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• Brukt i Norge siden 1994.

Redaktørens hjørne

Redaktørens hjørne
publikasjonsplanar/leveringsfristar for dei neste nummera i
både 2015 og 2016, les og lær
og levér- det gjer livet for både
meg og neste redaktør vesentleg
lettare.

Det vart Molde ...

Terje Vagstad, redaktør

Vel overstått påske! Tja….
Kanskje ei litt merkeleg
innleiing til påskenummeret men det har sine
grunnar. I fjor sendte vi ut
nye retningsliner for kven
som skulle sende inn artiklar
og når ifht undergruppene,
dette for å gjere arbeidet
som redaktør noko enklare.
Slik det ser ut til har dette
ikkje blitt fulgt opp eller
lest, faktum er at ved deadline før påske hadde eg ikkje
fått inn noko som helst anna
enn artiklar frå dei minste
og flinkaste undergruppene,
handkirurgisk forening og
Norsk forening for fot og
ankelkirurgi.

Eg håpa dokke alle har hatt ei
fantastisk påske med godvær,
appelsiner, toppturar, familiekos,
god mat og drikke. Det har vore
ei travel tid både før og etter
påske ... Sidan sist har det vore
ekstremt mykje turbulens i sjukehusmiljøet på nordvestlandet,
sjukehuslokaliseringa er no bestemt, det vart Molde istadenfor
Kristiansund og vi får i framtida
2 mellomstore sjukehus i nokså
nær lokalisasjon til kvarandre,
ca. 70 km + ferge, planen er at
ferga skal bort med nye planane
for E39. Kontrollkommisjonen
har sagt sitt. Fogderistridane frå
tidlegare er blussa opp igjen og
kort sagt: Herregud for ei suppe
dette er!!! Mange av dere kjenner
dere igjen i dette, over store
delar av landet har ein gjort eller
planlegg store omveltningar i
helsevesenet.

Lang uryddig prosess

Faktum er at hadde det ikkje
vore for desse hadde det ikkje
blitt ortopedpost denne gongen.
Litt trist å tenke på no som endeleg ortopedposten igjen er blitt
viktig for økonomien i ortopedisk
forening kor ODesign og Bente
Ødegård har gjort ein kjempejobb med marknadsføring og
annonsesalg. I denne utgåva har
eg lagt inn på nytt oppdaterte

For å ta ei kjapp oppsummering.
Det har lenge vore klart at Molde
sjukehus treng opprustning og
skal opprustast. Det har vore
planlagt i årevis. Litt etter litt blei
planane større og større. Dei
teikna inn funksjon etter funksjon
som dei skulle ta frå Kristiansund.
Og plutselig for fire år sidan
omtrent på denne tida sette
AP-helseministeren ein strek
over planen. Dei jubla i AP-byen
Kristiansund. I høgrebyen Molde
var det sorg og sinne.

” ... les og lær
og levér …”

I løpet av desse fire åra har det
vore jobba videre med proses-

” For eit par år sidan
kom dei så langt at
dei bestemte seg for
eitt felles sjukehus
for Nordmøre/
Romsdal i staden
for to. Imponerende
nok var dei fleste
enige i denne
beslutninga …”
sen. Sakte men sikkert. Bit for
bit. Leia av blant andre tidligare
direktør for Ålesund sjukehus
Astrid Eidsvik. Ho fekk forresten
ein svær fallskjerm og ny jobb
som rådmann i Ålesund etter
denne prosessen. For eit par
år sidan kom dei så langt at dei
bestemte seg for eitt felles
sjukehus for Nordmøre/Romsdal
i staden for to. Imponerende
nok var dei fleste enige i denne
beslutninga. No vart altså lokaliseringa bestemt. Det fantes ingen
mulighet i verden til å få einighet
om det valget. Men i innspurten
trakk altså plutselig direktør Eidsvik seg frå prosessen på grunn av
”innblanding og manglende tillit”
frå ledelsen. Det har også gitt fornya oppmerksomhet til at to andre sentrale leiarar har forsvunne
dei siste månadane etter press
heilt frå department og minister.
Helse midt har fått svært sterk
kritikk av kontrollkommisjonen.
I følge avisene hadde ministeren
for lengst bestemt seg for å velge
Molde. For å få minst mulig
protester krevde han og helse
Midt meir eller mindre same
instilling frå alle partar. Det skal
heller ikkje skyvast under ein stol
at i Molde har dei frykta at den
no avgåtte direktøren har tenkt
Norsk Ortopedpost • 1 - 2015
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Redaktørens hjørne fortsatt ...
” I Høgrebyen Molde
skin dei som sola
og let som om alt er
såre vel. I AP-byen
Kristiansund er det
sorg og sinne …”
meir på Ålesund enn noko anna i
sitt arbeid. Uansett er alt håp ute
for at ein ryddig prosess skulle
føre fram til eit valg som skulle
stå på faglige bein. I Høgrebyen
Molde skin dei som sola og let
som om alt er såre vel. I AP-byen
Kristiansund er det sorg og sinne.
Partitilhøyrigheita rår, alt etter
politiske vindar blir altså beslutningar tekne.

Verden stopper ikkje ved
kommunegrensene
Det første ein skal vere klar over
her er at det knapt finns nøytrale
involverte. Ingen grunn til å la
seg overraske over at både dei i
Molde og dei i Kristiansund vil ha
sjukehuset nær sin by. Kven vil
vel ikkje det? Kort veg til sjukehuset og 2000 arbeidsplassar som
frynsegode. Offisielt handler det
om sjukehus i Nordmøre/Romsdal. Men verden stopper ikkje
ved kommunegrensene. Det finst
eit sentralsjukehus i Trondheim,
eit fylkessjukehus i Ålesund og
eit i Førde samt mindre sjukehus
i Orkdal og Volda (og Nordfjordeid?). Beklager eventuelt rot med
titlane. Problemet er at det ikkje
er lagt nokon plan for framtidig
struktur. Det er ein maktkamp
der alle kjemper for eigen posisjon. I Trondheim er det fordel
Molde fordi det i stor grad overlapper området til Ålesund, noko
som gir dera sjukehus eit større
nedslagsfelt. Det vert påstått at
ambisjonane i Molde er å mariginalisere Ålesund sjukehus etter
at dei først blir kvitt Kristiansund.
I Ålesund har det vore fordel
Kristiansund fordi det gir større
8
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nedslagsfelt for Ålesund og trygghet for å behalde og eventuelt
bygge ut dagens tilbud. Volda og
Orkdal er heilt sikkert blitt vane
med å vere trua frå alle kantar,
iflg ein overlegekollega i Volda
er einaste året det ikkje har vore
diskutert nedlegging av sjukehuset året det vart bygd. Ka gjer
dette med folka som arbeider
der og som brenn for sjukehuset
sitt? Kvifor skal ikkje eit effektivt
veldrive sjukehus få bestå?
Eg heia sjølvsagt på Kristiansund.
Delvis av eigennytte. Delvis
fordi eg syns det absolutt ser
mest fornuftig ut når eg prøver
lese dei store linjene på kartet.
Sannsynlegvis fordi det vil vere
meg som fagperson og oss som
avdeling det går mest utover om
den bestemte lokalisasjonen vert
ståande. Egoisme, eigennytte. Og
kanskje andre motiv, betre motiv
for mine haldninga. Hensynet
til pasientane nord i fylket. Hensynet til dei rundt meg. Tryggleiken i nærområdet. Hensynet
til barna. Slikt forkjemparane til
lokalsjukehusa ha kjempa for
lenge.

Kor mykje er godt nok
Eigentlig er det trist at det har
blitt som det har blitt. Helse og
sjukehus er svindyrt. Hundre- og tusenvis av folk i drift
er svindyrt. Moderne utstyr er
svindyrt. Og det er i tillegg eit
meir eller mindre etablert faktum
at avansert behandling krever
ein viss størrelse for å gi god nok
kvalitet. Det har vore nevnt tal på
kor mange som burde sokne til
eit sjukehus men hugsar nokon
av dåke ka det var? Kanskje var
det 250 000, omtrent så mange

” ... er vi villige til
å ofre litt på kvaliteten mot den tryggheten den korte
avstanden gir?”

som bur i fylket eg bur i. Då er
det klart det blir strid. Både på
grunn av avstand, prestisje og
arbeidsmarknad. At avstand i
seg sjølv er ein del av kvaliteten
får forbausande lite plass. Når
alt kjem til alt: Ynskjer vi alltid
den beste behandlinga? Uansett
om det betyr timar reiseveg kvar
gong du skal til sjukehuset? Eller
er vi villige til å ofre litt på kvaliteten mot den tryggheten den
korte avstanden gir? Kor mykje
er godt nok? Sidan folk flest er
særdeles nøgde med fastlegane
er det kanskje mål i mindre?
Spør du meg kunne det kanskje
vore plass til eit søtt lite moderne
sjukehus i alle desse byane. Men
sånn skal det tydeligvis ikkje få
lov å vere. Det er for dyrt og iflg
enkelte for dårleg.

Ta ein kikk på kartet
Det ironiske er at helseministeren
ynskjer å fjerne helseregionane.
Når dei er ute av verda vil ikkje
Ålesund lenger vere ein by i
enden av ein region. Då vil det
vere like naturlig å orientere seg
den eine vegen som den andre.
Volda, Orkdal og Nordfjordeid (?)
er lokalsjukehus, men av eit anna
kaliber enn Ålesund, Molde/
Kristiansund og Trondheim.
Den naturlige grensa mellom
Ålesund og Førde vil ligge sør
for fylkesgrensa. Det vil styrke
Ålesund samanlikna med dagens
situasjon. Ta ein kikk på kartet for
å sjå kva plasseringa av Molde/
Kristiansund vil bety. Korleis
kjem Volda ut av ei svekking av
Ålesund? Blir dei då sterkare?
Umuleg å vite.
Direktør i Helse Midt - ein av
ei som kom på plass etter oppryddinga i haust - kom nettopp
med si anbefaling. Molde.
Hovedargumentet hans var at det
var nærast det største eksisterende miljøet og dermed vil gjere
rekruttering enklast. Er ikkje det
eit litt underlig hovedargument?
Det er trass alt snakk om plasse-

SP II®. The Original.

Fixation is The Key.

© LINK 642 Aen V9/2014-06

Minimal risk of early aseptic loosening*

The Lubinus® SP II® Hip Prosthesis features an anatomically adapted stem shape that ensures centering
in the femoral canal and preserves intramedullary bone substance, while also resisting rotational forces.
These design features are shown to produce excellent fixation in the femur, thereby minimizing the main
risk factors for early aseptic loosening – migration and rotation.*
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*Wierer T, Forst R, Mueller LA, Sesselmann S: Biomed Tech (Berl.) 2013 Aug; 58(4): 333-41.
DOI: 10.1515/bmt-2012-0038, Radiostereometric migration analysis of the Lubinus SP II
hip stem: 59 hips followed for 2 years

Moving on.

Redaktørens hjørne fortsatt ...
ring av eit sjukehus som vil utgjere
ein viktig - nær uforanderlig - del
av sjukehusstrukturen i minst
50 år.

Sunnmøre snakker
Endelig er støyen tilbake. Sunnmørspolitikarane har lenge sitte
i ro i pur høflighet. No snakker
dei. Ein av dei er parlamentarisk
leder for eit kranglete regjeringsparti og har tatt opp saka med
ministeren. Ingen grunn til å
la den ligge. Sunnmørsposten
har også tona flagg dei siste
månadane. Høfligheten er over.
No er det kamp på alle frontar.
Og den kampen er ikkje over før
bygginga av det nye sjukehuset
er godt i gang. Tillitsvalde i legeforeninga har krevd FTV i Molde
sin avgang, spliden stikk djupt.
Golanhøgda som tidlegare har
vore Fursetfjellet mellom Molde
og Kristiansund har no bytta
lokalisasjon og ligg no midt i fjorden mellom Molde og Ålesund

Høyrer heime i Stortinget
Alt i alt er eg enig i at viktige
beslutninger om sjukehusstrukturen høyrer heime i Stortinget.
Det er der dei store linjene skal
trekkast. Hadde det berre handla
om Molde vs Kristiansund hadde

” Mitt ynskje er at
denne saka havnar
der. At framtidige
saker havnar der.
Blir bestemt der. Og
at dei blir behandla
som ein del av det
store bildet.”
det vore ein lokal sak. Denne saken er større enn som så. Vi har
mange døme på det rundt om i
landet. Mitt ynskje er at denne
saka havnar der. At framtidige
saker havnar der. Blir bestemt
10
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der. Og at dei blir behandla som
ein del av det store bildet. At
helseministeren vil styre dette og
samtidig late som om det er eit
lokalt vedtak om ein liten detalj er
uakseptabelt. Siste ord er neppe
sagt. Striden går vidare og har
djupe røter, stridar som går langt
attende i tid. Slik det har vore i
andre delar av landet. Om ein
skal byggje må ein i tillegg finne
pengar til de tog med rekneskap som er raudare enn drakta
til julenissen må ein nesten tru
på han for å tru på at det blir
bygging, unnskyld til dokke som
ikkje har mista den trua!

Ulike arenaer
Denne striden manifesterer seg
og på andre arenaer. Eg er IKKJE
frå Ålesund og kjenner ikkje til
fogderistridar frå tidlegare anna
enn det som vert vert fortalt,
mellom anna at moldensarane
stoppa togbana til Ålesund, fekk
den til å stoppe på Åndalsnes.
Dette for at byen her ikkje kulle
ha nokon fordela i forhold til rosenes by. Der eg merka det mest
på kroppen er fotballen, kampane mot saurons FC Mordor,
Molde FK, laget alle vil slå men
kun RBK hata og eigentleg det
einaste laget AAFK elska å slå,
det e berre så sørgeleg sjeldan
det skjer! Forutan om historias
første TL på Aker stadion i 2003
og cupfinalen i 2009, har vi
kome til kort i majoriteten av alle
oppgjera mot laget frå rosenes
by. Dog sa en klok herremann at
dei viktigaste oppgjera, nemleg
dei av historisk betydning, har
vi vunne. Fantastisk deilig å sjå
tilbake på! Nokon påstår at alle
oppgjera imellom blir/er ein kortsiktig lykkerus som går over etter
eit par dagar. Vi har vunne då
det gjaldt som mest, og det er for
mange utruleg deilig å tenke på!
Men, i nosituasjonen vil nok
mange sjå på dette som ein
fattigmanns trøst. Bruke historia
til å fortrenge dagens realitet.

Brann seriemester for ikkje lenge
sida og i skrotingligaen idag.
Realiteten gjer vondt i dag her
og. Fram til i dag har Molde utvikla seg til å bli en toppklubb og
klar gullfavoritt. Vi har ikkje heldt
følge med utviklinga og er nærast
meir opptatt av å spare oss til
fant og være fornøgd med å være
i TL og kjempe om plass på øvre
halvdel i ein god sesong. Det
SVIR så inderleg å sjå at laget
over fjorden har klart det som har
vore vår drøm heilt sidan første
opprykket til TL i 2002. Dei har
trass alt nokon andre forutsetningar enn oss (og stort sett alle
andre i Norge), men dog, det
svir ... MYKJE ... Endå meir om
Hødd rykke opp til neste år, det
kan dei godt finne på å gjere,
entusiasmen og gleda over å vine
er der mykje større enn redselen
for å tape.
Og no vil dei (FC Mordor) altså
og ta sjukehuset frå oss …? Ei
mager trøst er at andre har det
verre. Brann til dømes …
Per dags dato så er det ingenting
som tilseier noko anna en tap.
Likevel så håpar eg at dette blir
ein av dei kampene kor vi kan gå
ut med hovudet heva. Kor vi kan
sei at vi prøvde, vi ga jernet og vi
ga oss ikkje før til siste fløyteblås.
Igjen er realiteten vond å høyre,
men Molle er 2-3 hakk bedre
enn oss i alle ledd. Mann mot

” Mann mot mann
vil vi være sjanseløse. Kollektiv innsats kan imidlertid
skiple dette.”
mann vil vi være sjanseløse.
Kollektiv innsats kan imidlertid
skiple dette. Når dere les dette
har eg forlengst avfunne meg
med resultatet, seier eller tap,
det er ikkje så viktig. For ordens

Foreningsnytt

skuld. Eg lika Molda, både byen
og klubben. Eg unna dei all lukke
så lenge det ikkje går utover
andre ...

Samkøyring, felles mål,
kollektiv innsats
Mykje sjukehusstrid og mykje fotballfrustrasjonar. Ka e
så budskapen? Den e enkel.
Samkøyring, felles mål, kollektiv
innsats er det som skal til for
å stå imot overmakta. Saman
e vi sterke, om det er fagleg,
sosialt eller andre ting som står i
føregrunnen er uvesentleg. Vi må
bygge ein sterk organisasjon, eit

” Alle e like viktige,
ingen e betre enn
det svakaste leddet.
Om det er deg må
du skjerpe deg,
om det er andre
må du løfte dei.”
sterkt kollektiv. Då kan vi spele
jamnt med eller slå dei flinkaste
individualistane. Vi e lagspelarar.
Vi jobba i team. Ikkje gløym det.
Alle e like viktige, ingen e betre
enn det svakaste leddet. Om det
er deg må du skjerpe deg, om
det er andre må du løfte dei.
Ganske enkelt.
Igjen: Beklaga sein utgåve
men det er slik det plar vere,
ortopedposten blir forma av dåke
som bidreg og når ingen gjer det
blir det inga utgåve ... eg håpar
tiltaka skissert i bladet her skal
betre tilgangen på stoff og kryssar både fingra og tær for det.
God post-påske - det er vår og
snart sommar! Begge dela gler eg
meg til! Og det er det god grunn
til ... seine kvelda med mykje lys,
ein stadig lengre dag, lengre tid
til aktiviteta og forholdsvis mindre
tid inne på arbeid. Gode ting ...

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
eller NOP og har du spørsmål vedrørende
artikler og innlegg, ta kontakt med
Ødegaard reklame & design.

66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no

telefon

Vi minner om at materiellfrist for NOP
nr. 2, 2015 er 26. mai!
Våre tjenester
• profilering
• annonser
• brosjyrer/trykksaker
• kataloger
• årsrapporter
• kampanjer
• utstillinger
• reklameartikler
• web design

Norsk
NorskOrtopedpost
Ortopedpost• 2• - 2013
1 - 2015
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REVISJONSPROTESER

Leder
Leder

Påske pluss ...
inntekter, gamle stridstema og
framtidig utvikling og vekst. Det
er lett å forstå at temperaturen i
debatten kan bli høy.
Dette er nok bare en forsmak på
hva som vil komme av sentralisering av sykehusstrukturen i årene
framover. Dette mye på grunn av
kommende endringer i spesialiststrukturen for leger.

Jon Olav Drogset, styreleder

Når dette leses har forhåpentligvis påsken vært glitrende
og smørejern og sikling er
byttet ut med diatermi. Nordmenn har pånytt blitt minnet
om gutta på skauen og deres
hytteliv gjennom tungtvannserien på tv.
Vi har pakket bilene fulle av barn,
bikkjer og skiutstyr og søkt en tilværelse i hytter, som ikke lenger
er fullt så primitive som deres,
med ski, fysisk aktivitet, nærhet
til naturen og tett samvær med
familie og venner som mål.

Sykehusstruktur
Vi har i de siste månedene vært
vitne til en sykehusstrid på NordVestlandet som har vært svært
opprivende for de involverte.
Dette handler selvsagt ikke bare
om medisin. Det handler også
om lokale jobber, pendling, skatte-

” Det handler også
om lokale jobber,
pendling, skatteinntekter, gamle stridstema og framtidig
utvikling og vekst.”

Ortopedisk kirurgi ble egen
hovedspesialitet i 1997. Det pågår fortiden et tilsvarende arbeid
med å omgjøre grenspesialitetene i bløtkirurgi til hovedspesialiteter. Dette arbeidet skjer også
parallelt i indremedisin.
Norsk kirurgisk forening har i den
anledning virket svært interessert
i prosessen som ortopedene allerede har vært gjennom de siste
årene, og denne prosessen ser
ut til å ha blitt en mal for hvordan
andre ønsker å lage sin egen
hovedspesialitet.
I øyeblikket foregår en diskusjon om man skal opprettholde
generell kirurgi som egen spesialitet og om det er behov for
Norsk kirurgisk forening som en
paraplyorganisasjon for kirurger
i framtida. Vår forening mener
at det er viktig at norske kirurger
har et felles talerør overfor
myndighetene og politikerne.

Temanummer
For å synliggjøre at vi fortsatt
ønsker et godt samarbeid med
Norsk Kirurgisk Forening, har vi
nettopp bidratt med et ortopedisk
temanummer i Kirurgen. Vi har
etter beste evne under tidspress
og julefeiring greid å fremskaffe
noen smakebiter fra vårt fag.
Faggruppe for osteoporose og
benhelse har bidratt med artikkel
om lavenergibrudd, Norsk artoskopiforening har skrevet om

Ortopedisk
temanummer i Kirurgen
fremre korsbåndskader, Norsk
barneortopedisk forening har
beskrevet ny behandling av
klumpfot i Norge og faggruppe
for ortopedisk traumatologi har
beskrevet et kommende nasjonalt frakturregister. Takk til alle
som har bidratt.
På grunn av endringene i spesialiststrukturen vil vi i framtida
få et økt antall hovedspesialiteter
med spesialister som er smale
(og kompetente) uten generell
kirurgisk eller generell indremedisinsk kompetanse. En slik struktur vil medføre at antall spesialister i samtidig vakt vil måtte øke
dramatisk ved alle sykehus som
ønsker å opprettholde et vakttilbud som er like bredt som dagens tilbud. Dette vil bli kostbart
for samfunnet og det vil bli en
utfordring å skaffe et tilstrekkelig
antall spesialister til de mindre
sykehusene. En sentralisering av
i hvert fall akuttdelen av sykehusstrukturen vil derfor sannsynligvis
være uunngåelig. Jeg tror at
disse realitetene må politikerne
også ta inn over seg.
Lokale fakkeltog er en viktig måte å
vise sin frustrasjon på, men det vil
hjelpe lite mot de endringene i spesialiststrukturen som nå kommer.
Norsk Ortopedpost • 1 - 2015
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Leder fortsatt ...
Idrettens Helsesenter
En sentralisering, som styret i Nof
er mer skeptiske til, er praksisen
rundt Idrettens Helsesenter (IHS)
i Oslo.
Styret i Norsk ortopedisk forening
har fått en rekke henvendelser fra fortvilte medlemmer av
foreningen som ikke får lov til
å behandle idrettsutøvere på
lisensforsikringens regning.
Det er ikke lenger opp til utøveren å velge behandlingssted,
dette bestemmes av idrettens
skadetelefon (IST) i Oslo som
betjenes av fysioterapeuter og
sykepleiere. Hvis utøveren ønsker
et annet behandlingssted enn
IHS eller det som IST utpeker,
blir utøveren informert om at forsikringsdekning ikke er tilstede,
og at vedkommende må betale
all utredning og behandling selv.

” Hvis pasienten
ønsker å bruke en
annen leverandør
enn det som IHS
bestemmer, vil ikke
pasienten få dekket
sine kostnader.”
Med idrettsforsikring kunne
idrettsutøverne tidligere velge fritt
blant leverandører som var kjent
for leveranser med god kvalitet.
Dette er nå i realiteten stoppet
gjennom IHS avtalene. Hvis
pasienten ønsker å bruke en annen leverandør enn det som IHS
bestemmer, vil ikke pasienten
få dekket sine kostnader. Det er
dette som nå er endret fra tidligere praksis, og som også
strider mot bl.a. det som praktiseres i helseforsikringsordningen.
Resultatet av dette er at mange
utøvere mot sin vilje opplever
pålegg om å reise til Oslo for
diagnostikk og behandling,

14
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inkludert ortopedisk kirurgi, ved
IHS. Dette selv om kvaliteten på
og tilgjengeligheten av behandlingstilbudet kan være vel så bra
lokalt. I tillegg utrykker mange
utøvere at de allerede har et godt
tillitsforhold til sine lokale kirurger
og ønsker denne behandlingen
uten lange reiser.
Det foreligger i dag ingen objektiv
dokumentasjon på at de ansatte
ved IHT har mer kunnskap om
behandling av idrettsutøvere enn
andre klinikker. Det foreligger i
dag heller ingen objektiv dokumentasjon på at våre kolleger i
ortopedien ved IHS har bedre
resultater enn landets øvrige
980 ortopeder.
Styret i Nof mener at Norges
Idrettsforbund, som en stor nasjonal organisasjon, utgått fra en
nasjonal massebevegelse, ikke
bør bidra til å videreføre en slik
monopolsituasjon. Denne skaper
problemer både for mange utøvere og mange Nof medlemmer
rundt om i landet. Dette i lys av
det ellers i samfunnet også er fritt
sykehusvalg for pasienter.
Et samlet styre i Nof har foreslått
overfor Norges Idrettsforbund at
inngåtte avtaler med IHS endres
slik at utøverne i framtida selv
kan velge hvor de vil ha behandling med dekning fra lisensforsikringen.

Høstmøtet
Høstmøtet i Norsk Ortopedisk
Forening er i uke 43 og blir i høst
for 9. gang arrangert i regi av
vår forening adskilt fra de andre
kirurgiske foreningene. Også i år
blir møtet holdt på Radisson Blu
Plaza Hotel i Oslo.
Et av hovedtemaene som kommer under Høstmøtet er hvordan
vi skal forholde oss til pasienter
som røyker og skal gjennomgå
elektiv kirurgi. Vi planlegger et
symposium om dette. Vi ønsker å
samarbeide med andre faggrup-

” Et av hovedtemaene
som kommer under
Høstmøtet er hvordan
vi skal forholde oss til
pasienter som røyker
og skal gjennomgå
elektiv kirurgi.”
per, som for eksempel plastikkirurgene, om dette temaet.

Styret
Styret jobber ellers med å gjøre
Høstmøteboka elektronisk i form
av en applikasjon eller hjemmeside. Norsk kirurgisk forening
gjennomførte dette for sitt møte
på Holmenkollen i fjor. Jeg vil
komme tilbake med det praktiske
rundt dette når flere detaljer
er klare.
Styret jobber fortiden også med
muligheten til å lage en nasjonal
behandlingsveileder i ortopedisk
kirurgi.
I tillegg jobbes det nå med fullføringen av Nof`s strategiplan for
de kommende år. Det foreløpige
produktet blir med det første lagt
ut på hjemmesidene med tanke
på at medlemmene skal kunne
komme med innspill.
Jeg vil med dette ønske våre
medlemmer en god påske.

Foreningsnytt

Utgivelsesplan
ortopedposten 2015/2016
Terje Vagstad, redaktør

Disse undergrupper støttes med
kr. 20 000/ år forutsett publisering
i ortopedposten i hht. styrevedtak:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Norsk artroskopiforening
Norsk forening for hofte- og knekirurgi
Fagruppe for osteoporose og benhelse
Barneortopedisk forening
Norsk forening for håndkirurgi
Norsk forening for skulder- og albuekirurgi
Norsk fot- og ankelkirurgisk forening
Faggruppen for ortopedisk traumatologi
Leger i ortopedisk spesialisering

Dette ”sikrer” en tilgang på minst 2 artikler til hvert
nummer med rullering i 2015 og 2016 som vist i
rammen under.

publikasjonene er en av forutsetningene for å få
tildelt støtte. Slik det har vore no har handkirurgisk
forening og NOFAF vore nestan dei einaste som har
bidrege grunna ildsjeler der, dette kan ikkje fortsette
og alle må dra lasset. Vi kjem ikkje til å purre men
trekke støtta om ikkje dette er inne før fristen ved
dei aktuelle nummera! Handkirurgisk forening har
allereie bidrege mykje og vil IKKJE bli straffa om
ikkje dei klarer levere til hausten!!!

Nye innslag:
1. Nytt om navn:
Her kan dere presentere nye ansettelser, priser og
nye doktorgrader.
2. Kommende kurs:
Her vil vi annonsere større internasjonale kongresser
samt kurs dere ber oss om å publisere
3. Tema
- fra de andre ortopediske foreningene i Nof
Andre forslag vert mottekne med takk!!!

Deadline står publisert på side 3 i hvert nummer,
foreningene vil få purring og en minner om at disse

” Vi kjem ikkje til å purre men trekke
støtta om ikkje dette er inne før
fristen ved dei aktuelle nummera!”

Rullering ortopedposten 2015/2016
Nr. 3 2015

Nr. 1 2016

Norsk artroskopiforening (1)
Norsk forening for hofte- og knekirurgi (2)

Norsk forening for skulder- og albuekirurgi (6)
Norsk fot- og ankelkirurgisk forening (7)

Nr. 4 2015

Nr. 2 2016

Fagruppe for osteoporose og benhelse (3)
Barneortopedisk forening (4)
Norsk forening for håndkirurgi (5)

Faggruppen for ortopedisk traumatologi (8)
Leger i ortopedisk spesialisering (9)
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Fit the implant to the patient,
not the patient to the implant.
98% survivalship at 10 years.

a product from

Company Norway / Headquarters

Hornebergv. 7A
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!

Foreningsnytt

Reisebrev
fORTE Summit i Sveits
Federation of Orthopaedic Trainees in Europe (fORTE) ble etablert i 2005
i Portugal. Det er en paraplyorganisasjon for de nasjonale foreningene i
ortopedi for LIS og ferske spesialister i Europa. LIOS representerer Norge
i fORTE.
Esten Konstad Haanæs
I vinter var alle nasjonale foreninger i ortopedi og traumatologi
fra 42 europeiske land invitert til
å møtes for første gang. Ikke alle
nasjoner har egne organisasjoner
for LIS og ferkse spesialister.
12 nasjoner var representert:
Hellas, Malta, Slovenia, Kroatia,
Portugal, Italia, Tyrkia, Frankrike,
Finland, Tyskland, Storbritannia
og Norge.

” ... standardisering har
vært etterspurt siden
en godkjenning av
en spesialitet i et
EU-land i prinsippet
skal kunne overføres
til et annet.”

Felles utdanningsplatform

terspurt siden en godkjenning
av en spesialitet i et EU-land i
prinsippet skal kunne overføres
til et annet. EEP omfatter en
felles normert eksamen, kalt
EBOT exam (European Board of
Orthopaedics and Traumatology),
som avslutter spesialiseringen,
og som må bestås for å oppnå
spesialiteten. EBOT-eksamen, og
er foreløpig en valgfri ordning.
Det er usikkert om dette vil bli
obligatorisk i EU generelt, og i
Norge spesielt.

På mandat fra EU-kommisjonen,
har EFORT jobbet med en felles
utdanningsplatform. Sist sommer kom et utkast til European
Education Platform (EEP) for
EU-land, som trolig også vil
implementeres i EØS. Denne
skal muliggjøre standardisering
av utdanningen i ortopedi og
traumatologi i Europa. En slik
standardisering har vært et-

I de fleste europeiske land som
var representert ved møtet,
kreves allerede en kombinert
muntlig og skriftlig eksamen
som må bestås ved slutten av
spesialiseringen. Norge krever
så langt beståtte kursprøver ved
obligatoriske kurs.

Sesjon under EFORT
fORTE vil ha en egen sesjon under EFORT i Praha 25.-27. mai
i år, og det er åpnet for å laste
opp abstracts på hjemmesida
wp.forte-orthopaedics.com

Sommerskole i Faro
Sammen med med EFORT arrangerer fORTE Summer School i
Faro i Portugal i august. Dette er
lagt opp for å være en forberedelse til den årlige EBOT-eksamen,
og man regner med at det også
vil gi et stort sosialt utbytte.
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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)
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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

Foreningsnytt
Reisebrev fortsatt ...
Ulike utfordringer
i ulike land
Temaer som ble diskutert var
utfordringer som angår utdanningen i ortopedi i ulike land.
Storbritannia framla et forbilledlig
opplegg for utdanningen med en
kombinert teoretisk og praktisk
framdriftsplan, med stor vekt på
personlig veiledning. Noen andre
land beskrev svært mangelfull utdanningsstruktur og oppfølging.
I flere land er det ulovlig for LIS
å operere uten overlege til stede
i operasjonsstua. Skandinaviske
land virker å skille seg ut med
høyere grad av selvstendiggjøring
i løpet av spesialiseringen sammenlignet med øvrige nasjoner.

”	Skandinaviske land
virker å skille seg ut
med høyere grad av
selvstendiggjøring ...”

Fellowships
Bedre tilrettelegging for forskning
i spesialiseringstiden savnes flere
steder. Flere land har krav til et
vitenskapelig arbeid og presentasjon for å oppnå spesialiteten.
fORTE ønsker å tilrettelegge for
fellowships. Som en begynnende
subspesialisering etter fullført
generelt løp er fellowship en
populær ordning i flere europeiske land, der man gjerne drar
til utlandet for trening ved sentra
med spesiell kompetanse. Norge
har ikke veldig store fagmiljø. Fellowships er en god mulighet for
å hente inntrykk og kunnskap fra
andre steder. Representanter fra
flere land fortalte om systematisk
og jevnlig bruk av kadavertrening, som LIS her til lands sikkert
også kunne tenke seg mer av.

fra industrien, videre søkes det
om prosjektmidler hos EU.
FORTE har en hjemmeside
wp.forte-orthopaedics.com som
stadig oppdateres om ulike
arrangementer.Vi minner om instructional course foot and ankle
23.-25. mai i Nederland.
EFORT Travelling Fellowship til
høsten vil bli annonsert seinere.

Finansieringen av fORTE skjer
gjennom at 1 euro per LIS som
betales til EFORT videreføres til
fORTE. Noe kommer fra sponsing

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

A technology from smith&nephew

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE
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Norsk fot- og ankelregister

Hallux valgus- og amputasjonskirurgi

Nasjonalt kvalitetsregister i drift
Nasjonale kvalitetsregistre er brukt innenfor en rekke medisinske spesialiteter i Skandinavia. Per i dag har vi lite informasjon vedrørende antall prosedyrer, type prosedyrer eller forekomst av reoperasjoner innen fot- og ankelkirurgi. I Norge finnes ingen registre som prospektivt samler informasjon fra
fot- og ankelkirurgi. I regi av seksjon for fot- og ankelkirurgi, OUS, Ullevål,
ble det i 2013 startet arbeidet med et nasjonalt kvalitetsregister for registrering av hallux valgus-kirurgi samt amputasjonskirurgi. Dette registeret har
nå nasjonal konsesjon og er i full drift.
Fredrik Nilsen, seksjon for fot- og ankelkirurgi, OUS, Ullevål
Marius Molund, Sykehuset Østfold
Elisabeth Ellingsen Husebye, seksjon for fot- og ankelkirurgi, OUS, Ullevål
Kjetil Harald Hvaal, seksjon for fot- og ankelkirurgi, OUS, Ullevål
Hovedmålet for alle medisinske kvalitetsregistre er
en forbedring av pasientbehandlingen. De nasjonale
kvalitetsregistrene gir anledning til å gjennomføre
store prospektive kohortestudier. Innenfor ortopedien er det mest velkjente registeret Nasjonalt
Leddprotese Register (NLR) som ble opprettet i
1987. I 1994 ble registeret utvidet til å omfatte alle
leddproteser.1 NLR viser etter mere enn 20 års drift
en imponerende dekningsgrad på tilnærmet 100 %
for primærkirurgi. Norske ortopeders vilje til å bidra
med data til kvalitetsforbedring via registervirksomhet gjenspeiles også i Norsk Korsbåndsregisters
høye dekningsgrad, hvor de allerede etter knappe
2-års drift oppnådde en compliancerate på 97 % for
innrapporteringer.2

Dårlig vitenskapelig evidens
Flere av prosedyrene som benyttes innenfor fot- og
ankelkirurgien har dårlig vitenskapelig evidens og
anbefalinger er ofte basert på level 4 og 5 studier. Et
godt eksempel på dette er operative prosedyrer for
korreksjon av hallux valgus. Kirurgi for korreksjon av
hallux valgus er et relativt hyppig kirurgisk inngrep
(ca. 3500 per år ifølge data fra Norsk Pasientregister) som utføres på mange av landets sykehus og
tidligere spørreundersøkelser har vist en stor variasjon i valg av prosedyre for korreksjon av samme
20
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Prosjektleder Fredrik Nilsen viser frem første signerte samtykke i hallux valgus registeret.
type deformitet.3 I litteraturen er det angitt over
100 prosedyrer for behandling av hallux valgus.4
Til tross for at en rekke studier de siste 10 år har
fokusert på behandling av hallux valgus, foreligger
fortsatt uklarhet og lite konsensus vedrørende den
beste metoden å korrigere denne komplekse og
ofte undervurderte deformiteten. Komplikasjonsraten som oppgis varierer fra 1-55 % i litteraturen
5-14
, og dette gjenspeiles i at komplikasjoner etter
hallux valgus-kirurgi har ligget på klagetoppen hos
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Hallux valgus- og amputasjonskirurgi
Nasjonalt kvalitetsregister i drift fortsatt ...

Amputasjon på underekstremitet er en annen
prosedyre som utføres i relativt stort omfang og som
fortjener økt fokus. Det foreligger få data på hvordan
det går med pasienter etter underekstremitetsamputasjon i Norge. Det kirurgiske inngrepet utføres
av en rekke profesjoner og etter ulike prinsipper
( teknikk, nivå mm.). Det finnes lite data vedrørende komplikasjoner etter amputasjoner, og hvilke
pasientgrupper som med suksess rehabiliteres til
protesebrukere.

Like indikasjoner, ulik tilnærming
Indikasjonene for amputasjon antas å være relativt
like på de forskjellige avdelingene og sykehusene
som behandler pasientene, men tilnærmingen og
amputasjonsnivå varierer fra sykehus til sykehus.
Grundigere analyser av dette er til nå, oss bekjent,
ikke gjort. Amputasjonsnivået kan synes å ha
forandret seg fra proximalt nivå, mot flere distale

Første inkluderte
pasient i hallux valgus
registeret opereres.
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”	Kjære kollega som opererer
hallux valgus og/eller amputasjoner i underekstremitet: bidra
til forbedringen av fot- og ankelkirurgien i Norge ved å registrere
dine operasjoner i registeret!”
amputasjoner, men store lokale forskjeller foreligger
både nasjonalt og internasjonalt. Det finnes få lokale
studier som beskriver protesetilpasning og rehabilitering. Likeledes mangler retningslinjer for både
indikasjonsstilling og nivåvalg, samt optimal protesetilpasning og rehabilitering mangler. Registeret vil
kunne belyse disse forholdene.
Norsk Fot- & Ankelregister begynte registrering av
data i august/september 2014. Registeret er elektronisk basert, med tilgang til all nødvendig informasjon
og registreringsskjemaer på registerets hjemmeside (www.ankelogfot.no eller www.nofar.no). Både i
amputasjonsregisteret og i hallux valgus registeret
skal primærkirurgi og revisjonskirurgi registreres.

Fotos: ©Norsk Fot- og Ankelregister

NPE gjennom flere år. Fokus på korreksjon av den
intermetatarsale vinkel og andre målbare parametre,
er nå standardbehandlingen for HV-kirurgi. Valg av
kirurgisk prosedyre for å oppnå denne korreksjonen
er likevel ikke alltid enkel.

Foreningsnytt

For amputasjonsregisteret
er det utarbeidet eget
skjema for ortopediingeniører som registrerer
både protesetekniske data
og funksjons-scores (EQ5D, LCI). For inklusjon i
registeret kreves skriftlig
informert samtykke fra
pasientene. Registeret er
nå i ekspansjonsfasen hvor vi stadig mottar flere
registreringer fra sykehus omkring i Norge. Målet
for registeret er å oppnå tilnærmet 100 % dekningsgrad. Til dette trenger vi hjelp fra alle landets
ortopeder og karkirurger, og andre som opererer
disse tilstandene. Jo mer komplett registeret blir, jo
større nytte vil det kunne ha.
Kjære kollega som opererer hallux valgus og/eller
amputasjoner i underekstremitet: bidra til forbedringen av fot- og ankelkirurgien i Norge ved å registrere dine operasjoner i registeret! Nettsiden er
åpen for alle kirurger og kontaktinformasjon finnes på
hjemmesiden www.ankelogfot.no
På forhånd takk !
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Dr. Paulsrud registrerer første pasienter i
amputasjons-registeret.
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Foreningsnytt
Nofs behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd

Nå tilgjengelig
i alle de store søkemodulene
Retningslinjene er initiert og gjennomført av Norsk ortopedisk forening. Retningslinjene er dels utarbeidet fra egne oppsummeringer av data og dels
adaptert fra retningslinjene til den danske Sundhedsstyrelsen. Vi har benyttet GRADE, en metodikk som er anbefalt av helsemyndighetene og har fått
metodestøtte fra Kunnskapssenteret. Et stort arbeide for oss i retningslinjepanelet. Vi gleder oss over at mange er innom retningslinjene på www.
håndleddsbrudd.no og at disse nå også er å finne i de store søkemodulene.
Retningslinjepanelet ved
Hebe Désirée Kvernmo (leder), Leiv Magne Hove, Adalsteinn Odinsson og Yngvar Krukhaug
Retningslinjene ble lansert på www.håndleddsbrudd.no den 5. desember 2014 etter en høringsrunde i Nof. Engelsk versjon lå ute i høringsform på
www.wristfractures.no samtidig, men ble tatt ned
den 5. januar 2015 for oppgradering. Denne er nå
re-publisert.
Totalt har 3899 vært innom de norske behandlingsretningslinjene for håndleddsbrudd fra disse ble
lansert 4. desember 2014 i oppgardert versjon. 840
rakk å være innom den engelske før vi tok denne

ned for oppgradering. I tillegg kommer de vel 900
visningen i høringsperioden. Det synes vi er imponerende og må vel sies å være god formidling av ny
kunnskap! Gratulerer til Nof!
Fordelingen nasjonalt er spredt utover hele landet.
Rundt 1/5 er innom nettsiden flere ganger (gjennomsnittlig 6 ganger). Ved innloggingen har man brukt
mobiltelefon og nettbrett i mer enn 1/3 av tilfellene.
Vi ser at de fra Oslo er oftest inne, mens Tromsø er
lengst inne på guidelinen per gang (4,48 minutt).

God formidling av ny kunnskap
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Nå tilgjengelig i alle de store søkemodulene fortsatt ...
En av oppgavene fremover er å oppdatere de enkelte av retningslinjene i takt med publisering av ny
evidens. Plattformen MAGICapp som retningslinjene
ligger ut på, egner seg utmerket til slike dynamiske
oppdateringer. Vi avventer foreløpig ny oppdatering. Vi har inngått samarbeide med danskene, og
muligens er det flere av de nordiske landene som
ønsker å blir med i en nordisk retningslinjegruppe.
Ny oppdatering vil i så fall bli gjort i et nordisk
samarbeide.

Korte retningslinjer - dansk modell
Vi har også sett på muligheten av å lage mindre
omfattende retningslinjer for andre områder innen
ortopedien. Danskene har introdusert ”korte retningslinjer”, hvilket betyr at de ulike subspesialitet-

Foreningsnytt

ene lager og besvarer 2-4 av de mest interessante
PICO- eller forskningsspørsmål innen sitt fagfelt. Alle
liggende ute på en elektronisk plattform som vår
retningslinje. Dette kunne være en måte å komme
i gang med behandlingsretningslinjer på for også
andre faggrupper, i en mindre omfangsrik prosess,
og hvor vi i retningslinjepanelet gjerne bidrag med
våre erfaringer.
For som Camilla Ryge, lederen av Sundhedsstyrelsen i Danmarks retningslinjepanel sier:
”Hvis ortopædkirurger vil følge med udviklingen
og deltage i kvalitetssikring er GRADE et fantastisk
værktøj. Vi må bare lære at tolke og forstå anbefalingerne ud fra vores eget kendskab til den ortopædkirurgiske forsknings præmisser.”

” Hvis ortopædkirurger vil følge med udviklingen og deltage i kvalitetssikring er GRADE et fantastisk værktøj. Vi må bare lære at
tolke og forstå anbefalingerne ud fra vores eget kendskab til den
ortopædkirurgiske forsknings præmisser.”
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Biomekaniske studier av
fikserte lårhalsbrudd
Stabiliteten etter
skrueosteosyntese av
lårhalsbrudd bedres
noe ved å låse skruene
sammen i en lateral
støtteplate.
Kun 40 % av pasienter med
lårhalsbrudd oppnår sitt tidligere
funksjonsnivå. Årsakene til redusert funksjon er blant annet

smerte og endret biomekanikk i
hoften. Begge disse faktorene er
relatert til osteosyntesen.
I mitt doktorgradsarbeid har vi
evaluert skrueosteosyntese med
eller uten en ny låseplate for
fiksering av lårhalsbrudd uten
feilstilling. Eksperimentene ble
utført i humane kadaverbein ved
bruk av en hoftesimulator bygd
for å gjenskape belastningen over
hofteleddet. Låseplaten reduserte
både deformasjon av knokkelen
og mikrobevegelser over frakturen. Likevel så vi at forbedringen
var så liten at det er usikkert om
bruk av låseplate vil ha noen
klinisk betydning. Våre studier
tyder på at egenskaper ved selve
knokkelen er viktigere enn valg
av implantat for å bevare hoftens
biomekanikk.
Videre evaluerte vi den kliniske
relevansen av biomekaniske
hoftebruddseksperimenter. Syntetiske lårbein blir stadig oftere
brukt som erstatning for humane
kadaverbein. Vi sammenliknet
humane kadaverbein og syntetiske lårbein og fant at sistnevnte
ikke gir relevante resultater og
derfor ikke bør benyttes i slike
eksperimenter. Så langt det lar
seg gjøre bør hoftebrudds-

Trude Basso

Trude Basso disputerte for
ph.d.-graden ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige
universitet 17. oktober 2014.
Tittelen på avhandlingen er
Internal fixation of fragility
fractures of the femoral neck,
ex vivo biomechanical studies.
eksperimenter gjenspeile den
kliniske situasjonen. Det bør benyttes humane kadaverbein som
påføres relevante frakturlinjer og
belastes med fysiologiske krefter.
Eksperimenter som ikke tar
hensyn til dette, har begrenset
overføringsverdi til klinisk praksis.
Kilde: tidskriftet.no

Trude Basso og Olav Foss.
Foto: Geir Mogen/NTNU
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An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture
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Skade av leddbrusk og fremre
korsbånd i kne
Skade av kneets fremre korsbånd kombinert
med skade på leddbrusken leder ofte til dårlig
knefunksjon. Hyppigst rammes yngre idretts- og
arbeidsaktive individer. Optimal behandling vil
gi bedret livskvalitet for pasientene og reduserte
kostnader for samfunnet.
I sitt doktorgradsarbeid ”Skade
av leddbrusk og fremre korsbånd
i kne” har Jan Harald Røtterud
(bilde) vist at dagens behandling
av pasienter med skade på kneets fremre korsbånd kombinert
med skade på leddbrusken gir
dårlige resultater.
Røtterud og medarbeidere
benyttet data fra de nasjonale
korsbåndsregistrene i Norge og
Sverige og analyserte opplysninger fra oppimot 16.000 pasienter
med fremre korsbåndskade.
Dette er et av de største pasientmaterialene som er undersøkt
innenfor feltet.
I sine arbeider har Røtterud og
medarbeidere vist at pasienter
med fremre korsbåndskade og
bruskskade anga at de hadde
dårligere knefunksjon 2 år etter
korsbåndsoperasjon enn pasienter uten ledsagende bruskskade.

Bruskskaden ble ikke behandlet
kirurgisk hos omlag halvparten av
pasientene, mens de resterende
i hovedsak ble behandlet med
kirurgisk opprensking (debridement) eller syling (mikrofraktur).
Opprensking ga ingen effekt og
syling ga dårligere resultat enn
ingen behandling. Resultatene
indikerer at man bør være svært
restriktiv med syling av disse
bruskskadene. Videre fant Røtterud og medarbeidere at menn
generelt og mannlige håndballspillere især er mer utsatt for
disse kombinerte skadene.

Kilde: http://www.klokavskade.no
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Fredag 6. mars 2015 forsvarte
ortopedisk kirurg og forsker Jan
Harald Røtterud sin avhandling
for graden philosophiae doctor
(PhD): ”Focal cartilage lesions
in anterior cruciate ligamentinjured knees – Incidence, risk,
prognosis and treatment”.

Professor Asbjørn Årøen har vært
hovedveileder for Jan Harald
Røtterud, med professor Lars
Engebretsen og professor Finn P.
Reinholt som biveiledere.

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
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Reisebrev

Med Ortopedisk avdeling, Haukeland sykehus
til

ISLAND

Hvorfor skal deler av en ortopedisk avdeling reise til Island for å spille
ishockey. Hvorfor ikke? I midten av mars i år dro deler av avdelingen, leger,
sykepleiere, fysioterapeuter og sekretærer til Island. Med fullt hockeyutstyr
spilte vi en kamp mot bedriftsidrettslaget til Brannmennene i Reykjavik.
Knut Fjeldsgaard, assisterende reiseleder
Island er ingen stor hockeynasjon, men de har 3
ishaller, to i Reykjavik og 1 i Akureyri. De spiller i
C-pulja og skal arrangere C-pulje VM i begynnelsen
av april i år.

Kvalitet, haikjøtt og værballer
Å være fra Island er i Bergen et kvalitetsbegrep. Ikke
bare innen sport, men i aller høyeste grad innen
ortopedi. Og på vår avdeling har vi fire strålende kollegaer fra Island: Benedikt, Omar, Hjørtur og Rakel.
Det er sånn på Island at disse er alle pasienter
”på fornavn med”, da etternavnet jo egentlig ikke
forteller annet enn hvem som var far, eller av og til
hvem som var mor. Så litt uvant i starten hver gang
pasientene spurte etter Omar, eller Rakel.
Og det er visst en islending til på vei til Bergen og
Ortopedisk avdeling. Ifølge vår traumatolog Omar.
En dag overrasket Omar og Rakel oss med å servere
haikjøtt og værballer på poliklinikken. Må vel være
ærlig å si at det smakte bedre med de tradisjonelle
vaflene for en traust nordmann.

” Nå ville vi se landet, smake maten
og sitte utendørs i Heittur Pottur
og nyte livet og snakke fag ...”
Men etter dette økte interessen for å reise til Island
med gode venner fra jobben. Nå ville vi se landet,
smake maten og sitte utendørs i Heittur Pottur og
nyte livet og snakke fag og filosofere.
Da vi også fikk ordnet en ishockeykamp mot
brannmennene – var det bare å bestille billettene.
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Og for noen herlige dager vi hadde. 24 i troppen,
litt over halvparten spilte, resten på tribunen. En
herlig gjeng, et herlig samhold, og med regler tilpasset gode og ikke fullt så gode spillere ble det en
fin kamp med god stemning i garderoben, og god
stemning på banen.

Fabrikksbesøk på Øssur
Besøk på protese/ortose fabrikken Øssur og dens
historie var bare enormt bra. Må innrømme at jeg
alltid har trodd Øssur var en svensk fabrikk på
grunn av gule og blå farger i logoen.
Fikk et lite inntrykk av bedriftskulturen på vår vei
gjennom fabrikken og et herlig foredrag fikk vi
og om framstilling av de forskjellige svært avanserte proteser. De ansatte ble satt pris på, denne
fredagen var det en konsert i pausen med en av av
de store sangerne på Island. Metallavfallet fikk de
ansatte selv disponere og selge, og ikke en ubetydelig sum penger fikk de til egne sosiale tiltak. Ingen
dum ide. Fortsatt stilles store krav til produksjon og
effektivitet, men lederne virker smartere enn mange
sykehusledere etter min mening. Og firmaet går så
det suser.
En god og fin atmosfære med åpne og flinke folk
som alle tok oss godt i mot. Jeg forstår godt hvorfor
dette landet produserer enere på en rekke områder.
Øssur skal være den nest største protese/ortose
bedriften i verden. Island har ca. 325 000
mennesker – som Bergen.

Rapport

Skjerping av legger
En felles treningssesjon på et berømt ”cross fit”
senter fredags formiddag var ispedd litt konkurranse
– og da som kjent skjerper legene, og spesielt ortopedene seg. Premie seinere på kvelden til vinnerne.
(Hemmelig). Deretter 3 timer i Heittur Pottur med
varmt vann fra jordens indre på opp til 42 grader.
Fantastisk var det.
2 herlige kvelder med herlig mat og drikke og en
islandsk stemning som vi bare tar med oss hjem og
formidler videre til de der hjemme.

Økt trivsel, økt kvalitet
Betyr det noe å gjøre en sånn tur på egenhånd?
Blir avdelingen bedre? Kommer man nærmere et
bedre samarbeide på tvers av yrkesgruppene etter
en sånn tur?

det, øker kvaliteten på samarbeidet og gjør kommunikasjonen kolleger i mellom og andre yrkesgrupper
i mellom betydelig bedre.
Trivselen øker, man snakker sammen på en annen
måte etter en slik tur. Flere blir bedre kjent på en
annen måte, og dermed blir også samarbeidet og
samhandlingen bedre.
Summa summarum: Takk for en herlig tur. Takk til
islendingene som har satt sitt flotte land på kartet.
Og det beste av alt var at vi alle betalte alt sjøl. Så
hvis sykehuset ønsker info/kunnskap om Øssur og
hva de kan bidra med – så må de betale oss.
En ny tilsvarende tur neste år er under planlegging
allerede.

Svaret er ja – uten tvil. Det er så mye som tilsier at
trivsel på en arbeidsplass øker kvaliteten på arbei-

Ortopeder iblandet
en radiolog og en
indremedisiner
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Arctic AO Trauma Course - Tromsø februar 2015

Management of fractures
of the hand and wrist
Som fersk assistentlege og kurs-jomfru var forventningene høye. Jeg hadde
nemlig fått mulighet til å delta på noe så sjelden som et AO-kurs i Norge,
og attpåtil i Tromsø, tross venteliste på deltakersiden. Det var duket for et
stort kurs innen håndkirurgi med store navn på programmet.
Christer Kjærvik
Mens resten av familien til stormen ”Ole” var på
besøk i Tromsø, ankom kursdeltakere og kursledere
fra rundt om i verden. Det var 36 kursdeltakere
fra 10 forskjellige land og blant disse var det både
spente ortopedspirer som meg selv, og mer erfarne
kirurger, både innen ortopedi og plastikkirurgi.
De 9 kurslederene var fra Norge, Sverige, Danmark,
Tyskland, Nederland og USA, og det hele var ledet
av vår egen overlege og professor dr. Hebe Desirée
Kvernmo.

Sømløst
Etter velkomst og introduksjon midt i den mest
snørike vinteruken i Tromsø i år, startet kurset på
Universitetet i Tromsø med gjennomgang av skademekanismer, undersøkelser og diagnostikk. Videre
var det disseksjon på anatomiske preparater. Øvelser ble gjennomgått foran hver praktisk del. Vi var
3 deltakere på hvert preparat og fikk tid til trening
hver og en og vi fikk bra veiledning underveis. Men
tempoet var høyt. Det hele gikk sømløst takket være
en stor stab fra UNN med sekretærer, avdelingssykepleiere og operasjonssykepleiere som holdte
orden og sørget for at alt lå til rette for oss.

Eksotisk på Ishavshotellet
Resten av kurset ble holdt på Ishavshotellet i sentrum, som også var bosted for de fleste på kurset.
Dette bidro til et sosialt kurs også utenom det
oppsatte programmet.
Hovedforelesningene ble avholdt i Panoramasalen
med utsikt over bl.a. fjorden, bryggene, fjellene,
Ishavskatedralen og Tromsøbrua. Vakkert - hvertfall
i teorien. I praksis var utsikten snøstorm og hvitt, og
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dette gav noen av forelesningene god konkurranse
om oppmerksomheten. Fascinasjonen var stor; først
fra ”utlendingene” (typisk), deretter ”søringene”
(typisk), og da vi kun så toppen av snøfreseren som
gikk utenfor vinduene fram og tilbake for å holde
kaien åpen, ble også nordlendingene innerst inne
fascinert. Men vi lot som ingenting (typisk).

Høyt tempo
Det ble på dagtid holdt gode faglige forelesninger
og det oppsto gode diskusjoner blant deltakerene
og også kurslederene, noe som holdt forsamlingen
interessert. Tempoet var høyt og det var mye informasjon å ta til seg.
Av ”nyheter” kan noe nevnes: Skafoidfrakturer kan
kontrolleres med CT/MR etter 6 uker immobilisering. Er det mer enn 50 % beinbro, kan pasienten
mobiliseres. Om ikke ny kontroll etter ytterligere
4 uker. Dette gjelder både akutte frakturer og
pseudartroser som er opererte. Videre ble det lagt
fram studier som ikke viser effekt av ultralyd- og
elektrostimulering i behandling av pseudartroser,
i motsetning til hva man hører fra produsentene. De
nye retningslinjene for håndtering av distale radiusfrakturer ble gjennomgått (www.håndleddsbrudd.
no), og det ble tydelig at vi i Norge opererer færre
enn hva retningslinjene tilsier og i forhold til hva
resten av fagmiljøet i AO gjør.

Øvelser på bløtdeler
I tillegg til forelesningene var det etter lunsj øvelser
på Synbone-armer med bløtdeler. To og to opererte
under god veiledning etter gjennomgang av øvelsene. Ulike tilganger som vi hadde lært på de anato-

Rapport

Professor Peter Brink, utdanningsansvarlig i AO, instruerer (øverst).
Ortopediske sykepleiere ved UNN får
prøvd å osteosyntere (over). Deltagere
Anders Giske og artikkelforfatter blir
instruert av Amit Gupta (tv.).
miske preparatene ble brukt, og nå fikk vi i praksis
øvd oss på fiksasjon av akutte frakturer, artrodeser
og korreksjonsosteotomier, både med pinner, skruer
og plater. Også her gjorde staben fra UNN en flott
innsats. I tillegg til god organisering og tilrettelegging
av øvelser, deltok de også på flere av øvelsene og utførte flotte operasjoner og osteosynteser. Til og med
pausene brukte de ivrig til dette. Kanskje er dette
et poeng som flere kurs burde ta med seg, nemlig
å involvere operasjonssykepleiere mer. Det vil nok
gi positive ringvirkninger langt inn i den kliniske
hverdagen på jobb, både faglig og sosialt.
Gruppediskusjoner og oppsummerende kasuistikker
ble holdt på ettermiddagene, og deltakerne kunne
her komme med egne erfaringer og tanker.

Middag og ekspedisjoner
Kursmiddagen ble avholdt på Emmas Drømmekjøkken hvor vi fikk fantastisk mat med passende
drikke. Noen valgte så å dra på nordlyssafari, mens

” ... et poeng som flere kurs burde
ta med seg, nemlig å involvere
operasjonssykepleiere mer. Det vil
nok gi positive ringvirkninger langt
inn i den kliniske hverdagen på
jobb, både faglig og sosialt.”

andre av oss tok turen videre til andre ”varmestuer”.
Det utviklet seg mer eller mindre til en polarekspedisjon i begge tilfellene. Været ble igjen fascinerende
med 50 cm snøfall på en ettermiddag kombinert
med kraftig vind.

Nå ligger lista høyt
Kurset hadde et spennende program med flinke
forelesere og kursledere med faglig tyngde og mye
erfaring. Evidence based medicine var i fokus og
mange gode studier ble presentert. Dette gjorde
undervisningen interessant og diskusjonene gode.
Gammel og ny kunnskap ble lagt fram på en flott og
helhetlig måte. Variasjonen mellom teori, praksis og
gruppediskusjoner var bra og vi fikk god oppfølging
og veiledning hele veien. Dette gjorde at kurset var
nyttig og interessant både for jomfruelige LIS’er som
meg og også mer erfarne deltakere. Også absolutt
et sosialt kurs hvor mange kontakter ble skapt, noe
som gir et godt fagmiljø.
Kurs-jomfrudommen min ble altså tatt av AO i
Tromsø, og det med storm! Lista ligger nå høyt for
kommende kurs. Takk for et flott kurs, og jeg ser
fram til AO’s ønske om å komme
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Fag
Leserbrev

Om byråkratisering av
utdanning & kommunikasjonsforvirring om risiko og kirurgi
Jeg har to saker som jeg mener er viktig for
Legeforeningen. Først vil jeg vise til siste
leder i tidsskriftet. Nå vil Helsedepartementet
tydelig overta kontrollen av utdanningsavdelingene ved å opprette en ny byråkratisk
avdeling. Stillingsannonse sto faktisk i samme
tidsskrift.

min 42-årige erfaring i bransjen den viktigste komponenten for god kvalitet. Byråkratiseringen har gitt
dårlig trivsel mange steder. Opphør av avdelingsbesøk med kolleger som er aktive i faget må for enhver
pris fortsette. Ortopedisk forening og sentralstyret
må med alle midler hindre denne maktarrogansen i
HD og HOD.

Jeg advarte mot dette for flere år siden da HD skulle
Min andre sak gjelder den herskende oppfatoverta godkjenningen av spesialistene og vi hadde
ning at resultatene av kirurgi er 100 % gode.
det årlige møtet på Soria Moria. På det aktuelle møJeg har i 18 år arbeidet deltid ved NPE og
tet nektet Hans Petter Årseth for at noe slikt skulle
sett noen få alvorlige feilvurderinger/behandskje. Som mangeårig medlem av spesialitetskomilinger og mange infeksjoner som nesten autoteen for ortopedisk kirurgi vil jeg påpeke hvor farlig
matisk gir medhold (bestemt av Stortinget).
dette er for kvaliteten på utdanningen i otrtopedi
som jeg kjenner spesielt godt. Ved besøkene får
Ofte er det kommunikasjonsforvirring. De senere år
man utrolig god kjennskap til ”stemningen” på en
har journalføringen med henblikk på risikofaktorer
avdeling og også en svært god kontroll på at opplæblitt bedre, men oppslag i presse og media tyder på
ringsprogrammet følges både kvalitativt og nødvenat mange fortsatt ikke har oppfattet at kirurgi har
dig progresjon for den enkelte LIS.
risiko for komplikasjoner. Generelt
De gangene vi rapporterte at vi var
for alle kirurgiske fag er det gode
” ... oppslag i presse
kritiske ble det svært ofte forandresultat ved 80 % av inngrepene,
og media tyder på
ringer som vi kunne registrere ved
men det betyr at en av fem ikke
senere besøk. Vår ambisjon var å
er fornøyd. Dette merkes spesielt
at
mange
fortsatt
besøke alle avdelingene i løpet av
i ortopedi fordi vi ofte behandler
ikke har oppfattet at tilstander med smerter som man
en 4 års periode. Vi klarte stort sett
dette og hadde mange avdelinger
leve videre med uten kirurgisk
kirurgi har risiko for kan
som hadde kritikkverdig opplegg.
behandling. Det er nesten aldri
komplikasjoner.”
Noen få avdelinger mistet sin god”liv eller død” indikasjon for ortokjenning som utdanningsavdeling
pediske inngrep. Dette avspeiles
eller ble advart om at det kunne skje. Dette hadde
tydelig i statistikken fra NPE der ortopedi utgjør
etter min mening en god preventiv effekt. Mister
30 % av sakene og har gjort det i lang tid. Jeg tror
man godkjenning mister man også søknader til LIS
ikke det skyldes at ortopediske kirurger er mindre
stillinger.
dyktige enn andre leger. Risiko ved kirurgi og andre
behandlinger bør belyses bedre i tidsskriftet. Nylig
var det debatt om langtidseffekter av cytostatikaSlutt på avdelingsbesøkene
behandling og også risiko ved vaksinering. Dette er
viktige saker å ta opp!
Nå blir stillingene faste og hvordan skal da utdanningen kontrolleres? Nå skal man mest sannsynlig
Vennlig hilsen
sløyfe besøkene (de blir for dyre, vi hadde bare dekAnders Walløe
ning av utgifter) og skal stole på SERUS rapporter.
De gir etter mitt syn bare en del av det virkelige
bildet. Trivsel på arbeidet (god stemning) er etter
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Aktuelt - NOFAFs temadag

Fractures
of the Hindfoot
8. mai 2015 - Lillestrøm
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening arrangerer sin årlige
temadag fredag 8. mai på Thon Hotell Arena Lillestrøm.
Temaet i år er ”Fractures of the Hindfoot” og handler om
fracturbehandling i talus og calcaneus. Begge er krevende
skader og behandlingen er omstridt.
Blant foreleserne kan nevnes Stephan Rammelt fra Tyskland. Rammelt har drevet mye
forskning på disse skadene, men har også
lang praktisk erfaring. Han er en glimrende
foreleser som tidligere har deltatt på flere
AO-arrangementer.
Fra England kommer Steve Milner, som
også har publisert om dette. Milner har

tillegg til akutt-behandlingen har han
interessert seg spesielt for behandling av
sekvelene. Fra Norge blir det forelesninger
av Dr. Kjetil Hvaal, Dr. Marius Molund,
Dr. Are Stødle, Prof. Lars Nord-sletten,
Dr. med. Elisabeth Ellingsen og
Dr. Lars Kjetil Aas.
For fullstendig program se www.nofaf.no

Arrangør
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening (NOFAF)
Sted
Thon Hotel Arena Lillestrøm, Norway
Registrering
Via link www.nofaf.no eller til Lars Kjetil Aas på mail lkaas@mimer.no
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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.

Kurs/stipend/
konferanser

Aktuelt

Første skandinaviske
hofteartroskopimøte 15. mai 2015
Det første skandinavisk møte om hofteartroskopi i København nå i mai.
Dersom interessen for et slik fellesmøte er tilstrekkelig er intensjonen å
avvikle et slik møte en gang om året på skift i de skandinaviske landene.
Terje Vagstad
Smith&Nephew sponser selve møtet, som derfor er
gratis. Reise og opphold må dekkes av deltakerne.

Det vil også være mulighet for presentasjon av cases
– interessante eller vanskelige tilfelle.

Professor Kjeld Søballe, Århus, Danmark er invitert.
Han er en internasjonal kapasitet vedrørende Peri
Acetabular Osteotomi (PAO) og han vil holde et
foredrag om utredning, indikasjoner og muligheter.

For mer informasjon, ta kontakt med

Derudover vil det være mulighet for presentasjon
av vitenskapelige hofteartroskopi relaterte foredrag,
som utgår fra Skandinavien.

Utdrag av programmet

otto.kraemer@regionh.dk

Velkomst
Otto Kraemer
Groin injuries in athletes
Per Hölmich, Danmark
Peri Acetabular Osteotomi, PAO.
- Hvilke krav stilles til præoperativ
radiologisk udredning?
- Indikation ved dysplasi
- Indikation ved retroverteret acetabulum
- Resultater efter PAO
Prof. Kjeld Søballe, Danmark
Resultater ved hofteartroskopi efter PAO
Bent Lund, Danmark
Status fra de nationale registre
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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
Andre kan søke om å bli assosiert medlem av foreningen ved å benytte
påmeldingsskjemaet på våre nettsider www.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

Kurs/stipend/
konferanser

Things to do 2015
Her er en kort oversikt over
noen av de viktigste møter og
kongresser fremover.
10th World Symposium on
Congenital Malformations of
the Hand and Upper Limb
7. - 9. may – Rotterdam, the Netherlands
www.worldcongenitalhand2015.com

The EFORT Annual Congress
27. - 29. mai – Praha, Tsjekkia
www.efort.org/the-efort-annual-congress/

10th Biennial ISAKOS Congress
7. - 11. juni – Lyon, Frankrike
www.isakos.com/meetings/2015congress/

XX FESSH Congress
17. - 20. juni – Milan, Italy
www.http://fessh2015.org

Norsk Artroskopiforenings
LIS-stipend
2016
Reisestipendet på kr. 10 000,- deles ut i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings Vintermøte,
og skal brukes på følgende ESSKA- eller ISAKOS-kongress. Vinneren bestemmes ved at det gjøres
en loddtrekning mellom leger i spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren må være medlem
av Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. Han eller hun må
avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens hjemmesideside www.artroskopi.no.
Påmelding til Vintermøtet gjøres på Norsk Artroskopiforenings hjemmeside www.artroskopi.no
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Arcoxia MSD

Antiflogistikum.
ATC-nr.: M01A H05
T TABLETTER, 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Etorikoksib 30 mg, resp. 60
mg, 90 mg og 120 mg, laktosemonohydrat 1 mg, resp. 3 mg, 4 mg og 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Symptomatisk behandling av artrose (OA), revmatoid artritt (RA), Bekhterevs sykdom samt ved smerte og tegn på inflammasjon assosiert med akutt urinsyregikt. Korttidsbehandling av moderat smerte etter operativt
inngrep i forbindelse med tannekstraksjon. Beslutningen om å forskrive en selektiv COX-2-hemmer
skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko. Dosering: Kardiovaskulær
risiko ved bruk av etorikoksib kan øke med dose og behandlingsvarighet, og kortest mulig behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose skal derfor benyttes. Behov for symptomlindring og
effekt av behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt hos pasienter med artrose. Artrose: Anbefalt dose er 30 mg 1 gang daglig. Hos pasienter hvor dette ikke gir tilstrekkelig symptomlindring,
kan økning av dosen til 60 mg daglig øke effekten. Ved fravær av økt terapeutisk effekt, bør andre
behandlingsalternativer vurderes. Dosen skal ikke overskride 60 mg daglig. Revmatoid artritt:
Anbefalt dose er 90 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig. Bekhterevs
sykdom: Anbefalt dose er 90 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig. Akutt
urinsyregikt: Anbefalt dose er 120 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 120 mg daglig,
begrenset til maks. 8 dagers behandling, og bør kun tas i perioder med akutte symptomer. Smerter etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon: Anbefalt dose er 90 mg 1 gang
daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig, begrenset til maks. 3 dagers behandling, og bør
kun tas i perioder med akutte symptomer. Enkelte pasienter kan trenge tilleggsbehandling med
postoperativ smertelindring. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved mild nedsatt
leverfunksjon («Child-Pugh score» 5-6) bør ikke dosen på 60 mg daglig overstiges, uavhengig av
indikasjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh score» 7-9) bør ikke dosen på 30 mg
daglig overstiges, uavhengig av indikasjon. Klinisk erfaring er begrenset, spesielt hos pasienter med
moderat nedsatt leverfunksjon, og forsiktighet bør utvises. Ingen erfaring ved sterkt nedsatt leverfunksjon (kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved kreatininclearance ≥30 ml/minutt. Kontraindisert ved kreatininclearance <30 ml/minutt. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig. Forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med eller uten mat. Effekten
kan inntre raskere hvis preparatet tas uten mat. Når rask symptomlindring er nødvendig, bør dette
tas hensyn til. Bør ikke deles eller knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av
innholdsstoffene. Aktivt magesår eller aktiv gastrointestinal (GI) blødning. Tidligere bronkospasme,
akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urticaria eller allergilignende reaksjoner ved
bruk av acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. COX2-hemmere. Graviditet og amming. Alvorlig leverdysfunksjon (serum-albumin <25 g/liter eller
«Child-Pugh score» ≥10). Kreatininclearance <30 ml/minutt. Barn og ungdom <16 år. Inflammatorisk tarmsykdom. Kongestiv hjertesvikt (NYHA II-IV). Ukontrollert hypertensjon med vedvarende
forhøyet blodtrykk over 140/90 mm Hg. Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/
eller cerebrovaskulær sykdom. Forsiktighetsregler: Komplikasjoner i øvre gastrointestinaltraktus
er sett ved bruk av etorikoksib, noen med fatalt resultat. Forsiktighet ved behandling av pasienter
med økt risiko for å utvikle gastrointestinale komplikasjoner ved bruk av NSAIDs; eldre, pasienter
som samtidig bruker et annet NSAID eller acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere gastrointestinal sykdom, som sårdannelse eller GI-blødning. Samtidig bruk av etorikoksib og acetylsalisylsyre (selv ved lave doser) gir en ytterligere økt risiko for gastrointestinale bivirkninger (gastrointestinal sårdannelse eller andre gastrointestinale komplikasjoner). Oppfølging er viktig ved bruk hos
eldre og pasienter med nedsatt nyre-, lever- eller hjertefunksjon. Selektive COX-2-hemmere kan
være assosiert med en risiko for trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag). Kortest
mulig behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose benyttes, og effekten revurderes jevnlig
(spesielt ved artrose). Pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (som
hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking) skal bare behandles med etorikoksib etter
grundig overveielse. Selektive COX-2-hemmere har ikke platehemmende effekt, og kan ikke erstatte acetylsalisylsyre til profylakse mot kardiovaskulære tromboemboliske sykdommer. Platehemmende behandling skal derfor ikke avbrytes. Forsiktighet utvises når etorikoksib gis sammen med
warfarin eller andre orale antikoagulantia. Væskeretensjon, ødem og hypertensjon er observert.
NSAIDs kan forbindes med nyutviklet eller tilbakefall av kongestiv hjertesvikt. Forsiktighet hos pasienter med tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem av annen årsak. Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang hensiktsmessige tiltak,
inkl. seponering av preparatet. Etorikoksib kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon enn andre NSAIDs og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Derfor må
spesiell oppmerksomhet rettes mot monitorering av blodtrykket i løpet av behandlingen. Blodtrykket kontrolleres innen 2 uker etter behandlingsstart og følges opp regelmessig. Hvis blodtrykket
øker vesentlig, skal alternativ behandling vurderes. Ved nedsatt renal blodgjennomstrømming kan
etorikoksib redusere prostaglandindannelsen med ytterligere forverrelse av renal blodgjennomstrømming, og dermed nedsatt nyrefunksjon. Pasienter som tidligere har hatt signifikant nedsatt
nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasientene bør
oppfølging av nyrefunksjonen vurderes. Pasienter med symptomer og/eller tegn på nedsatt leverfunksjon, eller som har avgitt unormal leverfunksjonsprøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på
nedsatt leverfunksjon eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør preparatet
seponeres. Dersom pasienten blir verre under behandlingen, med tanke på noen av hendelsene
beskrevet ovenfor, må nødvendige tiltak iverksettes og seponering av behandlingen skal vurderes.
Forsiktighet utvises hos dehydrerte pasienter. Rehydrering anbefales før behandlingsstart. Alvorlige
hudreaksjoner er rapportert svært sjeldent, noen av dem fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, StevensJohnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i sammenheng med bruk av NSAIDs og noen
selektive COX-2-hemmere. De fleste tilfellene oppstår i løpet av den første behandlingsmåneden.
Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner (som anafylakse og angioødem) er rapportert. Økende risiko
for hudreaksjoner hos pasienter med tidligere legemiddelallergi. Preparatet skal seponeres ved
første tegn på utslett, mukosale lesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Etorikoksib kan
maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon. Pasienter med sjeldne, arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel, eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, bør ikke bruke preparatet. Anbefales ikke til kvinner som prøver å bli gravide.
Pasienter som opplever svimmelhet eller somnolens, bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Interaksjoner: Forsiktighet ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale antikoagulantia. Protrombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoagulasjonsmidler, spesielt
de første dagene etter oppstart med etorikoksib, eller dersom dosen endres. Etorikoksib kan brukes
samtidig med acetylsalisylsyre, gitt i doser som brukes ved kardiovaskulær profylakse (lavdose
ASA). Kombinasjonen kan imidlertid medføre økt hyppighet av GI-sårdannelse eller andre komplikasjoner sammenlignet med bruk av etorikoksib alene. Samtidig administrering av ASA-doser
som er høyere enn de som gis ved kardiovaskulær profylakse eller med andre NSAIDs, anbefales
ikke. NSAIDs kan redusere effekten av diuretika eller andre antihypertensive legemidler. Hos enkelte pasienter med nedsatt nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre pasienter med
nedsatt nyrefunksjon) kan samtidig administrering med en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist og legemidler som hemmer cyklooksygenase, medføre ytterligere forverring av nyrefunksjonen, inkl. mulig akutt nyresvikt, som vanligvis er reversibel. Dette bør tas i betraktning ved
samtidig behandling med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonist, og kombinasjonen bør
brukes med forsiktighet, spesielt hos eldre. Pasientene bør være adekvat hydrert og monitorering
av nyrefunksjonen bør vurderes ved start av samtidig behandling og deretter periodisk. Nyrefunksjonen bør overvåkes når etorikoksib brukes samtidig med ciklosporin og tacrolimus. NSAIDs reduserer utskillelsen av litium fra nyrene, og plasmanivået av litium økes. Hvis nødvendig overvåkes
konsentrasjonen av litium i blodet nøye, og litiumdosen justeres når kombinasjonen tas og når

NSAID avsluttes. Adekvat monitorering med hensyn på metotreksatrelatert toksisitet anbefales når
etorikoksib gis samtidig med metotreksat. Ved samtidig bruk av et oralt antikonsepsjonsmiddel som
inneholder etinyløstradiol, øker etinyløstradiolkonsentrasjonen, og forekomsten av bivirkninger forbundet med oralt antikonsepsjonsmiddel kan øke (f.eks. tilfeller av venetrombose hos kvinner i
risikogruppen). Dette bør tas hensyn til i valg av oralt antikonsepsjonsmiddel. Ved samtidig bruk av
etorikoksib og et hormonpreparat som inneholder konjugert østrogen øker østrogenkonsentrasjonen. Dette bør det tas hensyn til ved valg av hormonbehandling i menopausen, da økning i
eksponering av østrogen kan øke risikoen for bivirkninger. Pasienter med høy risiko for digoksintoksisitet bør overvåkes ved samtidig bruk av digoksin. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre
legemidler som primært metaboliseres av humane sulfotransferaser (f.eks. oral salbutamol og minoksidil). Rifampicin, en potent induser av CYP-enzymer, reduserer plasmakonsentrasjonen av
etorikoksib med 65%. Pga. manglende erfaring anbefales ikke bruk av høyere etorikoksibdoser.
Graviditet, amming og fertilitet: Se Kontraindikasjoner. Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko under svangerskapet er ukjent. Etorikoksib kan føre til nedsatt rieaktivitet og prematur lukking av ductus arteriosus i løpet av siste trimester. Behandling må avsluttes ved
graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kvinner som bruker etorikoksib skal ikke
amme. Fertilitet: Anbefales ikke til kvinner som planlegger å bli gravide. Bivirkninger: Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, gastritt, halsbrann/syrerefluks,
flatulens, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår i munnen. Hjerte/kar:
Palpitasjoner, arytmi, hypertensjon. Hud: Ekkymose. Infeksiøse: Alveolar osteitt. Lever/galle:
Økninger i ALAT og ASAT. Luftveier: Bronkospasme. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Stoffskifte/ernæring: Ødem/væskeretensjon. Øvrige: Asteni/fatigue, influensalignende sykdom. Mindre
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi (primært assosiert med gastrointestinal blødning), leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppblåst mage, endret tarmbevegelsesmønster, tørr munn, gastroduodenalt sår, peptisk sår inkl. gastrointestinal perforasjon og blødning, irritabel tarmsyndrom, pankreatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, kongestiv hjertesvikt, uspesifikke EKG-forandringer, angina pectoris, hjerteinfarkt, rødming, takykardi, cerebrovaskulær hendelse, transitorisk
iskemisk attakk (TIA), hypertensiv krise, vaskulitt. Hud: Ansiktsødem, kløe, utslett, erytem, urticaria.
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Infeksiøse: Gastroenteritt, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. Luftveier: Hoste, dyspné, neseblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper/spasmer, smerter/stivhet i muskel/skjelett. Nevrologiske: Smaksforandringer, insomnia, parestesi/
hypestesi, søvnighet. Nyre/urinveier: Proteinuri, økt serumkreatinin, nyresvikt/nedsatt nyrefunksjon.
Psykiske: Angst, depresjon, nedsatt mental klarhet/årvåkenhet, hallusinasjoner. Stoffskifte/
ernæring: Nedsatt eller økt appetitt, vektøkning. Undersøkelser: Forhøyede nivåer av BUN (blodurea-nitrogen), økning av kreatininfosfokinase, hyperkalemi, økning av urinsyre. Øre: Tinnitus, vertigo. Øye: Tåkesyn, konjunktivitt. Øvrige: Smerter i brystet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud:
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, fast lokalisert hudlesjon («fixed drug
eruption»). Lever/galle: Hepatitt, gulsott, leversvikt. Undersøkelser: Reduksjon av natrium i blodet.
Immunsystemet: Angioødem, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Psykiske: Forvirring, rastløshet. Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert i forbindelse med bruk av NSAIDs og
kan ikke utelukkes for etorikoksib: Nefrotoksisitet, inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom. Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 500 mg og flerdoser på opptil 150 mg/dag i 21
dager er gitt uten signifikante symptomer på toksisitet. Det er rapportert om akutte overdoser av
etorikoksib. De vanligste bivirkningene samsvarer med sikkerhetsprofilen for preparatet. Behand
ling: Symptomatisk. Kan ikke dialyseres ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger
M01A H05. Egenskaper: Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel. Selektiv hemmer
av cyklooksygenase-2 (COX-2). Virkningsmekanisme: Hemmer dannelsen av prostaglandiner ved
å hemme COX-2. COX-2 antas primært å være ansvarlig for syntesen av prostanoide mediatorer for
smerte, inflammasjon og feber. COX-2 er også involvert i eggløsning, implantasjon og lukning av
ductus arteriosus, regulering av nyrefunksjonen, sentralnervøse funksjoner (feberinduksjon,
smerteoppfattelse og kognitiv funksjon). Blodplatefunksjonen er upåvirket. Hemmer ikke prostaglandinsyntesen i magesekken. Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 100%. Ved steady state (120 mg
dose) er Cmax 3,6 μg/ml, Tmax ca. 1 time, og AUC24 timer 37,8 μg/ml/time. Proteinbinding: Ca. 92%.
Fordeling: Distribusjonsvolum: Ca. 120 liter. Halveringstid: Ca. 22 timer. Metabolisme: I stor grad,
hovedsakelig av CYP-enzymer. Utskillelse: Ca. 70% i urin, <1% som uforandret substans og 20%
i feces. Sist endret: 18.11.2013
Arcoxia, TABLETTER:
Styrke
30 mg
60 mg
90 mg
120 mg

Pakning
28 stk. (blister)
98 stk. (blister)
28 stk. (blister)
98 stk. (blister)
7 stk. (blister)
28 stk. (blister)
98 stk. (blister)
7 stk. (blister)
14 stk. (blister)

Varenr
114440
161753
011207
011216
011260
011271
011282
011326
011348

Byttegruppe
Byttegruppe
Byttegruppe
Byttegruppe
Byttegruppe

Pris
kr 213,80
kr 656,10
kr 259,90
kr 811,60
kr 96,30
kr 291,60
kr 913,50
kr 105,30
kr 179,40

Generell refusjon
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2

M01A H05_2 Etorikoksib Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose. Revmatoid
artritt, ankyloserende spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk
av ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med andre NSAID ikke
antas å være tilstrekkelig.
Refusjonskode:
ICPC
-71
-81
-90
L88
L89
L90
L91

Kroniske, sterke smerter
Bivirkninger ved tuberkulosebehandling
Palliativ behandling i livets sluttfase
Reumatoid artritt/reumatisk sykdom
Hofteleddsartrose
Kneleddsartrose
Polyartrose INA

Vilkår nr
111
136
136
-

ICD
-71
-81
-90
M05
M06
M15
M16
M17
M45
M46.1
M46.8

Kroniske, sterke smerter
Bivirkninger ved tuberkulosebehandling
Palliativ behandling i livets sluttfase
Seropositiv reumatoid artritt
Annen reumatoid artritt
Polyartrose
Hofteleddsartrose
Kneleddsartrose
Ankyloserende spondylitt
Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted
Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen

Vilkår nr
111
136
136
-

Vilkår:
111 Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert
verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

RASK
LANGVARIG
EFFEKT

1,2

- mot smerte

Arcoxia har følgende indikasjoner:
•
•
•
•
•

Symptomatisk behandling av artrose (OA) a
Symptomatisk behandling av revmatoid artritt (RA)b
Symptomatisk behandling av Bekhterevs sykdomb
Smerte og tegn på inflammasjon assosiert med akutt urinsyregikt c
Korttidsbehandling av moderat smerte etter operativt inngrep i
forbindelse med tannekstraksjon d

Før forskrivning, vennligst se fullstendig preparatomtale for
godkjente indikasjoner, dosering og forsiktighetsregler

Viktig sikkerhetsinformasjon Arcoxia
Kontraindikasjoner:
• Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
• Aktivt magesår eller gastrointestinal (GI) blødning
• Tidligere bronkospasme, akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urtikaria
eller allergilignende reaksjoner ved bruk av acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs,
inkl. COX-2-hemmere
• Graviditet og amming
• Alvorlig leverdysfunksjon (serum-albumin <25 g/liter eller «Child-Pugh score» ≥10)
• Kreatininclearance <30 ml/minutt
• Barn og ungdom <16 år
• Inflammatorisk tarmsykdom
• Hjertesvikt (NYHA II-IV)
• Ukontrollert hypertensjon med vedvarende forhøyet blodtrykk > 140/90 mmHg
• Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær
sykdom
Forsiktighet ved behandling av pasienter med:
• Økt risiko for å utvikle GI-komplikasjoner med NSAIDs; eldre, pasienter som samtidig
bruker et annet NSAID/acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere GI-sykdom
(som sår eller blødning)
• Trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag) eller som bruker warfarin
eller andre orale antikoagulantia
• Vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser som hypertensjon,
hyperlipidemi, diabetes, røyking
• Tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem
av annen årsak. Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang
hensiktsmessige tiltak, inkl. seponering av Arcoxia.
• Dehydrering; rehydrering anbefales før behandlingsstart
• Arcoxia kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon
1. Arcoxia preparatomtale 2. Malmstrom K, Sapre A, Coughlin H et al. Etoricoxib in
acute pain associated with dental surgery: A randomized, double-blind, placebo- and
active comparator-controlled dose-ranging study. Clin Ther 2004;26:667-679.

Oppfølging:
• Oppfølging er viktig ved bruk hos eldre og pasienter med nedsatt nyre-, levereller hjertefunksjon.
• Protrombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoagulasjonsmidler, spesielt de første dagene etter oppstart med Arcoxia, eller dersom
dosen endres.
• Arcoxia kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon enn andre
NSAIDs og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Blodtrykket bør
kontrolleres innen 2 uker fra oppstart og deretter regelmissig under behandling.
Hvis blodtrykket øker vesentlig, skal alternativ behandling vurderes. Pasienter som
tidligere har hatt signifikant nedsatt nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller
cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasientene bør oppfølging av nyrefunksjonen
også vurderes.
• Pasienter med symptomer og/eller tegn på leverdysfunksjon, eller som har avgitt
unormal leverfunksjonsprøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på leverinsuffisiens eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør Arcoxia
seponeres.
Bivirkninger:
• De vanligste rapporterte er: Magesmerter, halsbrann, flatulens, diaré, dyspepsi,
epigastrisk ubehag og kvalme, palpitasjoner, hypertensjon, ekkymose, alveolar
osteitt, økninger i ALAT og ASAT, svimmelhet, hodepine, ødem/væskeretensjon,
asteni/fatigue og influensalignende sykdom.
Detaljert informasjon om bl.a. effekt og sikkerhet kan finnes i gjeldende
preparatomtale og www.felleskatalogen.no

a. Dosen ved artrose skal ikke overskride 60 mg daglig.
b. Dosen ved revmatoid artritt og Bekhterevs sykdom skal ikke overskride 90 mg daglig.
c. Dosen ved akutt urinsyregikt skal ikke overskride 120 mg daglig, begrenset til
maksimum 8 dagers behandling.
d. Dosen ved akutte smerter etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon
skal ikke overskride 90 mg daglig, begrenset til maksimum 3 dagers behandling.
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Stipend, kurs &
konferanser
Dr. Alexander Malthes
legat – utlysning 2016
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 2016
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
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
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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.

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.

Stipend, kurs &
konferanser

Research Grant
Charnley stipend som støtte til
forsk-ningsarbeid, 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

Septocoll E Dual-Action Collagen Fleece
A PPL I C AT I O N S

FE AT U R E S

Septocoll E is suitable
for use in bone and
soft-tissue surgery in
all disciplines of septic
and aseptic surgery.**

• Resorbable (approximately 4 weeks),
Equine Collagen Fleece with Gentamicin
• The only fleece on the market that contains
a combination of two gentamicin salts:
Gentamicin sulfate and Gentamicin crobefate
• For protracted release of Gentamicin above
Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
up to 10 days*
• Available in three sizes:
20 cm² containing 35 mg Gentamicin
40 cm² containing 70 mg Gentamicin
80 cm² containing 140 mg Gentamicin

24 12 43 43
biomet.no

©2015 Biomet, Inc.
All rights reserved
*Data on file. ** For complete product information, including indications,
contraindications, warnings, precautions and potential adverse effects, see the package insert.
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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

