Midjord, formann og Elisabeth
Ellingsen Husebye.
Medlemstallet i foreningen har vært jevnt økende
gjennom årene og er nå oppe i 69 medlemmer,
herav er 23 EFAS medlemmer. Økonomien er god,
nøyaktig regnskap fremlegges på GF.
NOFAF fikk for første gang status som faggruppe i
NOF på GF under høstmøtet 2014.
Der er avholdt 2 styremøter i løpet av året, herav et
Skypemøte. Hovedvekten av aktiviteten i styret går
til organisering av kurser og møter.
Kursvirksomhet.
Høstmøte symposium 2014 handlet om Den
funksjonelle Amputasjonsstump. Møteledere var
Andreas Dietze og Øyvind Paulsrud. Foruten nasjonale krefter deltog bl.a. Brånemark fra Sahlgrenska
i Gøteborg med en imponerende oppdatering innen
osteointegrasjon. Symposiet var velbesøkt og fikk
26
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positive tilbakemeldinger fra flere hold. Det var
dessuten en velbesøkt fot-ankelsesjon med frie foredrag. Det har vært et nogenlunde stabilt, men lav,
tal av frie foredrag innen fot-ankel på høstmøtene
opp gjennom årene. Man diskuterte hvilke tiltak var
nødvendige for å stimulere til mere aktivitet på området på GF i 2014 og oppfordret møtedeltagerne å
ha som mål, at et fritt foredrag presenteres fra hver
avdeling på neste års møte. I tillegg diskuteres hvorvidt man skal gi en økonomisk støtte i størrelsesorden 5-10.000,- kr. for 1 eller 2 av de beste foredragene. Styret tar dette videre.
Foreningen arrangerte i år vårmøte fredag 8. mai.
50 kolleger brukte frigjøringsdagen på Thon hotell,
Lillestrøm, for å lære mer om bakfotstraumer. Tema
var ”Miniinvasive tilnerminger i frakturkirurgien i
fot-ankel”. Det lykkedes å få til et internasjonalt tungt
panel på emnet; Prof. Stefan Rammelt fra Dresden,
Tyskland og Steve Milner fra Derby, England. Fakultetet besto forøvrig av Kjetil Hvaal, OUS, Marius
Molund, SØF, Are Stødle; OUS, og prof. Lars Nordsletten, OUS. Elisabeth Ellingsen Husebye, OUS
og Lars Kjetil Aas, Ålesund ledet hver sin sesjon av
møtet på vegne av NOFAF. Møtet fikk meget positive
tilbakemeldinger. Også dette møte satte deltakerrekord og vårmøtet synes nå veletablert.
Forenings medlemmer deltager på flere av de
obligatoriske utdanningskurs i ortopedi. Disse er
Vossakurset, Oppdalkurset samt Skopikurset på
Hafjell. Det ble i 2013 opprettet et nytt obligatorisk
kurs i fot-ankelkirurgi samt amputasjonskirurgi.
Kurset gjennomgikk en omfattende revisjon av både
innhold og form i 2014 og tilbakemeldingene fra
deltagerne var overveldende. Dette kurset er synes
nå å ha funnet sin endelige utforming og ble avholdt
igjen i august/september i år. Man har planer om å
fortsette med tidligere kadaverkurs i Tønsberg på
andre tidspunkter av året.

Sak 22.
Rapport fra Norsk Forening
for Håndkirurgi
Yngvar Krukhaug, leder
Styret har for 2014-2015 bestått av:
Yngvar Krukhaug (leder)
Jan-Ragnar Haugstvedt (nestleder)
Ole Fosse (styremedlem)
Line Lied (sekretær/kasserer)
Foreningen har 70 medlemmer, hvor 9 er yrkesaktive
spesialister i plastikkirurgi og 35 i ortopedisk kirurgi.
Ni av spesialistene er kvinner. Nitten av medlemmene
er eldre enn 67 år, og 8 er ikke-spesialister.

Årsberetning

Høstmøtesymposiet 2014
Høstmøtesymposiet ble arrangert av Ingi Thor
Hauksson ved AHUS. Tema var ”Duputrens kontraktur” og Tommy Lindau, Pulvertaft Hand Center,
Derby, England, og Professor Stephan Wilbrand,
Akademiska University Hospital, Uppsala, Sweden
var gjesteforelesere. Øvrige forelesere var håndkirurger fra Norge. Symposiet var godt besøkt og
fikk fine tilbakemeldinger.
Vintermøtet 30.01.-01.02-2015
Det årlige vintermøtet i regi av Norsk håndkirurgisk
forening ble også i år holdt på Ilsetra, Hafjelltoppen.
Arrangør var Håndseksjonen ved OUS, Rikshospitalet.
Kursleder var Ole Reigstad. Tema i år var sequele etter brudd og seneskader i håndledd og hand. Kurset
var godt besøkt og fikk gode evalueringer.
Vintermøtet 2016 vil bli arrangert som tidligere siste
helgen i januar på Ilsetra. Styret i Norsk forening for
håndkirurgi vil stå for arrangementet, kursleder vil
være Line Lied.
FESSH 2015
Jan-Ragnar Haugstvedt var foreningens delegat på
FESSH kongressen som ble arrangert 17.20. juni
i år i Milano (se for øvrig vår hjemmeside). Møtet
var godt besøkt, det var et godt faglig program hvor
Instructional course i år hadde som tema ”Dupuytrens contracture”. Flere nordmenn hadde skrevet
et kapittel til kursboka (Instructional course) og det
var ellers flere nordmenn som hadde innlegg under
kongressen, var møteledere og var ansvarlig som
arrangør av symposium. På generalforsamlingen for
FESSH redegjorde generalsekretær Max Haerle om
flytting av FESSH til Sveits hvor organisasjonen nå
har sin base i St Gallen. Flyttingen til Sveits ble gjort
av organisasjonsmessige årsaker og ble vedtatt på
eget ekstraordinært delegarmøte i desember 2014.
IFSSH
Delegatmøte for IFSSH ble i 2015 avholdt samtidig
med det amerikanske håndmøtet (ASSH) i Seattle i
september. Årsmøtereferatet måtte skrives før dette
møtet ble avholdt. IFSSH sender regelmessig ut
nyhetsbrev og IFSSH ezine; link til disse legges ut
på vår hjemmeside. IFSSH skal i 2016 avholde sitt
møte i Buenos Aires i oktober i uke 43, dvs samme
uke som Høstmøtet vil bli avholdt. Vi oppfordrer til
deltagelse fra Norge.
NFFHKs diplomkomite.
Diplomkomitéen ble reaktivert for 4 år siden, hvor
foreningen kom frem til at så lenge håndkirurgi ikke
er egen spesialitet, bør ordningen videreføres siden
Diplomet gir et bilde av forventet håndkirurgisk

kompetanse for de som har håndkirurgi som sin
subspesialitet. Nye diplomer innvilget ila 2015/16
kunngjøres av komitéen under årsmøtet.
Foreningens kvalitetsarbeid.
Leder og tidligere leder (Hebe Kvernmo) har jobbet
med å få ferdig anbefalingene for behandling av
distale radius fracturer. GRADE metoden er brukt,
og retningslinjene er tilgjengelige for alle i Magicappen. Disse er utarbeidet i tråd med vedtaket gjort
av generalforsamlingen i NOF 2013.
Websiden www.håndkirurgi.no
Websiden er nå etablert på www.håndkirurgi.no.
Ole Fosse fungerer er webmaster. Her legges det
fortløpende ut informasjon om nye kurs med mer.
Webmaster har i tillegg annonsert en del av kursene
via mail til våre medlemmer, slik at man får en
påminnelse om hjemmesiden. Vi har på websiden
opprettet en forslagskasse og en gruppeside som
kan benyttes som diskusjonsforum. Det har foreløpig kommet få innspill på bruk av siden og lite bruk
av diskusjonsforumet. Vi oppfordrer våre medlemmer om tilbakemeldinger under årsmøtet.
Inger Schulstads legat
Inger Schulstads minnestipend for utdannelse
innen håndkirurgi deler ut midler fortrinnsvis til en
kvinnelig lege med interesse for og under utdannelse i håndkirurgi. Statuttene finnes annonsert i
NOPen og på vår hjemmeside. Prisen utdeles under
årsmøtet i foreningen.
Reisestipend
Foreningens reisestipend har også i år blitt annonsert og ved utløp av søknadsfristen var det flere
søkere. Vinner bli annonsert under høstmøtet på
generalforsamlingen.

Sak 23.
Rapport fra Norsk Forening for Skulder- og
Albuekirurgi
Cecilie Piene Schrøder
Medlemstallet ser ut til å ha stabilisert seg på rundt
40 og flere av disse er aktive på nasjonale og internasjonale møter. Vi ønsker oss som tidligere bedre
deltagelse på generalforsamling og norske møter.
Styret har bestått av:
Cecilie Piene Schrøder (leder)
Kirsten Lundgreen (nestleder)
Berte Bøe (kasserer)
Bernd Wünsche
Lars Eilertsen
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Foreningen hadde eget symposium på Høstmøtet
2014; Subacromial pain syndrome, med tverrfaglige
innlegg ved norske fysikalskmedisinere, fysioterapeut og ortopeder. I tillegg innlegg ved Jaap Willems
fra Nederland. Vintermøtet ble også i år arrangert på
Kvitfjell, i samarbeid med artroskopiforeningen. Vi
hadde en egen sesjon som tok for seg behandling
av bla infeksjoner etter artroskopisk skulderkirurgi.
Tilbakemeldinger på form og sted for dette møtet
har vært veldige gode og vi er derfor fornøyde med
at også Vintermøtet 2016 arrangeres der. Temaet
blir denne gangen biceps/labrumskader.
Vi er regelmessig representert på Internasjonale
konferanser. Mange deltok på ISAKOS i Lyon og
skuldermøtet i Val d`Isere. I 2016 arrangeres kurs
i Nice og vi har vårt skandinaviske møte i Odense
12. og 13. mai. Der bør så mange av oss som mulig
stille opp!
Det 4. Arctic Circle Skulder og Albuemøte i Tromsø
var planlagt avholdt 16-18 april, 2015. Vi hadde fått
tak i meget gode internasjonale foredragsholdere og
hadde satt sammen et spennende program. Da fristen for påmelding gikk ut, hadde vi for få påmeldte
deltagere og måtte derfor avlyse møtet. Foreningen 
bestreber seg fortsatt på å holde utgiftene til
styremøter så lave som mulig og har samlet styret
i forbindelse med andre møter; høstmøtet 2014
og Kvitfjell 2015. Programmet for symposiet i år er
båndskader og OCD i albue.
Økonomien vår er god og vi vil også i år dele ut pris
for beste foredrag på Høstmøtet.

Sak 24.
Rapport fra Norsk Forening for Hofte- og
Knekirurgi
NFHKK fulgte den nasjonale og internasjonale interessen for kampen mot infeksjoner og valgte derfor ”
Proteseinfeksjoner: Diagnostikk og behandling” som
tema på Høstmøtesymposiet 2014. Marianne Westberg, Oslo universitetssykehus, Stergios Lazarinis,
Universitet Uppsala, Jan Kristian Damås og Eivind
Witsø begge St. Olavs Universitetssykehus, løftet
symposiet til et akademisk høyt og faglig interessant
nivå. Vår innsats ble belønnet med stort oppmøte av
entusiastiske protesekirurger.
Dr. Knut Erik Mjåland fra Arendal sykehus ble
tildelt NFHKKs stipend på 10.000.- NOK for sin vel
gjennomførte randomiserte studie: Sammenligning
av muskelsparende fremre og lateral tilgang for
hofteprotese, resultater etter 1 år.
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Styret deltok i april på den første ”World Arthroplasty Congress” i Paris. Kongressen var godt besøkt
og tok for seg aktuelle tema innen hofte og kneprotesekirurgi. Vi benyttet anledningen til et styremøte
der vi diskuterte programmet for høstmøtesymposium
2015. Det ble bestemt å arrangere et nytt vårseminar
i regi av foreningen 7.-8. April 2016 på Soria Moria
(Holmenkollen) i Oslo. Mer informasjon finnes på
vår hjemmeside: http://legeforeningen.no/Fagmed/
Norsk-ortopedisk-forening/Interessegrupper/NorskForening-for-Hofte--og-Knekirurgi/Om-NFHKK/
I generalforsamlingen ble hele styret sittende med
samme ansvarsfordeling som tidligere.
Styret 2014-15 har bestått av: Stephan M. Röhrl
(leder), Mona Badawy (nestleder), Tina Strømdal
Wik (sekretær), Tarjei Egeberg (kasserer), Justin
van Leeuwen (styremedlem) og Kristian Bjørgul
(styremedlem).
Antall medlemmer i foreningen er nå 57.
NFHKK har god økonomi.

Sak 25.
Rapport fra Faggruppe for Osteoporose og
Benhelse
Frede Frihagen, leder
Faggruppen har hatt et aktivt år. Noen hovedområder:
1. En gruppe bestående av Trude Basso, Lars
Hübschle og Lene Solberg har jobbet videre med
arbeidet med behandlingsanbefalinger for å øke
sekundærforebyggingen på norske ortopediske
avdelinger. Anebfalingene, i form av en algoritme
og en beskrivende tekst, er nå til høring og det
endelige resultatet vil bli fremlagt på Høstmøtet.
Dette arbeidet gjøres etter mandat fra Norsk
ortopedisk forening.
2. NoFRACT. Faggruppen har vært tungt involvert i
Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT)
hvor systematisk sekundærforebygging skal innføres på 7 norske sykehus i løpet av 2015 med en
dertil hørende systematisk evaluering av tiltaket.
3. Faggruppen har mottatt et bidrag på 500.000,fra Eli Lilly Norge. Pengene går i sin helhet til
bidrag til innføring av Fracture Liaison Service etter søknad fra norske sykehus. Samarbeidet med
Eli Lilly Norge ble vurdert av Legeforeningens
juridiske avdeling og av styret i Norsk ortopedisk
forening før avtalen ble inngått. Faggruppen har
full styring over tildeling av midler, og habilitet og
risikoen for personlige fordeler er grundig vurdert.
Styret tildeler midler fortløpende etter søknad.

Årsberetning

4. Symposium Høstmøtet 2014. Vi avholdt et symposium med temaet ”Ett brudd er nok! Hvordan
kan ortopeder forhindre neste lavenergibrudd?”
Det var godt besøkt og, slik vi oppfattet det,
godt mottatt.

• Deltar i forberedelse av LIS-symposium om kneproteser under Nordisk i Linkøping 2016

5. Faggruppen har delt ut stipend til to spesielt
interesserte sykepleiere til deltagelse på Fragility
Fracture Networks konferanse i Rotterdam i september, i tillegg har vi betalt deltageravgift for én
sykepleier på en nasjonal osteoporosekonferanse.

• Medlemskontakt gjennom Facebookgruppe,
hjemmesida www.lios.no og e-post

Styret har bestått av:

• Vellykket symposium om nagling/glideskrue
ved proksimale femurfrakturer følges opp med
operativ vs konservativ behandling ved akillesrupturer i år.

Frede Frihagen (leder) Oslo universitetssykehus
Jan Erik Gjertsen (nestleder) Haukeland sykehus
Ragnhild Øydna Støen (sekretær), Ringerike sykehus
Trude Basso, St. Olavs Hospital
Stefan Bartels, Akershus universitetssykehus
Wender Figved (vara), Sykehuset Asker og Bærum
Valgkomiteen har vært:
Lars Hübschle, Sykehuset Buskerud, Vestre Viken
HF og Lene Solberg, Molde sykehus.
Valgte ressurspersoner for styret:
Geir Hjorthaug, Oslo universitetssykehus og
Jens M. Stutzer, Molde sykehus.
Det har ikke vært avholdt styremøter utover at
størstedelen av styret var til stede på Generalforsamlingen i 2014. Løpende e-postutveksling mellom
styremedlemmer, valgkomité og ressurspersonene
har vært hovedarbeidsform. Vi har ca 150 medlemmer i form av en adresseliste med interesserte, flest
ortopeder, men også andre leger, sykepleiere og
fysioterapeuter og andre involvert i osteoporose og
eldre med brudd. Det er ikke innkrevd kontingent.
Økonomien er stabil, det er beskjedne inntekter,
men mer beskjedne utgifter.

Sak 26
Rapport Norsk Forening for Revmakirurgi
Foreligger ikke ved trykkstart.

Sak 27
Rapport fra Leger i Ortopedisk Spesialisering
(LIOS)
• Bistått Nof og Spesialitetskomiteen i høringssvar om ny spesialitetsstruktur og EFORT
education platform (EEP, europeisk pensum
i ortopedi)
• En representant i hovedstyret til Nof, har jobbet
med spørsmål om utdanning

• Deltatt ved historiens første fORTE Summit 2015
• Styremøte ved EFORT i mai

• En representant i Spesialitetskomiteen
• Viderefører LIOS Hederspris

Sak 28
Rapport fra Norsk Spinalkirurgisk Forening
Greger Lønne, formann
Norsk Spinalkirurgisk Forening har hatt ønske om
å styrke samarbeidet mellom ortopeder og nevrokirurger som driver med spinalkirurgi. Vi har ikke
lykkes med å arrangere Symposiet hos nevrokirurgisk høstmøte i år slik planen var, men satser da på
videre tilknytning til ortopedisk høstmøte.
Svolværkurset, et obligatorisk ryggkirurgikurs for ortopeder, ble ikke arrangert i år. Det er selvsagt ikke
foreningens oppgave, men det er viktig at foreningen støtter opp om det grunnlaget som er lagt etter
to svært vellykkede kurs i Svolvær de foregående år.
Vi håper at dette sporet får fortsette under kurset
som skal/bør holdes 2016.
Foreningens medlemmer har fått tilbud om assosiert medlemskap til Eurospine. Dette arrangeres i
skrivende stund, og rapport derfra foreligger derfor
ikke. Må evt etterspørres på generalforsamlingen.
Det er flere store forskningsprosjekter på gang med
samarbeid på tvers av faggrupper og helseregionene
noe som er med på å styrke vårt fagområde.
Framtidsvisjoner: Mulighetene for et arrangement
rundt spinalkirurgi utover basiskurset for ortopeder,
bør vurderes. Dette vil kunne styrke faget ytterligere,
og vil også kunne endre foreningens økonomiske
fundament. Dette vil imidlertid kreve god planlegging og en stor arbeidsinnsats av flere …
Vi har stort sett kommunisert på mail i år, det gjelder
også planleggingen av årets Symposium. Årets regnskap vil bli sendt foreningens medlemmer og lagt
fram på generalforsamlingen.
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I år er det valg på ny formann. Jeg takker for meg
etter å ha sittet perioden min på 4(+) år. Jeg startet
opp etter at foreningen hadde ligget brakk og har
lært at vi har mange dyktige ryggkirurger i dette
landet, og foreningen har et grunnlag å vokse videre
på. Jeg vil ønske min arvtager lykke til.

Sak 29.
Rapport fra Nofs forskningsutvalg
Se under styrets beretning.

Vi ønsker alle velkommen til årets Symposium og
etterfølgende generalforsamling.

Høstmøteboken
– korrigering
I skrivende stund er Høstmøteboken
allerede i trykk og vi håper den blir
godt mottatt også i år.
OBS! Etter trykkstart har vi desverre oppdaget et par dobbeltbookinger av

foredragsholdere. Programmet for Traume 2 og Traume 3 (side 70-71) er derfor
endret. Foredragene 326 og 327 er flyttet til torsdag 22. oktober mens foredragene
315 og 317 er flyttet til fredag 23. oktober.
Vi gjør også oppmerksom på at henvisning til abstrakt nummer 216 i forfatterregisteret under Rigo IZ desverre er falt ut. Selve abstraktet er imidlertid på plass.

Høstmøteboken på nett er oppdatert!

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology
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A technology from smith&nephew

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE

DVR

®

Årsberetning

DISTAL VOLAR RADIUS
DVR® Anatomic

Anatomisk, vinkelstabil volar plate
med god støtte distalt på radius.

DVR® Crosslock

Videreutvikling av DVR Anatomic med
vinkelstabile skruer distalt og proximalt
i platen.

ePack DVR® Crosslock

Komplett engangsystem med alt av
instrumenter og implantater for DVR Crosslock.

Et nasjonalt frakturregister i Norge

© shutterstock.com

– en kunnskapsdatabase
til felles nytte
I det ortopediske miljøet diskuteres i dag mye av benbruddsbehandlingen.
Skadene er hyppige og rammer alle aldersgrupper, kvinner og menn.
Valg av behandling for samme skade kan variere mellom ulike ortopeder,
miljøer og land. Har man valgt kirurgisk fiksasjon er ofte valget av fiksajonsmetode kontroversiell. Noen frakturer er vanlige og behovet for standardisert og forutsigbar behandling er stort for å gjøre pasientforløpet effektivt
samt sluttresultat for pasienten så godt som overhode mulig.
Lars Fosse, SUS
For å få mer faglig og vitenskapelig kunnskap om fraktursykdommen er det imperativ å ha sikre
og velfungerende systemer som
registrerer viktige variabler under
hele prosessen; hele pasientforløpet. Frakturregisteret ved
SUS (FRES) er et slikt system.
Kirurgen kan i realtid hente ut
resultat av sine egne operasjoner og forskeren finner data for
analyser av problemstillinger som
gjelder pasientgrupper eller hele
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materialet. I snart 11 år har man
i FRES registrert alle innlagte
og behandlede frakturpasienter.
Siden 2008 er dessuten pasienter behandlet på sykehusets
skadeakutt poliklinikk inkludert
i registreringen. Alle frakturene
grupperes etter AO-klassifisering
og kategoriseringsmetoden er
validert for lokalt bruk. Registrering utføres av behandlende lege
(spesialist, LIS og turnuslege) og
det foregår i dag som en naturlig
og enkel del av det som ellers
registreres omkring pasienten.
Mange verdier hentes fra syke-

husets operasjonsplaneringsprogram. Andre viktige variabler som innsamles er utenom
demografiske pasientdata,
behandlingsmetode og eventuelle behandlingskomplikasjoner. Databasen gir grunnlag
for epidemiologisk forsking for
befolkningsgruppen i sykehusets
nedslagsfelt på 360 000 mennesker. Denne kunnskapsdatabase
er i dag unik i Norge og Norden.
Jo flere registrerte pasienter
desto sikrere er svarene man
beregner.

Foreningsnytt

”Databasen gir grunnlag for epidemiologisk
forsking for befolkningsgruppen i sykehusets
nedslagsfelt på 360 000 mennesker.
Denne kunnskapsdatabase er i dag unik i
Norge og Norden.”
Epidemiologi og årsak
I november 2014 fikk FRES
tildelt strategiske forskningsmidler frå Helse Vest for å utvide
registreringen til de største frakturbehandlende enhetene i Helse
Vest; Haukeland Universitetsjukehus, Haugesund Sjukehus og
Førde Sjukehus; 4 enheter som
dekker befolkningsgrunnlag på
omkring 1 million mennesker. I
premissene for tildelingen lå at
det prosjekterte frakturregisteret
i Helse Vest (FREHV) i denne
størrelse, 10 millioner kroner
årlig i fem år, skulle inkludere
registreringen av hele pasientforløpet fra skadeøyeblikk til
pasientrapportert tilfredshet
(vha PROMs) opp til et år etter
avluttet behandling. Man ønsket
utover epidemiologiske forskning
også mulighet til årsaksforskning
gjennom skadehistorie, eventuell
osteoporosegrad og lignende.
Ved å utvide frakturregistreringen til regionens øvrige
operativt behandlende enheter,
vil databasen øke tilsvarende.
Brukerne (leger, virksomhets- og
foretaksledelse) vil få en unik
mulighet til å kvalitetssikre egen
aktivitet samt sammenligne
resultater. Det gir mulighet til å
standardisere behandlingsrutiner
for hele regionen. Tilgangen på et
stort antall pasienter skal kunne
danne basis for viktige, og ellers
ikke gjennomførbare, randomiserte studier der alle regionale
enhetene deltar.
FRES driver allerede forskningsarbeid på dagens over 10 år
gamle materiale, der flere rapporter er akseptert i internasjo-

nale og velrennomerte tidskrift.
vil være en tilgang og styrke
forskningsarbeide i regionen.

FRES- og prosjektgruppen
FRES-gruppen består i dag av
ortopedkirurgiske kolleger med
høy forsknings- og IT-kompetanse. I arbeidet med å utvikle
et frakturregister for Helse Vest
(FREHV) har man etablert en
referansegruppe med medlemmer som er ledere fra blant
andre sentrale funksjoner innenfor frakturbehandlingen ved tre
av landets universitetssykehus,
relevante regionale og nasjonale
IT-senter og registermiljø.
Prosjektgruppen deltar i dag i
en statlig utredning av et fellesregister for ulykker, traumer,
intensivbehandling og beredskap. Dessuten er vi involvert i et
svensk-dansk (Svenska Frakturregisteret og Dansk Frakturdatabase) initiativ for å etablere en
felles nordisk database. Disse
tiltakene er i dag i tidlig fase.
Dersom vi skal i fortsettelsen skal
bidra i disse fora, forutsettes det
at vårt prosjekt etter hvert får
nasjonalt registerstatus.

Mandat

Vårt mandat og mål er å bygge
opp et regionalt, validert og
robust frakturregister for fire
sykehus i Helse Vest. Alle frakturpasienter som krever ortopedisk
behandling for benbrudd skal
etter hvert inngå. Hovedfokus i
starten er IT-systemutvikling og
implementeringen av registreringslogistikk som skal tilpasses
på hvert sykehus samtidig som
lokale system kan kommunisere
med en sentral plattform i Helse
Vest. Parallelt vil der på hvert
sykehus etableres en frakturregister-boks ledet av en deltidsansatt koordinator utdanner
kolleger i registreringslogistikk,
sikrer validering og kontinuert
bruk av registeret.
I den pågående prosess vil
vi høste verdifulle erfaringer.
Prinsippene og rutinene i et
regionalt fungerende system bør
etter hvert kunne utvides til flere
sykehus. Et nasjonalt frakturregister bør kunne bygges på
samme lest.
Vi ønsker å informere medlemmene i Norsk ortopedisk forening
ved generalforsamling 2015 om
vårt prosjekt.

”Tilgangen på et stort antall pasienter skal
kunne danne basis for viktige, og ellers ikke
gjennomførbare, randomiserte studier der
alle regionale enhetene deltar.”
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Velkommen til årets LIOS-symposium på Høstmøtet

Achillessenerupturar
konservativ vs. operativ behandling
God haust folkens! Vi gler oss til snart å kunne ønske velkommen til LIOS
pro/con symposium 2015 under Høstmøtet. Årets tema er kontrovers i
nordisk samanheng, der vi i Norge toppar lista i operativ tilnærming. Men
er det det einaste rette? Kan norske ortopedar overbevisast om at achillessena kan bli like bra utan bruk av kniv?
Vi er så heldige å ha fått leder av multisenterstudien på achillessenerupturar; seksjonsoverlege
ved hofteproteseseksjonen, Akershus universitetssykehus Ståle Myhrvold samt Norges nestor i fot-/
ankelkirurgi; seksjonsoverlege ved fot-/ankelseksjonen, Oslo universitetssykehus Kjetil Hvaal
som duellantar. Mens past president Nof, barneortoped og idrettsmedisiner Ketil Holen styrer ordet,
vil Myhrvold forsvare konservativ behandling og
Hvaal operativ behandling. Tradisjonen tro får duellantane kvar si tilmålte tid til å overbevise forsamlinga om ”sitt” syn, før salen kårer ein ”vinnar”.

Dato:

Torsdag 2.10.15

Tid:	Kl.

13.00 - 14.30

Sted:	Radisson

		

Blu Plaza
Hotel Oslo, Kunst

Vi satsar på fullt hus og god stemning i år også.
Vel møtt!
På vegne av styret i LIOS, Camilla Bjørdal

Norsk Ortopedpost • 3 - 2015
søndag 13. september 15
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Forslag til obligatorisk etterutdanning for legespesialister

Kommentar
Legeforeningen har bestilt rapporten ”Utredning av legespesialisertes
etterutdanning (DNLF)” og Bjørnland-utvalgets forslag til obligatorisk
etterutdanning for legespesialister. Vi har fått et forslag som ligner
allmennpraktikernes 5-årige resertifiseringsordning for spesialister i
allmennmedisin.
Esten Konstad Haanæs, leder LIOS
Spesialitetskomiteen i ortopedi
og Norsk ortopedisk forening er
faglig sett positive til obligatorisk
etterutdanning. Også resertifisering er obligatorisk i flere yrkesgrupper, og for legespesialister er
dette en ordning som er kommet
for å bli i flere nord-europeiske
og nordiske land. Omfanget av
obligatorisk kompetansebyggende aktivitet som er foreslått virker
rimelig, og de fleste spesialister
antas å allerede gjennomføre noe
tilsvarende av undervisningsvirksomhet, kursdeltakelse og
hospitering i dag.
Det er imidlertid tvil i forhold til om
sanksjoner bør innføres, hva som
er arbeidsgivers sanksjonsmuligheter overfor arbeidstakere, og
i verste fall tap av spesialitetsgodkjenning for legespesialister.
Vi må da i alle fall forsikre oss
juridisk om at tilrettelegging for
regodkjenning er en rettighet for
legespesialistene som arbeidsgiver plikter å forholde seg til.
Det er ikke tydelig i utredningen
om det er forventet at kun overlegepermisjonen skal brukes til
poenggivende aktivitet, eller om
det er tid utenfor denne. Hvor mye
tid som er avsatt for spesialistene
til nødvendig hospitering, kurs og
kongresser, varierer mellom

ulike arbeidssteder. Om det skal
kunne innføres sanksjoner mot
den enkelte spesialist, må det
være en forutsetning at arbeidsgiver legger til rette for at nødvendig arbeid for resertifisering kan
gjennomføres. Det finnes flere
eksempler på at overleger har
akkumulert overlegepermisjon
for lenger enn 5 år av gangen, da
hensynet til allminnelig drift har
gjort at det i praksis ikke er mulig
å ta ut opptjent tid innafor hver
5-årsperiode.
Tre ulike alternativer er framlagt
til obligatorisk etterutdanning (s.
43 i utredningen);
1. Obligatorisk etterutdanning
uten regodkjenning
– avtalefestet
2. Obligatorisk etterutdanning
uten regodkjenning
– avtalefestet og kombinert
med krav til utdanningsinstitusjonene
3. Obligatorisk etterutdanning
som alternativ 2, men også
med regodkjenning
Styret i Norsk ortopedisk forening
og Spesialitetskomiteen i ortopedi
synes det er framlagt et fornuftig
forslag til obligatoriske og valgfrie
etterutdanningsaktiviteter i en

obligatorisk etterutdanning for
spesialister. Vi ønsker også mulighet til å påvirke detaljene i hva
som skal være obligatoriske og
valgfrie aktiviteter for regodkjenning i spesialiteten i ortopedi.
Flertallet av styremedlemmene i
Norsk ortopedisk forening mener
at sanksjoner kan være nødvendige for å sette makt bak kravet
om at etterutdaningen gjennomføres, og støtter avtalefestet
krav til arbeidsgiver, og også
som utdanningsinstitusjon. Gitt
at disse kravene til arbeidsgiver
er overholdt, støtter Nof også i
prinsippet et krav om regodkjenning for legespesialister.
Alternativ 3 vil imidlertid kunne
medføre et omfattende byråkrati
og administrativt merarbeid. Og
legespesialisten må ha mulighet
til forlenget frist ved sykdom.
Om arbeidsgiver ikke holder sine
forpliktelser med tilrettelegging
for nøvendig arbeid for regodkjenning, må ikke dette medføre
tap av spesialitetsgodkjenningen,
men gå ut over arbeidsgiveren.
Norsk ortopedisk forening vil
også diskutere dette på generalforsamlingen 22. oktober.
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Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening på Lillestrøm

Igjen et godt fotmøte
50 kolleger brukte frigjøringsdagen, 8. mai, på Thon hotell, Lillestrøm for
å lære mer om bakfotstraumer. Det står respekt av en liten forening å få
til et internasjonalt tungt panel på emnet. Professor Stefan Rammelt fra
Dresden, Tyskland og Steve Milner fra Derby, England utgjorde den internasjonale stammen i fakultetet som forøvrig besto av Kjetil Hvaal, OUS,
Marius Molund, SØF, Are Stødle, OUS, og professor Lars Nordsletten,
OUS. Elisabeth Ellingsen Husebye, OUS og Lars Kjetil Aas, Ålesund ledet
hver sin sesjon av møtet på vegne av NOFAF.
Øyvind Paulsrud, Seksjon for fot- og ankelkirugi, Oslo universitetssykehus
E. E. Husebye ønsket alle velkommen og ledet første sesjon som omhandlet talusskader. Kjetil Hvaal
snakket om tilganger til collum tali samt tips og triks
for å unngå malalignement i denne harde knokkelen
hvor 70 % av overflata er dekket med brusk med tre
leddflater til calcaneus, to til tibia, ei til fibula og ei til
naviculare. På grunn av store krav til anatomisk reposisjon for å oppnå alignement i alle disse leddene
anbefalte han to tilganger; medialt mellom tibialis
anterior og posterior senene og lateralt over sinus
tarsi. Ved enkle collumbrudd kan det være greit å
fiksere med minimum to 3,5 mm skruer bakfra
lateralt for achilles veiledet med røntgen gjennomlysning eller skopi. I så tilfelle burde pasienten leires
i sideleie. Ved mer kominutte brudd er det nødvendig med små 2,7 mm overbruende eller antiglide-
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plater eventuelt supplert med skruefiksasjon fra
lateralt om det foreligger en skulder på det distale
fragmentet mot laterale corpus/laterale prosess.

Avaskulær nekrose
Rammelt fulgte opp med å snakke om AVN (avaskulær nekrose) av corpus tali som forkommer i
økende grad ved økende grad av dislokasjon av
collumbruddet etter Hawkins klassifikasjon (1-4).
Utover skaden må også operatør være forsiktig
for ikke å skade den spesielle blodforsyninga via
den lite utbredte del av knokkelen som mangler
brusk. Disseksjon i sinus tarsi, dorsale del av collum og medialt mot deltoidligamentfestet til talus
må begrenses. Grovreponering må gjøres akutt,

Foreningsnytt

ger større fragmenter bør disse fikseres. Ved stor
kommunisjon og feilstilling bør fragmentene fjernes.
Biomekaniske studier tyder på at relativ store volum
av processus lateralis tali kan fjernes uten at det går
utover stabiliteten. Dette blei imidlertid kritisert
av Milner.

men det er ikke nødvendig med endelig kirurgi på
nattestid som ø-hjelpsprosedyre. Endelig kirurgi må
planlegges etter utredning med CT. ”Hawkins sign”
(oppklaring subcondralt på rtg.) er bevis på resorbsjon og således et godt tegn mtp AVN. AVN adresseres kirurgisk ved plager hos pasienten og ved
segmentale kollaps av corpus. Mindre defekter kan
autotransplanteres, men oftest må man ty til allograft hvor et caput femoris fra beinbank kan brukes
i en artrodese mellom calcaneus og tibia. Man må
søke å bevare Chopart ledd da collum/caput sjelden
er nekrotiske. Det er rapportert om leddbevarende
vaskulariserte graft og keramikk-/metallerstatninger
av corpus tali eller hele talus, men dette er høyst
eksperimentelle kasuistikker.

Komplikasjoner

Kasuistikker

Milner snakket så om komplikasjoner. Resultatene
av behandling av disse er det lite litteratur på.
Utover AVN vil malunion med stor sannsynlighet
gi artrose subtalart, pseudartroser må behandles
raskt og med beintransplantasjon for å gjenopprette
knokkelens form og relasjoner til tilstøtende ledd.
Infeksjon tilkom i 20 % ved åpne skader. 2/3 endte
med radiologisk artrose.

Are Stødle avsluttet ”talusrunden” med kasuistikker
med peritalar luksasjon. Dette er en sjelden skade
som kan klinisk forveksles med ankelbrudd. Oftest
ligger derimot foten medialt for leggen og caput tali
truer huden noe som krever umiddelbar reposisjon.
Dette kan imidlertid være vanskelig å gjøre lukket
og krever ofte åpen tilgang og relaksert pasient. Om
det fortsatt er vanskelig må man tenke på interponerte sener eller fragmenter. Tibialis posterior eller
anterior sene kan være slynget rundt collum tali og
forhindre reposisjonen. Et CT-bilde bør spanderes.
Immobilisering i gips eller ekstern fiksasjon bør ikke
overstige 3-4 uker.

Snowboarders ankle
Marius Molund hadde gjort en litteraturgjennomgang av brudd i processus lateralis tali, også kalt
”snowboarders ankle”. Det er få om noen gode
studier høyt i evidenspyramiden. Sjøl Hawkins
klassifikasjon (1-3) er ikke entydig beskrevet.
Resultatene er også sprikende omkring resultatene
av operativ kontra konservativ behandling. Ingen
behandling synes å gi dårlig resultat. Om det forelig-

Talus-sesjonen blei avsluttet ved at Lars Nordsletten
forsøkte å besvare spørsmålet om behov for adjuvant medikamentell behandling ved brudd i talus
utifra den høye frekvensen av AVN. Han kunne ikke
referere til litteratur for talus, men gjorde systemaNorsk Ortopedpost • 3 - 2015
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Igjen et godt fotmøte fortsatt ...
tisk greie for evidens omkring bruk av vitamin D,
Calcium, Bisphosphonater og PTH når det gjaldt
brudd i collum femoris som han mente kunne ha en
teoretisk overføringsverdi.

”... å stille spørsmålet om det
overhodet forelå evidens for å
operere hælbeinsbrudd”
Hælbeinsbrudd
Resten av dagen blei viet hælbeinsbruddet. Lars
Kjetil Aas innledet entusiastisk ved å stille spørsmålet om det overhodet forelå evidens for å operere
hælbeinsbrudd. Han gikk kritisk gjennom siste engelske multisenterbaserte RCT (Griffin et al. 2014)
som, i likhet med Buckley’s canadiske studie, ikke
har klart å vise at operativ behandling er bedre enn
konservativ. Studien har betydelige svakheter, men
man står altså fortsatt tilbake med bruddets, pasientens og kirurgens ”personlighet” når man skal stille
operasjonsindikasjon. Pasienten må informeres og
tas med på behandlingsvalget. Gjenoppretting av
calcaneus form gjør det opplagt lettere ved eventuell
seinere kirurgi. Rammelt og Milner kom fra omtrent
like store sykehus. Mens de i Dresden opererte om
lag 50 i året (riktignok inklusive pasienter tilsendt
fra andre sykehus) så opererte man i Derby et antall
som kunne telles på en hånd og satset heller på å
behandle sekvelene operativt.

Bløtdelsproblemene
Rammelt tok derfor for seg bløtdelsproblemene.
Hans arbeidshest var den ekstensive laterale tilgangen som løftet kar, nerver og sener ut fra calcaneus
i en lapp. Det plantare snittet måtte legges plantart
for den skrukkete huden og det posteriore dorsalt
mot achilles for å unngå å kompromittere sirkulasjonen i lappen. Nøkkelen for reposisjonen var å få reponert medialesida. Deretter bygget han opp bakre
subtalare leddflata til ei blokk som han fikserte med
en kompresjonskrue til sustentaculum tali. For å
kunne kontrollere leddflatereposisjonen brukte han
artroskopet i leddet. Ved dislokerte brudd i midtre
subtalarledd – sustentaculum tali brudd – hadde
han nytte av en direkte tilgang via et snitt direkte
over sustentaculum parallelt med planta.

Utover dette gjorde han alt fra lateralsida. Plata
måtte ikke bøyes og Bøhler-vinkelen gjenopprettes.
Skruene fikseres mot sustentaculum tali hvor man
alltid finner solid bein.
Artroskopisk assistert og mini-invassiv tilgang mente
han kunne benyttes ved tungefrakturer, Sanders
type 1 og 2 a-c. Disse måtte opereres innen 7 dager.
Fikk man det ikke til, kunne man utvide sinus
tarsi portalen litt eller vente til hevelse var gått ned
og gjøre det på vanlig måte med ekstensiv lateral
tilgang. Ved denne tilgangen la han alltid dren og
ved seine hematomer var han aggressiv i å evakuere disse. Postoperativ immobilisering i gips i kun
få dager før lett belastning med 2 krykker i 6 uker
og øvelser.

Røyking som kontraindikasjon
Som et intermezzo i Rammelts utlegninger holdt
Kjetil Hvaal et innlegg om nikotin og røyking som
kontraindikasjon mot fotkirurgi. Han viste til flere
arbeider som viste signifikant mer komplikasjo-

”... en faktor som gjør at pasienten
ikke er tjent med operativ behandling av sitt hælbeinsbrudd”
Norsk Ortopedpost • 3 - 2015
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Igjen et godt fotmøte fortsatt ...
ner hos røykere. Dette gjaldt så vel brudd- som
sårtilheling. Det er ikke bare kullosens fortrenging
av oksygenet i hemoglobinet, men også nikotinets
effekt på konstriksjon av karveggen som kan tenkes
å være mekanismen. Tobakksbruk er altså en faktor
som gjør at pasienten ikke er tjent med operativ
behandling av sitt hælbeinsbrudd.

Kunne, måtte?

Rekonstruktive kirurgi

”Kanskje hadde pasienter med
skader i bakfoten vært tjent med
en viss sentralisering av behandlinga til få kirurger slik at disse
kunne bli gode?”

Milner tok for seg den rekonstruktive kirurgien etter
malunion, subtalar artrose og lateral impingement
av peroneussenene. Han løste dette ved avmeisling
av lateralveggen av calcaneus ved impingement
om det forelå en eksotose som årsak. Derimot var
ofte årsaka til de laterale smertene mer komplekse
og ledsaget av fremre ankelsmerter som følge av
at talus roter bakover ned i calcaneus. Tibia vil da
treffe collum tali ved dorsalfleksjon i ankelen. For
å løse dette må man gjenopprette calcaneal høyde
som best gjøres med interposisjons artrodese av
bakre subtalarledd med 2 tricortikale graft fra crista
iliaca. Når man på denne måten løfter talus må
man unngå å få hælen i varus, noe som kan unngås
ved å plassere det høyeste graftet medialt. Han
benyttet en sinus tarsi tilgang. Det blei innvendinger
mot dette fra salen og av Rammelt som mente en
bakre tilgang via lengdesnitt lateralt for achilles med
pasienten i bukleie var bedre egnet. Ikke minst fordi
man lett kunne se varusfeil i hælen. Han advarte
mot å kombinere slike artrodeser med osteotomier
på tuber av tilhelingsmessige grunner. Rammelt
mente at man kunne enkelte ganger ved å rotere
en skråosteotomi i bruddet både rette opp høyde,
lengde og varusfeil av hælen.

Avslutningsvis fikk Milner og Rammelt 10 minutter
hver til en slags prosedyre under tittelen ”My
thoughts on calcaneal fracture treatment”. Rammelt
la vekt på å operere de som kunne opereres mens
Milner trakk fram fordelene ved kun å operere de
som måtte opereres.

I diskusjonen ble det trukket fram at dette var
relativt sjeldne skader som er vanskelig å behandle.
Læringskurven er lang (~50) og konsekvensene av
komplikasjoner kan være invalidiserende. Kanskje
hadde pasienter med skader i bakfoten vært tjent
med en viss sentralisering av behandlinga til få
kirurger slik at disse kunne bli gode?
Om jeg savnet noe? Kanskje corpus tali bruddene?

Ved subtalare artrodeser fortrakk han 6,5 millimeter
skruer med hode da disse ga best kompresjon av
artrodesespalta.

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology
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We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip.
The result comes close to nature:
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SKULDERPLATTFORM

3 funksjoner på samme stamme

Felles plattform for reversert, anatomisk og fraktur skulderprotese
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Høstmøtet 2015
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,
påmelding, hotell, utstilling eller andre
ting ta kontakt med Kristin Solstad i
KSCI.
mail kristin@ksci.no

NOP & annonser
Ønsker du å annonsere i Høstmøteboken
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Artroskopi

Hvordan rehabilitere pasienter
etter rotatorcuffkirurgi?
Incidensen av rotatorcuffskade øker pga. en generelt økende alder i befolkningen og økende deltagelse i trening og idrett. I ”Oslo Health Study”
fant man at omtrent 35 % av kvinner og 30 % av menn er langtidssykemeldt pga. symptomer relatert til skulder, overekstremitet og nakke.
Selv om man stadig har fått bedre operasjonsteknikker, rapporteres det
om rerupturer hos opp til 90 %, dette spesielt ved store rupturer og hos
eldre pasienter.
Kjersti Kaul Jenssen, Ortoped, Lovisenberg Diakonale Sykehus
I henhold til litteraturen og våre egne resultater etter
cuffkirurgi klarer vi ikke ved nåværende behandlingsstrategier og rehabiliteringsprotokoller å hindre
utvikling av rerupturer og postoperativ stivhet. Tilheling etter cuffsutur gjenoppretter ikke normal kvalitet
av senevevet. Noen pasienter får en permanent
reduksjon av styrke og bevegelighet, og noen har
fortsatt smerter til tross for god tilheling. Hos pasienter der rotatorcuffen tilheler etter sutur, rapporteres
det bedre funksjon, styrke og ROM.

”Tidlig postoperativ mobilisering
kan kanskje redusere stivhet og
sammenvoksinger etter rotatorcuffsutur, og dermed få pasienten
tidligere tilbake til arbeid.”
Postoperativ stivhet med redusert bevegelighet,
langvarig funksjonstap og økt sykelighet er en vanlig
komplikasjon etter rotatorcuffsutur i skulderen.
Dette kan være relatert til langvarig postoperativ immobilisering og konservative rehabiliteringsregimer.
I fagmiljøet er det liten enighet om rehabiliteringsregimet og dets betydning etter rotatorcuffkirurgi.
Tidlig postoperativ mobilisering kan kanskje redusere
stivhet og sammenvoksinger etter rotatorcuffsutur,
og dermed få pasienten tidligere tilbake til arbeid.
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Kritikere er bekymret for om denne tilnærmingen
kan føre til for stor belastning på reparasjonen og
svekke tilhelingen. Så vidt vi vet finnes det så langt
ingen publiserte studier som har vist signifikante
forskjeller i funksjon og tilheling ved tidlig versus
forsinket rehabilitering. Vi har ikke funnet noen
studier som omhandler varighet av immobilisering
etter rotatorcuffsutur. Konservative rehabiliteringsregimer er i dag mest brukt i rehabilitering etter
rotatorcuffsutur.

Kortere immobilisering, raskere
rehabilitering?
På Lovisenberg Diakonale Sykehus har vi startet
en studie der målet er å evaluere effekten av tidlig
postoperative mobilisering og rehabilitering etter
artroskopisk rotatorcuff kirurgi. Vår hypotese er at
kort immobilisering ikke er dårligere enn tradisjonell
etterbehandling og rehabilitering med tanke på
senetilheling og funksjonelle resultater. Vi tror
kortere immobilisering og raskere rehabilitering kan
være fordelaktig for pasienten og samfunnet i form
av færre postoperative komplikasjoner, enklere administrasjon, mindre sykelighet, reduserte kostnader til
behandling og redusert varighet av arbeidsuførhet.
Supraspinatussenerupturer som eventuelt også
involverer øvre del av infraspinatussenen inkluderes. Vi ekskluderer alle rupturer større enn 3 cm og
rupturer som involverer subscapularissenen. Videre

Fag

ekskluderes pasienter med atrofi av cuffmuskulatur > 50 %, pasienter som har diabetes mellitus,
systemisk sykdom, kapsulitt, eller labrumruptur, og
alle revisjoner.

tilfredshet på VAS skala, hvor lenge pasientene har
nattsmerter og sykemeldingsperiode. Pasientene blir
spurt ved 12 måneder om de hadde vært villige til å
gå gjennom den samme operasjonen på nytt.

Selve operasjonen gjøres artroskopisk, og reparasjonen av rupturen utføres med suturankere. Hos
alle gjøres det mikrofractur av footprint og eventuelt
subacromial dekompresjon. Patologi av lange

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utfører vi rundt
200 rotatorcuffsuturer i året. Prospektiv registrening av alle pasienter operert med rotatorcuffsutur
ble startet i 2009. I november 2013 inkluderte vi

bicepssenen behandles med tenodese eller
tenotomi. Pasientene blir randomisert i to grupper
på operasjonsstuen ved avsluttet kirurgi når en
fullstendig reparasjon av senen er utført. Den ene
gruppen får et enkelt fatle i 3 uker og den andre
gruppeen får et fatle med abduksjonspute i 6 uker
postoperativt. Fatlet tas kun av for daglig hygiene,
passiv bevegelse og pendling i skulderledd og aktiv
bevegelse i albue, håndledd og hånd. Det tillates
ikke bevegelse over skulderhøyde, trening med
belastning eller bevegelse med smerte så lenge de
bruker fatlet. Ingen av pasientene skal begynne
med trening mot motstand før etter 3 måneder.
Pasientene kan begynne med tunge løft og tyngre
styrketrening etter 6 måneder.

den første pasienten i vår randomiserte studie, og
så langt har vi inkludert 108 av 120 pasienter. Vi
regner med å avslutte inklusjonen i løpet av 2015,
og deretter vil pasientene bli fulgt 1 år postoperativt
før resultatene kan bli sluttført.
Vi håper gjennom informasjonen fra denne studien
å kunne redusere postoperativ stivhet, og gi
pasientene en mer individuell og presis rehabilitering i tillegg til å redusere kostnader og varighet
av arbeidsuførhet.

MR av skulderen tas før operasjonen, ved 3
måneder og 12 måneder etter operasjonen. På
MR-bildene vurderes eventuell reruptur av senen i
henhold til Sugaya, atrofi av muskulatur i henhold til
Thomazeau og fettinfiltrasjon i muskulatur i henhold
til Goutallier. En fysioterapeut utfører en klinisk
undersøkelse preoperativt, etter 3, 6 og 12 måneder
postoperativt. I tillegg gjøres Constant Murley (CM)
score og leddutslagene måles og registreres. Pasientene fyller også ut Western Ontario Rotator Cuff
(WORC) index og EQ-5D før operasjon og 3, 6 og 12
måneder postoperativt. Videre registrerer vi pasientNorsk Ortopedpost • 3 - 2015
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Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi

Protesekirurgi i Norge – enkel
kirurgi som alle kan gjøre?
Hva er definisjonen på en vellykket hofteeller kneprotese? Er det en protese som ikke har
blitt revidert siden den ble satt inn for 15 år
siden? Er det når røntgenbildene «ser fine ut»
og kirurgen er fornøyd? Kanskje en kombinasjon
av disse to i tillegg til at pasienten er fornøyd og
ikke angrer på inngrepet?
Mona Badawy, nestleder Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
For å oppnå gode resultater er
man avhengig av en god forståelse
av det anatomiske og det kunstige
leddet man håndterer og dets
kinematikk i tillegg til god bløtvevshåndtering, god kommunikasjon
med pasienten og litt flaks.

Historie
Det begynner å bli et par år siden
undertegnede måtte fylle sine
obligatoriske operasjonslister
med diverse inngrep i varierende
mengde. Jeg husker at kravet for
hofteproteser var 40 og kneproteser var 10, eller kanskje det var
15? Uansett, hofteprotesene gikk
greit å få gjort innen rimelig tid.
Kneprotesene var litt mer
vanskelig å få slippe til med,
og var noe som kom helt på
slutten av spesialistutdanningen for mange. Komplikasjoner
oppstod også den gang som
nå. Luxasjonsproblematikk,
glutealsvikt og benlengdeforskjell
var de vanligste postoperative
senfølgene etter mine og andres
hofteproteseoperasjoner. Når det
gjaldt de 10 kneprotesene jeg
48
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satte inn, husker jeg fortsatt 2 av
pasientene som kom tilbake med
et særdeles stivt kne, de hadde
knapt fleksjon til 70 grader tross
iherdig trening. Jeg husker også
med skrekk et infeksjonstilfelle.
Så suksessraten min var ikke
spesielt høy må jeg med skam
innrømme. Jeg kunne ikke ta
den berømmelige ”in my hands”introen i min munn foreløpig.
At den ansvarlige overlegen
måtte ta seg av problemene og
komplikasjonene som oppsto
var en selvfølge, og jeg personlig ble aldri belemret med
dette. Assistentlege-tilværelsens
uutholdelige letthet! Og grusomhet. Det var en tankevekker at jeg
kunne utføre et primærinngrep,
men ikke ta hånd om mine egne
komplikasjoner.

Før og nå
Registerets resultatkurver fra de
forskjellige tidsperiodene viser
en gradvis bedring av overlevelse
av protesene fra før til nå. Dette
gjelder både hofte- og kneprotesene. Samtidig skriver man i den

siste registerrapporten at risikoen
for tidlige revisjoner har økt de
seneste årene for hofteproteser.
I samme setning antydes det en
mulig årsakssammenheng med
kirurgenes valg av nye proteser
og operasjonsteknikker.

Kirurgens personlighetstrekk
Kirurger, og kanskje særlig
ortopeder, har tradisjonelt vært
individualister. Mange av oss liker
å prøve nye ting, og det gjelder
også mer moderne proteser og
teknikker (selv om de kommer
igjen som en gjenoppstått mote
fra 70-tallet). Vi har høy selvtillit,
stor tro på egne ferdigheter og
kombinert med en viss grad av
dårlig hukommelse når det gjelder egne komplikasjoner samt en
egen evne til å si ”shit happens”,
overlever de fleste av oss mange
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år i ortopedyrket uten for mange
depressive episoder.

Jørgen Hattemaker og
Kong Salemon
Noen dager føler man seg som
kongen på haugen og blir lovprist
av pasienter og arbeidskollegaer
og man føler seg uovervinnelig.
Men man vet med seg selv at
komplikasjoner oppstår, og de
kommer sjelden alene. Og da
lander man med et brak igjen.
Man har kanskje ikke gjort en
god nok jobb? Det er alltid tungt
å svelge. Det er lettere å skylde
på pasienten eller anestesien,
men når røntgenbildene taler
sitt klare språk, nytter det ikke å
skylde på andre. Men det hjelper
å ringe en mer erfaren kollega for
trøst. Det er alltid noen som har
hatt verre og flere komplikasjoner
enn deg selv har jeg funnet ut,
bare de har jobbet lenge nok og
operert mange nok. ”Hvis du tar
på vei for dette, Mona, så har
du hatt for få komplikasjoner”,
pleier min gode kollega, Bjarne
Grøgaard å si, når jeg ringer for å
lette hjertet. For en fantastisk kollega! Og han er ikke den eneste.

Kvalitetskirurgi
Når jeg i dag opererer kneproteser,
går det på autopilot hvis alt går
etter boken uten uforutsette hendelser, og det går fort og presist.
Men uforutsette ting kan skje,
og det bør man forutse lenge før
operasjonen. Det kommer med
erfaring, og man sikrer seg ved
å ha tilgjengelig utstyr på plass,
eventuelt innhente mer ekspertise
eller kunnskap på forhånd. Man
har en plan A, B og C der man
forventer vanskeligheter. Men stort
sett er protesekirurgi volumkirurgi,
noe man gjør flere ganger i uken,
og man har høy grad av mestring.
Etter at jeg begynte å dokumentere
effekten av volumkirurgi i mitt
kommende doktorgradsarbeid, har

jeg selv tatt konsekvensen av mine
egne funn, og erklært korsbåndsbutikken ved mitt sykehus for
konkurs. Andre i regionen har tatt
over våre pasienter, og det er jeg
såre fornøyd med. Så lenge jeg
kun gjorde 10-15 korsbåndsoperasjoner i året, føltes det ukomfortabelt hver gang jeg skulle til
med korsbåndsrekonstruksjon på
en av disse unge, håpefulle. Var
jeg godt nok oppdatert på det siste
innen forskningen? Svaret var nei.
Kunne jeg operere med en autopilotfølelse? Svaret var nei. Det var
et lite nederlag å innrømme, for
jeg ville gjerne være en komplett
knekirurg. Men det var til det beste
for pasientene.

Uniprotese kne
Uniprotese i kneet har i mange
år vært leddregisterets sorte får,
med betydelig dårligere resultater
enn for totalprotesene. Det er
i utgangspunktet et lav-volum
inngrep, der man i beste fall kan
finne indikasjon i 30 % av tilfellene
ved gonartrose. Noen finner ikke
at mer enn 5-10 % av pasientene
har indikasjon. Inngrepet gir heller
ikke rom for improvisasjon eller
større justeringer underveis, man
må følge operasjonsmanualen
slavisk. Man har bokstavelig talt et
mindre vindu for å oppnå et godt
resultat. Forskningen viser at det
bør holdes på få hender. Det kan
virke som om budskapet har nådd

frem til landets kneprotesekirurger.
Flere har lagt ned uniprotesevirksomheten, og de som allerede
har operert en del, opererer nå
flere. Fra 2013 til 2014 økte antallet fra 470 til 584, og for første
gang på mange år har resultatene
for unikondylære kneproteser
bedret seg! Godt jobbet og klapp
på skulderen til alle dere unikompartmentalister der ute! (Og til alle
som har innsett at praksisen var
for liten til å være liv laga.)

Konklusjon
Til å være et så lite land med
så få pasienter per sykehus og
per ortoped, er resultatene fra
leddregisteret absolutt til å leve
med. Vi gjør vårt beste hver gang
og vi blir vurdert ikke bare av pasienter og kollegaer, men nå også
med sykehusvis rangering fra
topp til bunn i registerrapporten.
Denne rangeringen sier ingenting
om pasientkategorier, andelen
LIS-leger som får slippe til på
proteseoperasjoner, terskel for
reoperasjoner, dårlige proteser
som ble skiftet ut i perioden, ulik
rapporteringsgrad etc. Foreløpig
blir ikke hver enkelt kirurg registrert i registeret, men det kan
komme, at anonymiseringen blir
gradvis opphevet. Er vi klare for
det? Hvis vi mener oss kvalifiserte
protesekirurger, må vi kanskje
også tåle å bli sett i kortene?
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Leserbrev
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Betraktninger i starten
av høsten

Vi har kjent til det lenge, at opptøyene i Syria
har ført til at om lag 12 millioner er på flukt.
Mange har ment mye om situasjonen i Syria,
og jeg skulle gjerne ha sett at noe ble gjort for
lenge siden. Bashar al-Assad møtte fredelige
demonstrasjoner med maktbruk som var ute av
proporsjoner. Russland la ned veto i sikkerhetsrådet mot inngripen fra FN, som stadig er
handlingslammet.
Esten Konstad Haanæs
Etter 3 1/2 år med krigshandlinger er situasjonen desperat for
befolkningen. President Bush og
hans alliertes fjerning av Saddam
Husseins regime har effektivt
destabilisert Irak og gjort det til et
lettere bytte for IS, som effektivt
50

Norsk Ortopedpost • 3 - 2015

spiller på konflikten mellom
sunni- og sjiamuslimer. Samtidig
står vårt gjennom NATO allierte
Tyrkia uten regjering etter siste
valg, der president Erdogan har
gått til angrep på både PKK og IS
mens han venter på omvalget.

Nå kommer en stor bølge av
flyktninger som Europa ikke er
forberedt på å ta imot, og i beste
fall er delvis innstilt på å håndtere
på humant vis. Ungarn satser
på piggtråd, Tyskland forbereder
seg på at det kommer 800 000
flyktninger og asylsøkere bare i år
(ikke alle blir), mens vi i Norge,
verdens rikeste land, etter mye
om og men har blitt enige om
at vi klarer å ta imot og bosette
8 000 flyktninger over 2 år, ikke
7 000 eller 10 000. Per 1. mars
i år hadde Sverige tatt imot over
50 000 og Norge nesten 4 000
flyktninger fra Syria.

”Det er lov å være
middelmådig, men
ikke å være fornøyd
med det ...”

Leserbrev

Middelmådig
eller god?
”Det er typisk norsk å være god”,
sa Gro Harlem Brundtland. ”Det
er typisk norsk å være middelmådig”, hevdet en kamerat og kollega en gang. ”Det er lov å være
middelmådig, men ikke å være
fornøyd med det”, formante Gudmund Marhaug, barnelege og
tidligere administrerende direktør
ved St. Olavs Hospital, under et
kurs i ledelse og administrasjon.
Edvard Moser retter i Morgenbladet kritikk mot norsk forskning, og tradisjonen med å telle
antall publikasjoner. ”For en
Ph.D-student hos oss tar det ofte
fem-seks år å få et resultat som
er godt nok. Systemet legger opp
til noe helt annet. Det forventes
ofte at man skal vise fram 3-4
publiserte artikler som en del
av doktorgraden. Det er umulig
dersom man ønsker kvalitet.”
Professor ved Oslo universitetssykehus Erik Boye skriver i
samme avis at ”Norske politikere
og byråkrater klager stadig over
at forskerne publiserer for lite.
Men det er det motsatte som er
tilfelle.” Og fortsetter ”Vi utdanner en masse folk til ingenting
og produserer store mengder
intentsigende forskning.”

Stadig lengre utdanningsløp
Doktorgrad begynner å bli en
forutsetning for overlegejobb
som ortoped ved flere norske
sykehus. En kritisk og analytisk
tilnærming til publikasjoner og
samtidig en viss nysgjerrighet
og oppsøkende virksomhet mot
nyvinninger, er en nødvendig
fasett ved ortopeden utover det å
være håndtverker. Utdanningsløpene for unge ortopeder er
stadig lengre. Muligheten for å
samle seg stor nok operativ
erfaring som LIS ved universitets-

klinikkene kan være begrenset.
Det er i Norsk ortopedisk forenings interesse at operasjonslistene beholdes, og at opplæringsforholdene for praktiske
ferdigheter ikke forringes.
Forhåpentlig vil private helsetilbydere også måtte bidra i
utdanning framover som en
premiss for å vinne offentlige
anbud.

”Rett i koppen”
Den gode gamle generellkirurgen
må rødlistes. Nasjonal sykehusplan og debatten om kirurgisk
akuttberedskap ved norske
sykehus går videre. Urologer og
karkirurger og andre kirurgiske
spesialiteter blir hovedspesialiteter og får et mindre bredt løp i
spesialiseringen og skal ikke gå
veien om generell kirurgi. Gastroenterologisk kirurgi skal ha
ansvaret for bredden. En løsning
for de mindre sykehusene kan
være dobbeltspesialiteter der
kirurger med en annen første
hovedspesialitet må ta gastroenterologisk kirurgi i tillegg.
”Rett i koppen-ortoped” (jf.
Instant-produktet) var et begrep
i Nord-Norge på tidlig 2000-tall
om ortopeder uten spesialiteten
generell-kirurgi. Nå får vi altså
”rett i koppen”-urologer, etc.
Håper tilbudene blir solide nok
på våre mindre sykehus til at de
fleste har livets rett i vårt langstrakte land.

Perspektiver
Det er torsdag 2. september og
Norsk ortopedisk forening har
styremøte i Tromsø. Vi har viklet
oss inn i en litt for lang diskusjon
om en litt for lang strategiplan for
foreningen.
I møtets pause ser vi i hotelllobbyen avisforsidene med en
druknet og ilandskylt 3-åring
nesegrus på stranda. Kullseilt på
flukt over Egeerhavet. Luksusen

”... litt for lang
diskusjon om
en litt for lang
strategiplan ...”
på hotellet gir en klump i magen,
farsinstinktet sier at noe skulle
man ha gjort, og styrearbeidet
kjennes temmelig brått ganske
meningsløst. Det må da finnes
noe mer nyttig enn det?
Perspektivene spenner vidt.
Hvordan skal man hjelpe folk
med udekte behov for trygghet,
frihet og mat, og hvordan skal
man helst fiksere graft til fremre
korsbånd ved rekonstruskjon?
Det kommende høstmøtet er
en arena der ortopeder og LIS i
ortopedi og tilhørende industri
møtes. Det er en fin arena for
kolleger fra både mindre og
større sykehus. Terskelen for faglige fremlegg skal ikke være høy.
I år har også Leger uten grenser
fått en stand ved høstmøtet. Jeg
håper at noen vil la seg rekruttere
til arbeid om ikke med dem,
så med andre frivillige
organisasjoner.

”Jeg håper at noen
vil la seg rekruttere
til arbeid om ikke
med Leger uten
grenser, så med
andre frivillige
organisasjoner ...”
Ortopeden trengs iallfall, og
etterspørselen på fagfolk virker
mer stabil enn for eksempel i
oljeindustrien. Så vil jeg gjerne
oppfordre ortopedene til å følge
opp allmenpraktikernes aksjon
med å gi et dagsverk
til flyktningene.
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Things to do 2015/16
I tillegg til Høstmøtet er det enda
et par møter og kongresser å få
med seg innen utgangen av året.
Ellers er det bare å begynne å
planlegge din deltakelse i 2016.
ISMISS Turkey 2015 Congress
6. - 8. november 2015, Tyrkia
Mer info under
http://www.ismissturk.org

European Wrist Arthroscopy Society
10. desember 2015, London, UK
Mer info under
http://www.ewaslondon2015.com

AAOS 2016 Annual Meeting
1. - 5. marts 2016, Orlando, USA
Mer info under
http://www.aaos.org/education/anmeet/anmeet.asp

Nordisk Ortopedisk Forenings
kongress 2016
27. - 29. april, Linkøping, Sverige
Mer info under
http://nof2016.se
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Hip, hip hooray
30 years with Furlong HA coated femoral stem

Femoral stem revision rate
3.00%

Cumulative revision rate
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Data from the National Joint Registry of England and Wales 2003 to 2015, data shows all Furlong stems entered onto the registry

✓

34, 164 cases
✓ 912 implanting surgeons
✓ Maximum 11.9 yr follow-up
✓ Revision rate (for all reasons) 1.3%

Distributed in the Nordic countries by

Company Norway / Headquarters

Hornebergv. 7A
N-7038 Trondheim, Norway
Telephone: +47 73 40 17 70
Email: support@scp.no
www.scp.no

Furlong 1985 - 2015

The world´s FIRST HA coated hip
replacement. First implanted in 1985.

Blir du med?
Ønsker du å bli medlem av
Norsk ortopedisk forening (Nof) ?
Kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha Norsk
ortopedisk forening som din fagmedisinske forening
Ikke-leger kan søke om å bli medlen av foreningen ved å søke til
Nof styret v/ sekretar@ortopedi.no

Søknaden om medlemsskap skal inneholde
•
•
•
•
•

Navn, fødselsdata
Arbeids- og hjemmeadresse
E-postadresse
Utdanning
Yrkeskarriere (stikkordsmessig)

Medlemsfordeler
• Medlemmer får fritt tilsendt foreningens
medlemsblad Norsk ortopedpost med
4 utgaver i året
• Du blir også automatisk medlem
i Nordisk ortopedisk forening
• Du får automatisk abonnement
på Acta Orthopedica
Årskontingent er kun
kr. 600,- for assosierte
medlemmer.

For styret i Nof
Jon Olav Drogset

D-RAD
SMART PACK™

Et smart alternativ

Single-Use Volar Distal Radius
Plating System

Vasking og sterilisering av instrumentsett
koster både tid og penger

D-RAD
SMARTPACK
Ingen resterilisering - ingen venting

Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64 - 1395 Hvalstad
Tel.: 66 84 20 20 - www.smith-nephew.no
™ Trademark of Smith & Nephew

Klorheksidin Sage 20 mg/ml
impregnert klut (pute)
• Reduserer sårinfeksjoner(5)
• Reduserer sepsis og CVK
infeksjoner(1,2)
• Brukes ved sanering av MRSA
• Gir stabilt høy konsentrasjon(4)
• Meget hudvennlig(3,1,2)

• Nytt navn
ud
• På LIS anb

Klorheksidin Sage
Bredspektret antiseptikum.
ATC-nr.: D08A C02
F
IMPREGNERT PUTE 20 mg/ml: Hver pute inneh.: Klorheksidinglukonat 500 mg, aloe vera-gel (inneh. natriumbenzoat og kaliumsorbat), dimetikon, parfyme, glukonolakton,
glyserol, nonoksinol 9, polysorbat 20, propylenglykol, renset vann, polyesterpute. Indikasjoner: Huddesinfeksjon som del av en avansert preoperativ rengjøringsprosedyre, samt
generell huddesinfeksjon. Dosering: Som del av avansert preoperativ rengjøringsprosedyre: Utføres kvelden før og om morgenen samme dag som kirurgisk prosedyre. Bruk 1 pute
for å klargjøre hvert kroppsområde ved fullstendig fukting som følger: Fukt hals, bryst og mage, fukt begge armer ved å starte med skulder og avslutte med fingertupper (ekstra nøye
i armhuler), fukt høyre og venstre hofte og deretter lysken (ekstra nøye i hudfolder i mageregionen og lysken), fukt begge bein ved å starte med lår og avslutte med tær, fukt ryggen
ved å starte nederst i nakken og avslutte ved midjen, fukt setet. Ikke skyll eller bruk noen form for lotion, fuktighetskrem eller kosmetikk etter klargjøringen. Generell huddesinfeksjon og rengjøring: Bruk 1 pute for hvert kroppsområde som skal desinfiseres. Administrering: Til kutan bruk. Brukes kun på intakt hud. Huden bør være fullstendig tørr
og avkjølt før bruk. Unngå kontakt mellom putene og utsiden av pakningen. Kast putene etter at de er brukt 1 gang. Kast ubrukte puter etter åpning av pakningen. Kontraindikasjoner: Bruk til spedbarn som er født for tidlig eller med lav fødselsvekt, eller spedbarn <2 måneder eller som får fototerapi. Bruk umiddelbart før invasive teknikker som
venepunksjon, lumbalpunksjon eller kirurgi, på åpne sår eller skadet hud. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Preparat og pakning er ikke sterile. Unngå
kontakt med øyne, ører og munn. Kan forårsake alvorlig og permanent skade ved kontakt med disse områdene uten at det fjernes. Skyll umiddelbart med vann ved kontakt. Dusjing
eller barbering umiddelbart før bruk kan gi økt risiko for hudirritasjon. Barbering bør unngås i minst 2 dager før kirurgi på alle deler av kroppen, inkl. ansikt, ben, underarmer osv.
Skyll området og avslutt bruk dersom hudirritasjon vedvarer. Graviditet, amming og fertilitet: Ingen effekt er forventet pga. lav systemisk eksponering. Skal ikke brukes på brystet.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hudirritasjon. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Generaliserte allergiske reaksjoner. Rapportering av bivirkninger. Egenskaper:
Klassifisering: Desinfiserende middel. Virkningsmekanisme: Har effekt mot et bredt spekter vegetative grampositive og gramnegative bakterier, som MRSA, VRE, Acinetobacter
baumannii, Pseudomonas aeruginosa og ulike Streptococcus-arter. Lav effekt mot visse gramnegative bakterier (Pseudomonas- og Proteus-typer), og visse gjærtyper, dermatofytter
og mykobakterier. Har effekt mot kappekledde virus (som hiv, herpes simplex-, cytomegalo-, influensa- og enterovirus), og betydelig lavere effekt mot ikke-kappekledde virus (som
rota-, adeno-, enterovirus). Vedvarende antimikrobiell aktivitet vises i ≤6 timer etter påføring. Absorpsjon: Perkutan absorpsjon er minimal. Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares liggende på flatt underlag. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Referanser: 1. HUANG ET AL. Targeted versus Universal Decolonization to Prevent ICU Infection. The New England journal of medicine. vol. 368 no. 24 nejm.org 13. juni, 2013
Side 2255-2265. 2. CLIMO AT AL. Effect of Daily Chlorhexidine Bathing on Hospital-Acquired Infection. The New England journal of medicine. vol. 368 no. 6 nejm.org 7. februar
2013 Side 533-542. 3. MILSTONE ET AL. Daily chlorhexidine bathing to reduce bacteraemia in critically ill children: a multicentre, cluster-randomised, crossover trial. www.
thelancet.com Publisert online 28. januar 2013 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61687-0 1. 4. EDMISTON ET AL. Preoperative Shower Revisited: Can High Topical
Antiseptic Levels Be Achieved on the Skin Surface Before Surgical Admission? The American College of Surgeons Vol. 207, No. 2, august 2008. Side 233-239. 5. S. KARKI, A.C.
Cheng Review Impact of non-rinse skin cleansing with chlorhexidine gluconate on prevention of healthcare-associated infections and colonization with multiresisant organisms:
a systematic review Journal of Hospital Infection 82 (2012) 71-84.

CHG kluten er anbefalt av UpToDate til daglig
Klorheksidinvask av intensivpasienten. August 2013
KvinTo AS • Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • post@kvinto.no • www.kvinto.no

Stipend, kurs &
konferanser

Velkommen til Vinterkurset på Ilsetra 30. januar til 1 februar 2015

Behandling av følgetilstander etter brudd og seneskader fra underarm til fingertupp.
Fredag 30. januar
14:00 – 15:00

Registrering og kaffe
Åpning v kursleder
Sequele etter fraktur og frakturbehandling, hva kan vi
gjøre for å unngå problemene.
Sequele etter seneskader, hva kan gjøres for å
unngå problemer.
Medicolegalitet, hvordan ser det ut fra NPE side?

17:15 – 17:45

Kaffepause
Problemkasus

20:00

Felles middag

Lørdag 31. januar
08:30 – 11:30

Underarm, radius og håndrot
Distal radiussequele, to osteotomize (radius eller ulna?)
or not to osteotomize?
Osteotomi, hvorfor og hvordan?
Problemkasus

09:45 – 10:05

Kaffepause

OK 15/9-15

Når er det for seint for osteotomi?

Salvage procedures for Druj og radiocarpalleddet
11:30 – 15:30

Lunsj og ski/tur

15:30 – 16:30

Fraktur/ligamentskade sequele håndrot
S-L skade: ligament rekonstruksjon, hvordan??
Partielle artrodreser? Totale artrodeser/proteser
Scafoidfraktursequele: pseudartroseopr

16:30 – 16:50

Kaffepause
Sequele etter fraktur i metacarper og fingre
Vinkelfeil, aksefeil, funksjonsproblem, en av gangen
eller alt på en gang?
Osteotomi eller ingenting?
Fingertupp og neglskader:
Når enden er god…. Små skader, store problem?
Problemkasus

20:00

Felles middag

Søndag 1.februar
09:00 – 11:45

Sequele etter seneskader
Seneskader etter fraktur eller frakturbehandling
Oversette strekkeseneskader
Reruptur/oversette bøyeseneskader

10:00 – 10:20

Kaffepause
Reruptur/oversette bøyeseneskader forts
Problemkasus

11:45

Evaluering og oppsummering

12:00

Lunsj/ski/Hjemreise

Info og påmelding
på
www.ksci.no

POLARIS

ET KOMPLETT
RYGGFIKSASJONSSYSTEM

Stipend, kurs &
konferanser
Dr. Alexander Malthes
legat – utlysning 2015
NKF har fått en gave av Oslo
kirurgiske forening og har nå
den store ære av å fordele
Dr. Malthes legat.

Reisestipend og beste
høstmøteforedrag

Dr. Alexander Malthes legat
deles ut hvert år til yngre
norske leger for videre utdannelse i kirurgi. Det kan søkes
om forsknings- og/eller reisestipend. Så om du ønsker
å reise på en stor kongress
innen ditt fag, kan dette stipendet være tingen. Hvis du
skal legge fram en abstrakt
eller poster, kan Malthes
Legat også støtte reisen din.

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.

Det deles ut 4-5 stipend
på opptil kr. 20.000,-.
(Husk å lage et budsjett som
viser utgiftene!)
Søknadsfrist:
20. desember 2015
Søknader kan sendes til:
oleandersstensen@
gmail.com
Søknadsskjema kan fås
ved henvendelse til
Anette Mellbye på epost
ame@emgs.com
Tildelingen av stipend vil
gjøres på styremøte i NKF
i Januar 2016.
På vegne av styret i
Dr. Alexander Malthes Legat
Arne-Christian Mohn

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 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.
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Inger Schulstads minnestipend for
utdannelse innen håndkirurgi
inneholde opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet
og kostnadsoverslag. Søknadsfrist vil være 1. september.
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.

Beste foredrag

Beste foredrag

Norsk forening for skulderog albuekirurgis stipend.

Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger
for Norsk barneortopedisk forening (NBOF) ved Høstmøte 2015.

Foreningen vil i forbindelse med
Ortopedisk Høstmøte dele ut
stipend til beste foredrag innen
skulder og albuekirurgi.
Stipendet er på kr 10.000.
Alle innsendte abstracts og
tilhørende presentasjoner
under høstmøtet vurderes, og
en bedømmelseskomite tar den
endelige avgjørelse.

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen
av Høstmøte 2015. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag
med kr 5.000.
En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle
aksepterte innlegg.
Lykke til og god arbeidslyst!.

Norsk Ortopedpost • 3 - 2015
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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.

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
kr. 10.000 for å besøke håndkirurgiske avdelinger i andre
land. Førstegangssøkere vil bli
prioritert. Søknaden sendes til
styret ved sekretæren og bør

Stipend, kurs &
konferanser

Research Grant
Charnley stipend som støtte til
forskningsarbeid, videre- og etterutdanning, produktutvikling og studiereiser med mer innen hoftekirurgi.
Stipendet er på kr. 100.000 og ble opprettet
i 1986 av OrtoMedic AS.
Vurderingskomiteen består av Kari Indrekvam
og Arild Aamodt som representanter fra Nof
og Thormod Dønås fra Ortomedic AS.
Søknadsfrist 15. september.
Skriv søknaden din på et Word-dokument
etter følgende mal:
- Søkerens navn
- Fødselsdato
- Sykehus/Institusjon
- Seksjon/avdeling
- Adresse
- Telefon
- E-post adresse
- Prosjektets tittel
- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett
- Er annen finansiering søkt?
Word-dokumentet sendes
som vedlegg til begge
e-mail adresser nedenfor:
thormod.donas@ortomedic.no
og
leder@ortopedi.no

Financial support for research work,
both basic and clinical research,
in orthopaedics in Norway. Only
full members of The Norwegian
Orthopedic Association can apply
for this grant.
The evaluation committee will consist of
members from the Norwegian Orthopedic
Association.
This grant has an amount of 50.000 NOK.
(With support from Heraeus Medical).
Deadline for application is
30. September 2015.
The application, no longer than 2–3 pages,
should be written as a Word-document with
the following content:
1. Name of the applicant
2. Birth date of the applicant
3. Hospital/institution
4. Division/department
5. Address
6. Telephone
7. E-mail address
8.	Other participants in the study (supervisors, other hospitals) Further content:
a. Title of the project/study
b. Description of the study,
			 project protocol
c. Budget
Applications with the Word-document
attached, should be sent to:
leder@ortopedi.no
The board of The Norwegian Orthopedic
Association (Nof) will suggest Nof-members
to the evaluation committee.
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Nof stipend til støtte til
forskningsarbeid, videre- og
etterutdanning, eller kursog 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 leger
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 kurs og
kongressdeltakelse.

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

3. Stipendet er på kr 50.000
og utdeles en gang årlig.
	Stipendet kan eventuelt deles
på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
generalforsamling velger et
stipendstyre på 5 medlemmer.
	Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
6. Søknaden sendes
leder@ortopedi.no
7. Mottakeren forplikter å avgi
rapport
8. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendet
etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.
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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 et
stipendstyre på 5 medlemmer.
	Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
6. Søknaden sendes
leder@ortopedi.no
7. Mottakeren forplikter å avgi
rapport
8. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendet
etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.

Smith & Nephews
forskningsstipend til støtte
for basalforskning og klinisk
forskning innen implantatkirurgien.
Stipendet er på kr. 50.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.
Nof’s representanter i
stipendstyret er Tina Wik
og Lars Engebretsen.
Søknadsfrist er
30. september.
Benytt standard søknadsskjema, se Nofs nettside.
Søknaden sendes:
johan.dahlstrom@smithnephew.com og
leder@ortopedi.no

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 2015.
Søknadsskjema fås ved
henvendelse til Norsk
Revmatikerforbund,
Prof. Dahlsgt. 32,
PB 2653, Solli, 0203 Oslo.
Tlf. 22 54 76 00 eller under
www.revmatiker.no

It’s not just what we make…
it’s what we make possible

At Zimmer Biomet, we pursue possibilities.
It’s our promise to look beyond what’s possible now
and discover what’s possible next.
Every day, we focus on improving musculoskeletal healthcare.
It’s all we do. It’s all we have ever done.
We are committed to working by your side, and to break
through boundaries in pursuit of exceptional patient outcomes.

Visit us on the web at zimmerbiomet.com

Zimmer Biomet © 2015

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Smith&Nephew introduserer
Ambient ArthroWand
- RF prober med temperatur overvåkning

Coblation med temperaturovervåkning
ArthroCare som oppfant Coblation-teknologien har nylig blitt en del av Smith&Nephew.
Nå tar vi steget videre og introduserer Ambient ArthroWand – en ny standard innen
artroskopi som gir brukeren temperaturovervåkning inne i leddet ved RF kirurgi.
Ambient prober finnes til kne, skulder, hofte og små ledd.
Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64 - 1395 Hvalstad
Tel.: 66 84 20 20 - www.smith-nephew.no
™ Trademark of Smith & Nephew

