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Oversikt over medlemskap i foreningen per 05.09.21
Norsk Ortopedisk forening har per i dag 1187 ordinære og 33
assosierte medlemmer, en økning på 71 medlemmer fra i fjor. Av de
ordinære medlemmene er 270 kvinner (knapt 23 %) og 917 menn.
651 er medlemmer av Norsk Overlegeforening, 467 er medlemmer
av Yngre Legers forening og 34 er medlemmer av Praktiserende
Spesialisters Landsforening. Det ble godkjent 39 nye spesialister
i Norge (010920-310821).
Døde medlemmer siste år:
Bjørn Ødegaard
Asle C. Vebostad
Oddmund Johansen
Terje Nord
Knut Gunnar Grønneberg

Representant UEMS
Trude Basso
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Styrets virksomhet i perioden
Dette året har, som i fjor, vært preget av restriksjoner for reise og
møtevirksomhet på grunn av koronapandemien. Det har imidlertid
etter hvert blitt mulig å avholde fysiske styremøter, selv om møter
på Teams også har blitt en del av arbeidsformen. Styremøter er avholdt etter tidligere oppsett, dvs. i januar (Teams), mars (Teams), april
(Radisson hotell, Alna), juni (Oslo), august (Vesterålen) og oktober
(planlagt på Radisson hotell, Alna). I tillegg har styret til nå avholdt
flere ad hoc digitale styremøter, samt vært i kontinuerlig kontakt
per e-post og på en Messenger-gruppe når det gjelder økonomi,
høringer, Norsk ortopedpost og de daglige aktivitetene hvor
avgjørelser skal tas.
Opp mot høstmøtet øker aktiviteten for hele styret og spesielt
sekretær Hege Framnes og webredaktør Ann Kristin Hansen som
gjennomgår alle abstrakter og detaljplanlegger Høstmøteprogrammet.
Vi har i år måttet planlegge for tre ulike scenarier, med mål om et
fysisk fullverdig møte, men med mulighet for et hybrid møte med
koronarestriksjoner eller et heldigitalt høstmøte. Vi arranger i år
møtet ved hjelp av plattformen Tappin.no, noe som gjør at det er mulig å vær med på møtet også digitalt. Det er fortsatt viktig at vi opprettholder tradisjonen med faglig fordypning og kunnskapsutveksling
i uke 43, men det har en sterk gevinst i tillegg at vi møtes fysisk.
Vi håper at utbyttet og møteopplevelsen i år blir tilfredsstillende.
Gjennom hele året er det kontakt med Kristin Solstad i KSCI, som til
vanlig er teknisk arrangør av vårt fysiske høstmøte. Pga. endret og
nytt format på høstmøtet, har Kristins rolle også måttet endre seg,
og det å arrangere et møte med usikkert format har vært standarden
siste halvannet år. Vi har imidlertid hatt god og nær dialog om de
utfordringene vi har møtt. Trykkingen av NOP’en gjøres av Bente
Ødegaard i Ødegaard reklame & design AS. Styret er godt fornøyd
med dette samarbeidet. Vi takker Kristin og Bente for utmerket
samarbeid det siste året.
I april hadde vi møte med KSCI og Radisson Blu Alna vedr. arrangering av Ortopedisk høstmøte 2021. Leverandørforeningen Melanor
var invitert, og møtte digitalt. Dette var for å planlegge og gjøre
avtaler for Høstmøtet 2021. Vi vet i skrivende stund ikke helt hvilket
format vi skal arrangere det i, men kontrakten med hotellet ble
forhandlet fram, og den endelige avgjørelsen tas 27. september.
Hotellet har strukket seg langt for å få dette til i denne usikre tiden.
Til stede ved dette møtet var Kristin Solstad (KSCI), Monica Sailer
(kasserer) og Greger Lønne (leder). Hege Framnes (kasserer), Trude
Basso (nestleder) og Cato Kjærvik (avgått leder) deltok via Teams.
Det er gitt ut 4 nummer av Norsk Ortopedpost. Vår redaktør Jørgen
Andvig har også i år jobbet hardt med utgivelsene, og har sørget for
å holde oppe både kvalitet og lesbarhet. En rekke ny engasjerende
spalter er blitt godt tatt imot. Faggruppene har bidratt med stoff.
Takk til alle bidragsytere. Norsk Ortopedpost går økonomisk
i balanse.
Endring i spesialitetsutdanningen er blitt effektuert. RegUt Vest koordinerer langtidsplanlegging av ortopediske kurs, har i all hovedsak
videreført kursene slik de er. Imidlertid har pandemien gjort det umulig i å holde skjema når det gjelder kursdeltagelse for LIS. Enkelte
kurs er utsatt, andre er arrangert digitalt. Det diskuteres endringer av
kurs til mer digitale plattformer, men ortopedi er et praktisk fag og
styret er klare på at vi må fortsette med kurs med fysisk oppmøte.
Dette har medført forsinkelser i spesialistutdanningen til flere av
våre medlemmer.
Nof med LIOS og spesialitetskomiteene følger fortsatt utdanningen
tett. Det er uhyre viktig at utdanningen holder en nasjonal standard
med lik kvalitet i utdanningen.

Høringer

Styrerepresentasjon
Norsk kirurgisk forening (NKF)
Nof har vært representert i NKF og deltatt på 4 styremøter. Tema har
i hovedsak vært organiseringen av det kirurgiske Høstmøtet. Men
også NKFs relasjon til Legeforeningen har vært dabatert, som ser
ut til komme over i et mer konstruktivt spor. NKF arrangerer fysisk
høstmøte i år.

Nordisk Ortopedisk Forening (NOF)

Årsberetning
Nof har vært representert i NOF i et digitalt styremøte i forbindelse at Acta Ortopedica utgis i nytt format fra januar 2021.
Generalforsamlingen ble utsatt til november 2021. Programmet
de kommende år går som tidligere planlagt med nordisk kongress
i Litauen våren 2022.
European Federation of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Det planlagte møtet i Wien i juni i år ble avlyst, sånn som i fjor.
Leder og nestleder representerte Nof i et digitalt styremøte. Det
planlegges et fysisk møte i Lisboa, Portugal, 22. til 24. juni 2022.

Legeforeningen
Styrets leder har deltatt på Legeforeningens lederseminar i vinter.
Her var helseministeren, leder av Legeforeningen og flere aktører
som skisserte opp videre plan for helsevesenet. Det ble en fruktbar
diskusjon.

Ortopedisk Høstmøte 2020
Høstmøtet startet på onsdag med Nof symposiet:
”Beklager frue, du har ikke hoftebrudd, og må vente litt til.”
Faggruppe for osteoporose og benhelse hadde skaffet engasjerte
forelesere.
Nof – Instructional lecture: ”Et langt liv med såre føtter” holdt
av Eivind Witsø.
LIOS-symposium (Pro/Con-Symposium) hadde temaet
”Proksimal humerusfraktur: Konservativ versus operativ behandling.”
De duellerende var Annette Wikerøy og Ante Kalstad.
I tillegg ble det holdt en rekke fagsymposier og 67 frie foredrag.
Selv om Høstmøtet var digitalt, ga det 12 tellende timer fra
Legeforeningen.
Høstmøte er svært sentralt for Nof både faglig og økonomisk.
Store deler av styrets arbeid gjennom året gjennom er rettet mot
høstmøte i uke 43.
Høstmøtet 2020 gikk med overskudd.

Utdeling av stipend 2020
Nof stipendet
Guri Ranum Ekås: ”Barnekorsbåndinitiativet;
skadeforkomst,behandling og prognose (PAMI) (pediatric Anterior
Cruciate Ligament MonitoringInitiative, PAMI).”
Nof LIS stipend
Max Temmesfeld: ”The potential of 3D printing in fracture
management and customized surgical tools.”
Smith og Nephew stipendet
Stipendmidlene blir overført til neste år da det kun var en søker til
årets stipend. Neste år vil det i stedet bli delt ut 2 stipend.
Charnley stipendet
Thomas Abel Woldeyesus, Stavanger universitetssykehus for studien:
”Treatment of Unstable Trochanteric Hip Fractures.”

Foreningen har svart en rekke høringer som man oppfatter som relevant
til vårt fag og virke. Flere i samarbeid med Norsk kirurgisk forening.
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Årsrapport fra faggrupper:

i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget før sommeren om saken,
men har foreløpig ikke fått svar.

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse

I april 2021 stilte representanter i Stortinget forslag om ny nasjonal
osteoporoseveileder og om å innføre FLS på alle landets sykehus.
Faggruppen var selvsagt positiv til dette og skrev også et eget
høringssvar. (Og det må nevnes at en artikkelserie i Sykepleien i
oktober 2020 med Jan-Erik Gjertsen, Frede Frihagen og Lene Solberg
nok var kilde til mye av teksten i representantforslaget.) Forslaget
ble dessverre nedstemt i Stortinget (41 mot 43 stemmer), men fikk
en del publisitet i medisinsk presse.

Leder Lene B. Solberg, 5. august 2021

Generelt
I 2021 har Covid-19 fremdeles preget verden og vi har funnet en
slags ”ny normal.” Til tross for at vi ikke har møtt kolleger fra andre
helseforetak fysisk og langt mindre reist til fjerne himmelstrøk,
har vi likevel vært mindre isolert enn i 2020. Digitale kurs og
konferanser er nå en del av hverdagen og selv om fysiske møter
ikke kan erstattes digitalt, er det et bedre alternativ enn å være uten
faglig påfyll. Debatten i Norge har også flyttet blikket noe vekk fra
Covid-19 og det har vært mulig å nå gjennom med andre budskap,
som forebygging av lavenergibrudd. Vi i faggruppe for osteoporose
og benhelse satser, som alle andre, på at 2022 blir mer som i gamle
dager. I mellomtiden forsøker vi å gjøre det beste ut av situasjonen
og nedenfor følger aktiviteter faggruppen har vært engasjert i gjennom det siste året.

Årsberetning

Samtidig med og i kjølvannet av saken ovenfor bidro flere i styret til
et brev til helsedirektoratet i mai 2021 omhandlende takst for osteoporosepoliklinikk, FLS og ny nasjonal veileder. Initiativ til brevet kom
fra Erik Fink Eriksen (endokrinolog) og hadde en rekke fagmedisinske
spesialiteter på forfatterlisten. Faggruppen var også med på en
kronikk om sekundær bruddforebygging i Dagens Medisin i mai 2021
i forkant av at representantforslaget skulle opp i Stortinget. Dette har
også ført til at Lene Solberg ble invitert til å snakke om osteoporose
og sekundær bruddforebygging i podcasten ”Friskere Viten.”
Episoden sendes i oktober.

Arrangementer i faggruppens regi eller med foredragsholdere/
deltakere på vegne av faggruppen

Styret har bestått av:

Ortopedisk høstmøte gikk digitalt i 2020, og faggruppen var først
ut som arrangør av hovedsymposiet ”Beklager frue, men du har feil
brudd og må vente litt til.” Hvordan behandle og hvordan går det
med geriatriske pasienter med andre brudd enn hoftebrudd? Foredragsholdere fra hele landet holdt et høyt faglig nivå og teknikken
gikk tilnærmet knirkefritt. Applaus til alle foredragsholdere og ikke
minst NOF sentralt for glimrende gjennomføring.

Leder: Lene B. Solberg (på valg 2022), l.b.solberg@gmail.com
Nestleder: Jan-Erik Gjertsen (på valg 2021),
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no
Sekretær: Ane Djuv (på valg 2021), ane.djuv@sus.no
Styremedlem: Jens Stutzer (på valg 2021), Jens.Stutzer@helse-mr.no
Styremedlem: Ellen Langslet (på valg 2022),
EllenTvera.Langslet@vestreviken.no

Paneldeltakere i Fragility Fracture Network (FFN) Europe Pocket
Meetings April 2021 (Jan-Erik Gjertsen, Lene Solberg). FFNs Pocket
Meetings har hatt som formål å utveksle kunnskap og bygge
nettverk på tvers av land innenfor FFNs fire søyler (akuttbehandling
av eldre med brudd, sekundær bruddforebygging, rehabilitering og
politisk påvirkning).
Flere av styrets medlemmer var fordragsholdere under FFN Norges
vår-webinar mai 2021 som hadde oppunder 200 deltakere.

Valgkomite
Frede Frihagen (på valg 2022) ffrihagen@gmail.com
Wender Figved (på valg 2022) wender@mac.com

Valgte ressurspersoner:
Lars Hübschle, lars.michael.hubschle@vestreviken.no
Jakob Vangen Nordbø, jakob.nordbo@gmail.com
Geir Hjorthaug (stipendkomité), geir.hjorthaug@me.com og
Trude Basso, trudebasso@gmail.com

Fra Faggruppen
Nyhetsbrev sendes ut med (u)jevne mellomrom, ca. 2 ganger per år.
Det ble sist sendt ut i april 2021 og et nytt er planlagt i september
med informasjon om bl.a. årets høstmøte.
Behandlingsveileder for sekundærforebygging av brudd hos de over
50 år brukes fremdeles flittig (se www.lavenergibrudd.no). Veilederen er fra 2014/2015 og gjennomgikk en enkel revisjon i 2019.
Den er klar for en ny oppdatering. Det vil bli gjort i samarbeid med
endokrinologene slik at vi kan få en enhetlig behandlingsanbefaling
for pasientgruppen på tvers av medisinsk tilhøringhet. Arbeidet i
faggruppen ledes av Lene B. Solberg, sammen med Jakob Nordbø og
Frede Frihagen. Kontakt inn mot endokrinologene er Trine Finnes,
professor og endokrinolog Aker sykehus som også sitter i styret i
norsk endokrinologisk forening. Oppdatert versjon av veilederen er
planlagt ferdig til høstmøtet 2021.

Politisk/fagpolitisk
Debattinnlegg om sekundær bruddforebygging og oppgavefordeling
sykehus vs. allmennpraksis ble publisert i Tidskrift for Den norske
legeforeningen i november 2020. Jakob Nordbø var hovedforfatter og
innlegget fikk oppmerksomhet blant allmennlegene spesielt og flere
gode kommentarer/spørsmål i etterkant.

Medlemmer
Det er ca. 350 medlemmer i faggruppen i form av adresseliste med
interesserte. Det er flest ortopeder, men også andre leger, sykepleiere og fysioterapeuter og andre involvert i osteoporose og eldre
med brudd. Det er ikke innkrevd kontingent. Medlemsmassen er
stadig økende.

Styremøter
Det har ikke vært avholdt styremøter i perioden. Arbeidsform har
vært løpende e-postutveksling mellom styremedlemmer, valgkomite
og ressurspersoner.

Økonomi
Faggruppen fikk dekket utgiftene i forbindelse med hovedsymposium
på Høstmøtet 2020 fra NOF sentralt. Det er heller ikke i år delt ut
reisestipend til FFN Global Congress da denne arrangeres som
webinar pga. Covid-19. Øvrige inntekter og utgifter er små og saldo
er på ca 65 000,- NOK.

DRG taksten for osteoporosepoliklinikk (908H) ble justert ned i 2021
etter kun 2 år med oppjustert takst. Det har satt mange sykehus med
nystartet osteoporosepoliklinikk i knipe. Faggruppen har vært i kontakt med direktoratet om grunnlaget for endringen uten at vi fikk et
klart svar. Vi sendte derfor brev til de ulike partienes representanter
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Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
Leder Hendrik Frølich Stange Fuglesang
Målet for faggruppen er å fremme utviklingen av ortopedisk traumebehandling i Norge. Videre er et hovedmål å arrangere et årlig
traumesymposium på høstmøtet og et årlig separat symposium for
ortopeder med interesse for ortopedisk traumatologi.
Hovedfokus er å virke som en interesseorganisasjon for traumeinteresserte ortopeder. Vi har avholdt seks vellykkete og godt
besøkte høstmøtesymposier. Målet med symposiene er å belyse
frakturbehandling som foregår på de fleste norske sykehus som
driver med ortopedisk traumebehandling. Årets symposium handler
om skader rundt albuen.
Grunnet Covid-19 pandemien ble dessverre traumesymposiet avlyst
også for 2021. Vi planlegger for at situasjonen gjør det mulig å
arrangere dette våren 2022. Målet med symposiet er å samle
norske ortopeder med interesse for traumatologi i en felles arena for
å fremme faglig utvikling og samarbeid på tvers av sykehusene.
NOT følger tiden og det er opprettet en egen lukket facebookgruppe
med 129 medlemmer, for faglige diskusjoner, caser og tilbud om div.
online forelesninger.
Det arrangeres fremdeles en pris for beste traume relaterte studie/
foredrag på høstmøte. Prisen er på NOK 5 000,-.
Vi har enda ikke fått opp ett fungerende medlemsregister og dette
vil naturligvis bli en hovedprioritet for 2021/2022.
Økonomien i faggruppen er akseptabel. Dog jobbes det med å styrke
den slik at vi har rom for en mer aktiv forening.
Jeg er ett år på overtid, og det er valg i år på styremøtet av ny leder
for foreningen.

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
Leder Elisabeth Ellingsen Husebye, 18. august 2021
Generalforsamling ble holdt i forbindelse med Høstmøtet onsdag 21.
oktober 2020. Nettmøte.
To styremedlemmer, leder Jakup Midjord og Lars Kjetil Aas, stod for
valg og hadde på forhånd gitt beskjed om at de ikke ønsket gjenvalg.
Cecilie Lunden Gundersen og Morten Eikrem ble enstemmig valgt
inn i styret.

Fra oktober 2020 består styret av:
Leder: Elisabeth Ellingsen Husebye
Kasserer: Marius Molund
Medlem, web-ansvarlig: Cecilie Lunden Gundersen
Medlem: Morten Eikrem

Aktiviteter
NOFAFs Høstmøte-symposium 2020 var digitalt, omhandlet koalisjoner i fot. Kjersti S. Paulsen og Kjetil H. Hvaal var møteledere.
Foredragsholdere var Stephen Parsons, UK, og Lisbeth Brax-Olofsson,
Sverige. En grundig og nyttig gjennomgang av behandlingsalternativer og resultater.
Eivind Witsø var ansvarlig for NOF instructional lecture, digitalt, med
tittel på forelesningen: ”Et langt liv med såre føtter.” Nyttig og viktig
tema.
Dessverre har året som har vært inneholdt lite reisevirksomhet og
stort sett det som har vært planlagt av kurs er blitt avlyst. Årsberetning
Anbefalt kurs i Fot og ankelkirurgi og amputasjoner i underekstremiteter i 2020 uke 36, ble utsatt. Vi prøvde å lage et hybrid-reservekurs
med dels oppmøte, dels nettbasert med redusert antall kursdeltagere, men grunnet stigende smittetall på Østlandet i mars 2021,
måtte reservekurset også avlyses. Fot-ankel-amputasjon u.ex-kurset
gjennomgikk i 2014 en større revisjon og ansvaret for kurset er overdratt fra Legeforeningen til Regionalt Utdanningssenter for leger i
spesialisering, Helse Sør-Øst, OUS HF. Kurset er i stadig utvikling. Ny
revisjon i 2020/2021 med utvidelse fra 3-4 dager og mer disseksjon.
Kurset planlegges avholdet i uke 36 i 2021. Kursleder er Elisabeth
Ellingsen Husebye. Fakultetet har utviklet seg fra sin spede start i
2001 med et fakultet på 5 til nå 14 medlemmer.
Forenings medlemmer deltar som forelesere/instruktører på flere
av de anbefalte utdanningskursene i ortopedi. Disse er Vossakurset
(avlyst mars 2021), Oppdalkurset (avlyst februar 2021, men planlegges et ekstrakurs i november 2021) samt Skopikurset på Hafjell.
Det ble heller ikke avholdt skopi-fot-ankel-kurs, eller advanced fotankel-kurs på Sykehuset Østfold, Kalnes, i 2021. Vi får håpe at disse
kursene i fremtiden igjen vil bli avholdt.
Årets planlagte Vårmøtet på Lillestrøm måtte også avlyses grunnet
Covid- 19. Planen nå er at årets program settes opp igjen våren
2023 på Lillestrøm (v/ Kjersti S. Paulsen, M. Nsubuga, A. Dietze),
tittel: ”Fotdeformiteter hos barn-hva den vanlige ortoped bør vite.”
Lokaler er reservert på Thon Arena Lilletrøm 5/5 2023.
Vårmøte 2022 planlegges arrangert på Færøyene 2.-4. juni (v/Jakup
Midjord) og forventes å bli en stor opplevelse. Flere kjente fot-ankelortopeder har allerede akseptert invitasjon: ”Giants in the North.”

Norsk Barneortopedisk Forening
Leder Christian Sætersdal, september 2021

Styret har i 2021 bestått av:

Regnskapet ble forelagt og godkjent.

Christian Sætersdal, leder
Suki Liyanarachi, nestleder
Andreas Knaus, sekretær/kasserer
Dag Rune Pedersen, varamedlem
Thomas Natvik, revisor

Grunnet corona-situasjonen er det ikke avholdt fysisk styremøte
i løpet av året. Det har vært styremøte på messenger videochat
23/10-2020, 14/1-2021, planlagt 24/8-2021. Medlemmene i styret
har i tillegg vært i jevnlig kontakt. Styret ble konstituert på styremøtet 23/10-2020. Hovedvekten av aktiviteten i styret går nå som
tidligere til organisering/oppdatering av kurs og møter.

Foreningen har ca. 20 betalende medlemmer, men langt flere
på maillisten. Økonomien vil bli gjennomgått ved årets Generalforsamling, økonomien er god. Det har blitt avholdt ca. 5 styremøter
i perioden mellom Høstmøtene 2020 og 2021, alle på teams eller
lignende.

Styret har besluttet å utnevne styremedlem som er web-ansvarlig for
NOFAF, både hjemmesiden; NOFAF.no, og facebook-siden. Cecilie har
fått rollen som web-ansvarlig.
Medlemstallet i foreningen har vært jevnt økende gjennom årene og
er nå 92, hvorav 58 også er EFAS-medlemmer.
Økonomien er god, nøyaktig regnskap fremlegges på GF.

Den barneortopediske del av høstmøtet 2020, ble i likhet med resten
av høstmøtet gjennomført på nettløsning pga Corona-pandemien.
Gjennomføringen gikk stort sett greit og vi tror deltakelsen var
god. Tema for barneortopedi-symposiet i 2020 var ”Felles nasjonale
retningslinjer for hoftelidelser meldt i barnehofteregisteret”, dvs.
Hofteleddsdysplasi, CLP og Epifysiolysis. Engasjerte forelesere fra
Trondheim, Oslo og Bergen gav deltakerne og god gjennomgang i
disse temaene.
Det årlige LIS-kurs i barneortopedi ble ikke gjennomført høsten-20
pga. Coronapandemien. Det er godt håp om at kurset vil bli avholdt
november-21.
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Det var litt færre frie foredrag enn det pleier ved å være ved
Høstmøtet 2020, derfor er det gledelig at det er meldt inn 18 frie
foredrag til høstmøtet, 2021. Ordning med pris til beste frie foredrag
har blitt kontinuert.
Generalforsamling 2020 ble avholdt for en engasjert del av medlemsskaren. Christian Sætersdal ble valgt til leder, Andreas Knaus
rykket opp fra vara- til styremedlem og Dag Rune Pedersen ble valgt
til varamedlem. Suki Liyanarachi var ikke på valg. Lars Fosse ble
takket av for lang innsats i styret, de siste årene som leder.
Tema for symposium 2021 er ”Fysen: Fra basal biologi til avansert
kirurgisk intervensjon.” I programkomiteen for symposiet 2021 har
Stefan Huhnstock, Dag Rune Pedersen, Armend Fejzulai og Suki
Liyanarachi sittet.
Alle som er interessert i barneortopedi oppfordres til å være medlem
i Nbof og delta på både symposiet og frie foredrag-sesjonene ved
Høstmøtet 2021.

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
NFSA
Leder Berte Bøe
Leder: Berte Bøe
Nestleder/webansvarlig: Kjersti Kaul Jenssen
Kasserer: Stefan Moosmayer
Sekretær: Marek Zegzdryn
Styremedlem: Jesper Blomquist
Foreningen har 61 registrerte medlemmer. Flere av disse er aktive på
nasjonale og internasjonale møter.
Foreningen arrangerte virtuelt symposium ved Høstmøtet 2020:
“Den eldre skulder.”
Vi har tidligere invitert minst en internasjonal foredragsholder til
våre høstmøtesymposier, men på grunn av pandemien var dette ikke
mulig i år. Dog har vi mange nasjonale kapasiteter og symposiet
dekket alle de sentrale emner om skulder som rammer eldre pasienter.
Symposiet belyste alt fra frakturer og cuff rupturer til instabilitet og
bicepsproblematikk. Indikasjoner, Operasjonsmetoder og resultater
av behandling ble belyst. Foreleserne var Alexander Fraser, Kirsten
Lundgreen, Marek Zegzdryn og Bernd Wünsche.
Som tidligere hadde foreningen ansvaret for sesjonen med frie
foredrag i kategori skulder og albue. Foreningens stipendvinner for
beste foredrag ved høstmøtet 2020 ble Alexander Fraser. Tittelen
på foredraget var: Revers skulderprotese bedre enn Philos ved 2 års
oppfølging av eldre pasienter med betydelig dislokerte brudd i
proximale humerus. DelPhi-studien – en multisenter RCT. Abstractet
er også sendt til SECEC 2021 for å representere Norge i ”Best
National Paper Prize.”
Vintermøtet 2021 ble arrangert for 12. gang sammen med Norsk
Artroskopiforening. Denne gang som webinar på grunn av pandemi
restriksjoner. Av samme årsak ble det også her tidlig besluttet å
begrense risiko ved å invitere bare norske forelesere. Vi arrangerte
symposium med tittelen ”Skulderrariteter.” Foreleserne var Anders
Bakken (fysio fra Rosenborgklinikken), Sigbjørn Dimmen, Stefan
Moosmayer og Benjamin Haldorsen (fysio Martina). Temaer som
ble dekket var skapuladyskinesi, tendinitis calcarea, entrapment av
n.suprascapularis, snapping skapula og frossen skulder. Symposiet
ble godt mottatt.
Hvert 3. år arrangeres et nordisk møte i skulder og albuekirurgi. I
2022 står Norge for tur og styret har tatt på seg denne oppgaven. Tid
og sted er fastsatt til Oslo 2.-3. Juni. Vi planlegger å arrangere dette
i samarbeid med legeforeningen for å kunne søke om underskuddsgaranti. Møtet er godkjent med 12 tellende timer for leger i
spesialisering og etterutdanning.
Ved vintermøtet 2022 planlegger foreningen et symposium med
Johannes Barth fra Grenoble som foredragsholder. Nærmere
informasjon publiseres på artroskopi.no.

Ved årets høstmøte, som sannsynligvis blir et fysisk møte på Alna,
skal vi arrangere symposium med tittelen ”Management of elbow
trauma based on a pathomechanical view.” Det er invitert 2 forelesere fra Sverige, Lars Adolfsson og Hanna Hallgren Björnsson. Vi
har også i år ansvar for sesjonen med frie foredrag innen skulder og
albue på høstmøtet.
Foreningen bestreber seg på å holde utgiftene til styremøter så lave
som mulig og har siden høstmøtet 2020 samlet styret utelukkende
på digitale plattformer. På grunn av forestående Nordisk møte i juni
2022 har vi hatt styremøte ca en gang i måneden dette året.
Vi vil også i år dele ut pris for beste foredrag på Høstmøtet.

Årsberetning

Informasjon om medlemskontigent og betaling finnes på foreningens
Facebookside.
Webansvarlig poster regelmessig relevante innlegg og deler innlegg
fra ESSKAs skuldergruppe ESA.

Norsk Artroskopiforening
Leder Mette Andersen

Styrets sammensetning
Leder: Mette Andersen
Nestleder: Bjørn Gunnar Kristiansen
Kasserer: Sverre Løken
Sekretær: Cathrine Aga
Styremedlem: Eivind Inderhaug
Valgkomité: Randi Hole og Sigbjørn Dimmen
Stipendkomité: Stig Heir og Håvard Visnes
Norsk Artroskopiforening har 120 registrerte medlemmer og 6 æresmedlemmer. Mange av foreningens medlemmer er aktive på nasjonale og internasjonale møter, og flere av foreningens medlemmer
fikk bl.a. akseptert abstrakt til ESSKA 2020 (som pga. pandemien ble
avholdt i mai 2021). Det var også flere av medlemmene som holdt
presentasjoner under symposier og Instructional Course Lectures.
Det blir i løpet av 2021 holdt til sammen 3 styremøter. Utover dette
foregår planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid via
e-post og telefon.
Under det digitale Høstmøtet 2020 arrangerte Norsk Artroskopiforening sitt eget symposium med temaet ”Kirurgisk behandling av
Rotatorcuffrupturer.” Det var mange tilhørere, og foreningen fikk positive tilbakemeldinger. Symposiet startet med en kort oversikt over
relevant skulderanatomi, presentert av kollega Frode Hellum (Volvat).
Deretter fikk vi en fin gjennomgang av hvordan tolke cuffskader på
MR av radiolog Erik Vang fra Betanien sykehus i Bergen. Leder for
Skulder- og albueforeningen, Berte Bøe (OUS Ullevål), gjennomgikk
hvordan vi velger ut de rette pasientene for kirurgi. Tidligere leder i
Artroskopiforeningen, Randi Hole (Haukeland universitetssykehus),
hadde fått i oppgave å snakke om strategier ved reparasjon av supraspinatus- og infraspinatusrupturer, mens Kjersti Kaul Jenssen
(Lovisenberg Diakonale Sykehus) snakket om subscapularis og biceps.
Artroskopiforeningens pris på 10 000 NOK for beste foredrag innen
artroskopi ved Ortopedisk Høstmøte 2020 gikk til Guri Ekås. Studien
var titulert ”The relationship between ACL deficiency and posterior
tibial slope in skeletally immature patients” og var gjennomført
sammen med medforfatterne: Kyle R. Martin, Jurate Salthyte Benth,
Nicholas Kennedy, Gilbert Moatshe, Aaron J. Krych, Lars Engebretsen.
Det var 5 foredrag som konkurrerte om prisen.
Artroskopiforeningens generalforsamling ble avholdt digitalt 04.02.21.
Årsberetningen ble gjennomgått, og styret ble gjenvalgt (se over).
Det ble delt ut 3 stipender ved representanter fra industrien. Stipendkomiteen har bestått av Stig Heir og Håvard Visnes. Smith and Nephews
forskningsstipend gikk til Hannah Ugletveit Jahr for AMRI-studien:
artroskopisk behandling av massive rotatorcuffskader med debridement
og ballong. Videre ble Arthrex stipend for beste publikasjon tildelt
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Stein Arve Skjaker for studien ”Young men in sports are at highest
risk of acromioclavicular joint injuries: a prospecive cohort study”
som hadde vært publisert i KSSTA. Til sist ble Mitek reisestipendium
tildelt Gilbert Moatshe for å kunne besøke Robert LaPrade i Minnesota
for å lære mer om transplantasjon av osteochondrale allograft ved
store bruskskader i kneet.
Under generalforsamlingen var det en gjennomgang av ”Beste kliniske
praksis for behandling av primære fremre korsbåndsskader” som er
utarbeidet i regi av Nasjonalt Korsbåndsregister og som i forkant
av generalforsamlingen hadde vært ute til høring blant foreningens
medlemmer og foreningens styre. Formålet med dokumentet er å
lage en skisse for ACL kirurgi i Norge for å unngå uønsket variasjon
og å veilede til riktig og nasjonalt samstemmig praksis på korsbåndkirurgi. Norsk artroskopiforening vedtok på generalforsamlingen å
støtte prosjektet og promoterer det til sine medlemmer.

• Prosedyrebok fra NOF er foreslått og underforeningene er bedt om
å komme med to prosedyrer hver, som et utgangspunkt for videre
arbeid. Dette arbeidet er så vidt startet opp og vi vil få nærmere
info fra moderforeningen.
Ingen av styrets medlemmer har bedt om avløsning, så styret
fortsetter med de samme medlemmene som før.
Vi takker alle medlemmer for støtten gjennom 2020/2021,
og oppfordrer medlemmer til å fortsette den flittige delingen av
interessante innlegg og linker via vår facebook-side.

Norsk Forening for Håndkirurgi

Årsberetning

Leder Line Lied

Ved årets webinar utgave av høstmøtet (2021) arrangerer foreningen
et symposium med tittel ”Patellar instability: Diagnostic considerations and decision making in surgical treatment” med Cathrine
Aga og Eivind Inderhaug som møteledere. Videre er vi som tidligere
ansvarlig for sesjon(er) med frie foredrag innen artroskopisk kirurgi.

Styret har i 2020-2021 bestått av

Norsk Artroskopiforening er medlem av ESSKA Affiliated Societies.
Som et resultat av dette inviteres foreningen til å bidra med innlegg
i ESSKA-Affiliated Societies scientific symposia

Foreningen har 82 medlemmer, hvorav 61 er yrkesaktive
innen plastisk og ortopedisk kirurgi. (Vi har 13 pensjonister og
8 æresmedlemmer.)

under kongressene som arrangeres hvert 2. år. Foreningen får også
nominere abstract til deltagelse i National Society’s best paper award.

Styret har kun hatt digitale møter det siste året. Samarbeidet har
vært godt og vi føler at vi sammen representerer de ulike håndkirurgiske miljøer i Norge.

Artroskopiforeningen har egen facebook-side og hjemmeside der det
fortløpende blir lagt ut informasjon om kongresser, møter, interessante
artikler etc. Det er også på hjemmesiden at man kan melde seg på til
neste års vintermøte; www.artroskopi.no.

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
Styret har bestått av følgende medlemmer:
Tina Strømdahl Wik (kasserer)
Øystein Gøthesen (sekretær)
Hilde Apold (styremedlem)
Jørgen Jebens Nordskar (styremedlem, nettsideansvarlig)
Kristjan Valdimarsson (styremedlem)
Øystein Tyri Fagerberg (styremedlem)

Leder: Line Lied (St. Olavs hospital)
Nestleder: Rasmus Thorkildsen (OUS-RH)
Styremedlem: Katrin Valen Ek (UNN)
Sekretær/kasserer: Cecilie Lind (Haukeland)

Aktiviteter 2020-2021:
Høstmøtesymposiet 2020
Høstmøtesymposiet gikk denne gang digitalt og ble arrangert av
St. Olavs hospital. Tema var ”Den store håndskaden.” Foredragene
var kasuistikkbasert og ble holdt av Arvid Eriksen (Haukeland),
Katrin Valen Ek (UNN), Gjermund Rø (St. Olav) og Johanne Korslund
(OUS-RH). Det var svært godt oppmøte digitalt.

Vintermøtet 2021
OUS Rikshospitalet hadde i utgangspunktet ansvaret for møtet i
2021. På grunn av smittesituasjonen ble dette møtet utsatt til 2022,
og vil bli avholdt 28.-30. januar 2022. Tema blir ”nervekirurgi.”

Aktiviteter 2020/2021

FESSH 2021

Mange arbeidsoppgaver og diskusjoner har foregått via mail-utveksling.
Det nye styret har ikke hatt leder, men Øystein Gøthesen har vært
kontaktansvarlig. Vi har ikke vært samlet fysisk pga. pandemien og
arbeidet har vært preget av dette. Foreningen har mål om å være
aktiv, vitenskapelig basert pådriver innen hofte- og kneprotesekirurgi
i Norge og vil bidra med forelesninger, symposier, møter både
nasjonalt og internasjonalt.

Skulle egentlig arrangeres i Rotterdam 16.-19. juni 2021. På grunn
av smittesituasjonen ble arrangementet omgjort til web-kongress
med samme tidspunkt. Nytt av året var ”National Competitions” som
var lagt opp som ”Battles” mellom 2-3 land som forsvarte hver sin
behandlingsmetode innen en av 9 forskjellige håndkirurgiske tilstander. Norge var godt representert med Ole Reigstad (håndleddsartrose)
og Rasmus Thorkildsen (CMC1 artrose). Jan Ragnar Haugstvedt ledet
”battle” om DRU instability og deltok i tillegg på ”Wrist around the
table.” I tillegg var det 3 frie foredrag fra Norge. Takk for flott innsats!

Aktiviteter:
• I 2021 arrangeres symposium v/ Høstmøtet 2021 med tema
”Periprostetiske frakturer, tips and tricks. How do you do it?” med
foreleser Otto Schell Husby som foreleser om periprostetiske
frakturer i hoften, og Marianne Westberg som foreleser om periprostetiske frakturer i kne, etterfulgt av paneldebatt med representanter fra alle helseregionene.
• Vi oppfordret våre medlemmer til å delta, og en del av oss deltok,
på IRSA 2021, 10.-12. mai, som foregikk virtuelt fra Oslo, ledet og
organisert v/ tidligere leder av NFHKK, Stephan Røhrl. Dette ble et
bra møte med mye godt faglig påfyll og stor underholdningsverdi.
• Nordisk møte Trondheim ble avlyst pga pandemien
• Anbefalinger for god praksis. Stephan Røhrl har samarbeidet med
leder for leddregisteret Ove Furnes, i tråd med ønskene fra fjorårets
generalforsamling. Anbefalinger er i støpeskjeen.

Øyvind Håberg, Kristiansund sykehus besto FESSH eksamen som
eneste norske kandidat. Styret gratulerer!
Generalforsamlingen i FESSH ble avholdt digitalt 11.06.21. med
norsk delegat, Line Lied til stede.
2022 blir det kombinert møte med IFSSH i London, videre vil det bli
arrangert møter i Rimini 2023, Rotterdam 2024, Helsinki 2025 og
Basel 2026.

FESSH Academy 2021
FESSH Academy 2021 var planlagt i Budapest 2.-6. februar i år. På
grunn av smittesituasjonen ble det først utsatt til april, og er nå
planlagt 20.-23. oktober. Foreningen sender 4 deltagere som får
subsidiert kursavgiften. Også for 2022 vil foreningen få tildelt
subsidierte plasser. Søknad sendes styret innen 15.10.21.
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IFSSH

Norsk Spinalkirurgisk Forening

Rasmus Thorkildsen er norsk delegat i IFSSH. Neste møte vil finne
sted i London juni 2022, deretter Washington 2025.

Leder Jon Dahl

NFFHKs diplomkomite
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt Diplom skal være
tilgjengelig på våre nettsider. Ved forrige årsmøte mottok Johanne
Korslund og Tor Johannes Slørdahl diplom. Nye diplomer innvilget i
løpet av 2020/21 kunngjøres av komitéen under årsmøtet.

Foreningens kvalitetsarbeid
Det er nå fire akkrediterte håndsentre i Norge; OUS-Rikshospitalet,
Haukeland, St. Olavs Hospital og UNN.
Det er norske håndkirurger med FESSH diplom ved OUS-Ullevål (John
Williksen), OUS-RH (Rasmus Thorkildsen og Ole Reigstad), Haukeland
(Cecilie Lind), St. Olavs Hospital (Adalsteinn Odinsson og Line Lied),
UNN (Hebe Kvernmo), SØM (Istvan Rigo) og Kristiansund sykehus
(Øyvind Håberg).

Websiden www.håndkirurgi.no
Webmaster for vår hjemmeside er Katrin Valen Ek. Vi har fått tilgang
til å redigere hjemmesiden selv, innenfor den layout som Legeforeningen sentralt har satt for nettsystemet sitt. Det har vært lite
aktivitet med kurs og kongresser og hjemmesiden har dermed også
vært litt ”i dvale” men framover kommer det nå endelig ny info og
oppdateringer. På nettsiden legges det ut informasjon om nye kurs,
samt annet av interesse for medlemmene. På websiden legges også
ut lister over medlemmer i foreningen, liste over hvem som innehar
diplom i håndkirurgi, samt referater og regnskap fra tidligere årsmøter. Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med tilbakemeldinger om bruk av websiden under årsmøtet.

Inger Schulstads legat
Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi
deler ut midler fortrinnsvis til en kvinnelig lege med interesse for og
under utdannelse i håndkirurgi. Statuttene finnes annonsert i NOP’en
og på vår hjemmeside. Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen.
Ved forrige årsmøte var det ingen søkere.

Reisestipend
Statuttene finnes annonsert i NOP’en og på vår hjemmeside.
Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen. Det var ingen søkere til
stipendet i 2020.

Beste håndkirurgiske foredrag
Prisen for det beste håndkirurgiske foredrag under høstmøtet 2020
ble vunnet av Asgeir Amundsen, med ”Revisjon av smertefull ulnahodeprotese til semi-constrained DRUJ artroplastikk.” Foredraget ble
også holdt fredag ettermiddag under Nofs kåring av beste frie foredrag.

Norsk Spinalkirurgisk Forening ble i fjor tatt opp som egen faggruppe
i NOF og har bidratt NOP´en som planlagt. OUS har publisert to
artikler, en om barneskoliose og en om bekkenleddssmerter. I år vil
Haukeland sende inn et bidrag til høstnummeret der de presenterer
resultatene fra en RCT på degenerativ spondylolistese med og uten
fiksasjon som nylig er publisert i New England Journal of Medicine.
Det er sjelden norske ortopeder får publisere i de største tidsskriftene
og det er et tegn på at det er mulig å drive høykvalitetsforskning
som forhåpentlig vil skape diskusjon internasjonalt også i Årsberetning
Norge.
NOP´en er ortopedisk forenings publikasjon og flere bør benytte
muligheten til å spre kunnskap om vårt fagfelt nasjonalt.
I skrivende stund vet vi ikke hvor mange abstrakt som blir sendt inn,
men vi får håpe den negative trenden fra i fjor snur. Medlemmene
har ihvertfall hatt tid til å bruke på dette under pandemien med redusert drift på mange sykehus og lite reisevirksomhet. Det er særlig
viktig at mange LIS oppfordres og støttes til å presentere resultater
og nye metoder fra de forskjellige avdelingene. Det er fin trening i
å holde foredrag og alltid interessant å vite hva som skjer på andre
sykehus.
Årets symposium omhandler degenerativ spondylolistese som i fjor
der ikke alle resultatene kunne presenteres. Foredragsholdere er Ivar
Austevoll fra Haukeland og Tore Solberg fra UNN. Møteleder vil være
Christian Hellum fra OUS.
På grunn av koronapandemien måtte årets ryggkurs i Svolvær avlyses og det ble derfor ikke holdt noe møte i spinalkirurgisk forening
der slik det var planlagt. Avlysningen av det kurset affisererte mange
LIS som av den grunn ikke får gjort ferdig sin spesialisering i
ortopedi. Nå vil det avholdes et kurs i høst og det er på høy tid.
NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine Societies Advisory
Board), en samlingsplatform for spinalkirurgiske organisasjoner i
Europa. Årets planlagte møte utgikk og vil bli erstattet av et webinar
der Kay Müller fra UNN vil delta fra vår forening. Et fokusområde
har vært sertifisering av kirurger og sykehus med tanke på spinalkirurgi. Sertifisering av ryggkirurger nå blitt obligatorisk i flere land.
I Norge har det vært vanskelig å finne finansiering til å gjennomføre
denne utdannelsen. Det er synd for de kirurgene som har gjennomført utdannelsen har hatt stort utbytte av den. Dette hadde vi en
diskusjon om på fjorårets generalforsamling der det dessverre var
dårlig oppmøte, vi vil diskutere det igjen i år.
Samarbeidet med Svensk Ryggkirurgisk Forening og deres årlige
kurs i Sälen, ”Brainstorm in Snowstorm” vil forhåpentlig gjenoppstå
til vinteren og etter planen vil Christian Hellum fra OUS delta i
arrangementskomiteen. Svensk ortopedisk forening ønsker at vår
forening tar ansvaret for å arrangere dette kurset annethvert år i
fremtiden. Det vil vi diskutere på årets generalforsamling.

Fremtidsplaner

Under årsmøtet 2020 ble Jan Ragnar Haugstvedt utnevnt til
æresmedlem av foreningen.

Vi har tidligere diskutert behovet for sertifisering av ryggkirurger
i Norge, det har vist seg vanskelig å finansierekurs i utlandet og
krevende å arrangere egne kurs. Er det noen som vil jobbe videre
med det?

Det siste året har vært preget av reiserestriksjoner og avlyste kurs og
kongresser på grunn av smittesituasjonen. Aktiviteten i foreningen
har derfor vært veldig redusert.

Kontakten mellom de spinalkirurgiske miljøene er lite formalisert.
Det kan være formålstjenlig å styrke denne ved å ha felles møtepunkter f.eks. starte opp en månedlig nettundervisning.

Æresmedlem

Jobbe videre for et samarbeid med Svensk Ryggkirurgisk Forening.
Det har vært liten aktivitet i foreningen siste år og det er det flere årsaker til, men vi har hatt noe dialog på mail og et zoommøte i styret.
Undertegnede hadde planlagt en sosial samling med et noe mer
”lettbeint” faglig program på kveldstid under Høstmøtet, men det er
vanskelig å planlegge det med bestilling av lokale osv når vi ikke vet
i hvilken form årets møte holdes.
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Andre årsrapporter:

Norsk Ortopedpost
Redaktør Jørgen G. Andvig

Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS)
Michael Pihl
• Ved Høstmøtet 2020 gjennomførte LIOS vellykket digitalt Pro-Con
symposium med temaet proksimal humerusfraktur.
• Det ble dessverre ikke delt ut LIOS Hederspris i 2020 grunnet
digitalt format, men vi vil videreføre denne tradisjonen i 2021.
• Under LIOS’ årsmøte ble det valgt ny kasserer, Eirik Christian
Andresen. Nytt styremedlem, Sara Tronstad samt representant i
spesialitetskommiteen, Bjørn Aubert Hjall.
• Til Høstmøtet 2021 har LIOS arbeidet med årets Pro-Con symposium.
• LIOS har videreført samarbeidet med de andre FUxx-gruppene og
har fulgt arbeidet med spesialistregler. Særlig har det vært jobbet
opp mot gjennomføringen av kurs under pandemien.
• Leder har representert LIOS ved enkelte av NOF sine styremøter.
• Nestleder i LIOS sitter i Faglandsrådet.
• LIOS har gjennomført styremøter 20. oktober, 21. juni, 21. august
og planlagt under høstmøtet.
• LIOS har opprettholdt medlemskontakt via Facebook og per mail.
Fulgt opp endringer i kursplan, gitt covid-situasjon, og informert
videre om disse.

Norsk Ortopedpost har fortsatt med fire årlige utgivelser. Bladet går
i økonomisk balanse med reklameinntektene.
Vi gleder oss over fine bidrag som gir faglig påfyll for leserne. Bidrag
fra faggruppene kommer gjerne etter flere purringer, men noen faggrupper utmerker seg med tidlig innlevering og da får redaksjonen
en lettere jobb og mindre utgifter til torpedovirksomhet. Spesiell
takk til Bente Ødegaard i Ødegaard Reklame for god hjelp til layout
og trykk! Spalter kommer og går litt etter innfallsmetoden i redaksjonen som i praksis er et opplyst despoti. Vi er stadig ute Årsberetning
etter mer
relevant stoff og håper foreningens medlemmer vil fortsette å holde
bladet relevant ved å sende inn faglig og utenomfaglig stoff til glede
for leserne i året som kommer.

Acta Orthopaedica
Greger Lønne
Acta eies av NOF (Nordic Orthopaedic Federation). Tidsskriftet styres
av to representanter fra Acta (editor og deputy editor) og 3 fra NOFs
Executive commitee. Fra 2021 er det vedtatt endringer i hvem som
utgir Acta. NOF avslutter samarbeidet med Taylor & Francis og går
over til Medical Journals Sweden. Det gir betydelig besparelser og
større frihet til påvirkning.

Nofs forskningsutvalg
Greger Lønne

Webredaktør
Ann Kristin Hansen

Forskningsutvalget står for kåringen av Nofs årlige stipendvinnere.
Det ble vurdert søknader for Nof-stipendet og Nof-LIS-stipend. Totalt
4 søknader.

Årsrapport fra nettredaktør for 2020-2021
Nettredaktør administrerer og oppdaterer nettsiden www.ortopedi.no
som ligger under www.legeforeningen.no. Nettsiden inneholder informasjon om Norsk ortopedisk forening, høstmøtet, Norsk Ortopedpost,
Acta Orthopaedica, kurs/konferanser, stipender og lenker til nettsidene til faggruppene i Norsk ortopedisk forening. Informasjon om styret
oppdateres hvert år etter Høstmøtet. Kurs/konferanser, stipender og
siste utgaver av Norsk Ortopedpost og Acta Orthopaedica oppdateres
fortløpende ila året.
Videre har foreningen en facebook-konto, @ortopedisk, som har
864 følgere. Her publiseres fortløpende informasjon om kurs og
konferanser, høstmøtet og andre fagrelaterte innlegg.
Foreningen har også en twitter-konto, @ortopedi_no, som hovedsakelig brukes i forbindelse med høstmøtet. Kontoen har 34 følgere.
Nettredaktør er redaktør for høstmøteboka. I 2021 ble abstraktportalen fra AppInConf brukt for innlevering og timeplanfesting av
abstrakter. AppInConf sin timeplanmodul ble brukt for å sette opp
program for høstmøtet. Høstmøteboka publiseres fra 2020 som
PDF på foreningens nettside og i konferanseapp, og har eget ISBNnummer. Symposieprogram og sakslister til årsmøtene publiseres i
PDF og et spesialnummer av Norsk Ortopedpost – HøstmøteNOPen.
Nettredaktør takker for fire flotte år i styret og overrekker stafettpinnen til ny nettredaktør.

Kvalitetsutvalget
Lars G. Johnsen 6. august 2021

Kvalitetsutvalget for perioden 2020/2021 har bestått av:
Kaare Midtgaard
Kjartan Koi
Jonas Meling Fevang
Lars G. Johnsen (leder).

Utvalget har jobbet med en sak i løpet av denne perioden
Ved generalforsamlingen til Norsk ortopedisk forening (Nof) 24.10.19
ble det enstemmig vedtatt at Nof skulle ta initiativ til å opprette,
organisere og vedlikeholde nasjonale prosedyrer på de vanligste
ortopediske tilstander (Sak 8.1/19). Nof ga deretter Kvalitetsutvalget
i oppgave å starte arbeidet med en nasjonal veileder innen ortopedi.
Arbeidet ble startet i desember 2020 og utvalget har siden dette
avholdt digitale møter der en har diskutert seg fram til en strategi for
å lage veilederen. Tanken er å lage en web basert versjon av denne.
Motivasjonen for å lage en samlet nasjonal veileder er:
1. Å
 sikre lik behandling av pasienter for ortopediske tilstander ved
norske sykehus.
2. Å
 lage et referanseverk ikke minst for utdanningskandidater innen
faget.
3. E n nasjonal veileder som kan være en kilde til fortløpende faglig
debatt i foreningen for eksempel under det årlige Høstmøtet.
I brev/epost datert 9/6-21 ba vi så faggruppene i Norsk Ortopedisk
Forening om å utarbeide 1-2 prosedyrer etter vedlagt mal. Prosedyrene kan velges fritt men vi oppfordret til å velge blant de prosedyrene
som forekommer hyppigst innen de respektive fagfelt. Fristen for å
komme med prosedyrer til 31.12.21.
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Videre søkte utvalget Legeforeningens kvalitetsfond om støtte til
illustrasjon av prosedyrene da en så for seg at det kunne oppstå
copyright problemer dersom en bruker illustrasjoner fra nettet.
Tanken var å engasjere et firma som lager medisinske illustrasjoner
på oppdrag (Hellevik Studio). Søknaden gikk igjennom og Kvalitetsutvalget fikk bevilget 100 000.- NOK til dette. Formannen i NOF har
i tillegg vært i dialog med firmaet SunSoft for å se på mulige digitale
løsninger. Dette blir en sak på årets Årsmøte i NOF.
Arbeidet med nasjonal prosedyrebok/veileder fortsetter etter hvert
som bidrag fra fagforeningene kommer inn og en tar sikte på lansering av forslag til løsning ved neste års Høstmøte.

UEMS – “Section of Orthopaedics and
Traumatology” “European Board of
Ortho-paedics and Traumatology”
Trude Basso
Ingen aktiviteter under koronaepidemien. Det begynner å komme
igang med Webinarer.

Årsrapport fra registrene:

Nasjonalt Register for Leddproteser
Leder Ove Furnes
Leddproteseregisterets årsrapport finnes i rapporten fra Nasjonal
kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd (http://nrlweb.
ihelse.net/) som ble sendt elektronisk til alle NOF-medlemmer
i juni 2021. Sykehusvise rapporter ble sendt til kontaktpersonene
i oktober 2020.
Mye av arbeidet ble gjort fra hjemmekontor. Den pågående COVID-19
pandemien har rammet de ortopediske pasientene ulikt. Protesekirurgi i hofte, kne og skulder ble i mars, april og mai 2020 redusert
til 54 % (3 145/5 592) av antallet proteseoperasjoner året før. Det
ble operert flere pasienter i løpet av høsten 2020 enn året før, men
ikke nok til å hente inn etterslepet. Resultatet ble 11,6 % færre proteseoperasjoner i 2020 sammenlignet med 2019. En diskusjon om
hvordan dette kan unngås ved en eventuell ny pandemi blir viktig.
Rapporteringen til Leddproteseregisteret er meget god og økende.
97,5 % av de primære hofteprotesene, 97,6 % av kneprotesene og
94,8 % av skulderprotesene blir rapportert. Rapporteringsgraden for
proteser i de mindre leddene er lavere.
Registersymposiet på høstmøtet i 2020 ble gjennomført web-basert
og hadde følgende to tema: Dokumentasjon av hofte og kneproteser.
Luftkvalitet på operasjonsstuer.
Leddproteseregisteret gjennomfører for tiden et kvalitetsforbedringsprosjekt sammen med Hoftebruddregisteret. Målet er å redusere bruk
av usementerte femurstammer til eldre pasienter. Vi anbefaler at alle
kvinner over 75 år får sementert lårbensprotese. I 2017 fikk 63 % av
kvinner over 75 år sementert lårbensstamme, i 2020 var det steget til
85 %. For stor andel kvinner over 75 år får stadig usementerte stammer.
Leddregisteret presenterte i 2018 for første gang interaktive
resultater på det nasjonale servicemiljøets nettside: https://www.
kvalitetsregistre.no/. Vi presenterer nå andel veldokumenterte hofteog kneproteser ved hvert sykehus, andel kvinner over 75 år operert
med sementert lårbensprotese, andel pasienter som fikk totalprotese
med slitesterke leddflater, etterlevelse av nasjonale retningslinjer
for antibiotikaprofylakse, andel ikke-reviderte hofte- og kneproteser
etter to og ti år (standard pasienter).
Sykehusvise operasjonsantall, sykehusvise revisjonsprosenter,
proteseresultater og dekningsgrad ble offentliggjort i juni 2021 på
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside:

Nasjonalt register for leddproteser | Nasjonalt servicemiljø for
medisinske kvalitetsregistre i registerets Årsrapport for 2021.
Resultatene ble offentliggjort sammen med en grundig forklaring på
hvorfor sykehusvise forskjeller må tolkes med forsiktighet. Dårlig
rapportering, spesielt av revisjoner, vil påvirke de sykehusvise
resultatene, og vi publiserer derfor også resultater fra dekningsgradanalyser som viser samsvaret mellom sykehusenes rapportering til
Leddproteseregisteret og til Norsk pasientregister (NPR). Sykehus
som har dårlig dekningsgrad bør gjennomgå sine rutiner for innsending av skjema til Leddproteseregisteret og på sin kodepraksis til
NPR for operasjoner i de aktuelle leddene.

Årsberetning

Av reoperasjoner registrerte Leddproteseregisteret opprinnelig kun
revisjoner der protesedeler ble fjernet eller satt inn. For å få oversikt
over viktige komplikasjoner, som proteseinfeksjon, abduktorsvikt i
hoften og periprostetiske frakturer, skal nå alle typer reoperasjoner
på ledd med proteser rapporteres til registeret, også lukket reposisjon av proteseluksasjoner og osteosyntese av frakturer der protesen
ikke skiftes.

Et system for registrering av PROM data for både hofte og kne er nå
utviklet i samarbeid med HEMIT (Helse Midt-Norge IT og Helse Vest
IKT) og tatt i bruk ved 27 sykehus. Resultatene er presentert i
Årsrapport 2021. Livskvalitet måles med EQ-5D-5L, smerte og funksjon med HOOS/KOOS. Videre måles aktivitet (UCLA), utdanningsnivå, alkohol- og røykevaner, høyde og vekt. Pasienten fyller ut elektronisk spørreskjema før operasjon og 1, 6 og 10 år etter operasjon.
Målet er at alle sykehus skal ta dette i bruk og en egen konsulent
er ansatt ved Leddproteseregisteret for å hjelpe sykehusene i forbindelse med oppstart.
Det elektroniske registreringsskjemaet for kirurgene vil ha samme
oppbygging som Korsbåndregisterets skjema. Skulderprotese- og
kneprotese-registeret har nå begynt elektronisk registrering og vi
oppfordrer sykehusene til å ta dette i bruk.
Nytt av året er register randomiserte studier (R-RCTer). ALBA studien
(beinsement med eller uten antibiotika ved primære totalproteser i
kne) startet inkludering i januar 2021 og målet er å inkludere 9 172
pasienter. Per 1. juli er 47 pasienter inkludert. Deltagelse forutsetter
web basert registrering i MRS (Medisinsk registreringssystem) på
Norsk helsenett. Vi har fått laget en randomiseringsløsning i MRS
ved hjelp av HEMIT. Dette er viktig infrastruktur for nye studier og blir
spennende for norsk ortopedi. Dette er vår dugnad og vi håper alle
sykehusene vil delta. ALBA studien er presentert i NOP’en 1-2021 og
vi oppfordrer alle sykehus til å delta. All registrering, randomisering
og oppfølging skjer gjennom Leddregisterets nye elektroniske
registreringsskjema. I forbindelse med studien har vi innført et skjema
for bakteriologi og resistensmønster ved revisjon for infeksjon,
forlenget sårsivning, smerte alene og aseptisk løsning. Skjemaet
sendes ut til kirurgen 3 uker etter revisjonsoperasjoner.
Vi vil minne om at Datatilsynet krever at samtykkeerklæringen
signeres av pasienten før operasjonene rapporteres til registeret,
og at samtykkeerklæringen lagres i sikkert arkivsystem. Den nye
forskriften for medisinske kvalitetsregistre som trådde i kraft
1. september 2019 åpner imidlertid for at opplysninger kan registreres
uten pasientens samtykke og at pasientene i stedet får rett til å
reservere seg mot at opplysninger blir registrert. Hoftebruddregisteret
har fått reservasjonsrett fra 1. juli 2021, men pasienter som opereres
med totalprotese for hoftebrudd må fortsatt undertegne skriftlig
samtykke og rapporteres til Leddregisteret.
Leddproteseregisteret vil i tiden fremover jobbe for at en slik
reservasjonsrett erstatter samtykkekravet for pasienter som skal
rapporteres til registeret.
Nasjonalt Register for Leddproteser samarbeider med en rekke sykehus på studier der registerdata benyttes. Det er flott at registerets
store datamateriale blir forsket på og vi oppfordrer alle forskningsinteresserte som ønsker å bruke data fra registeret om å ta kontakt.
Vi viser til egen liste over publikasjoner på våre nettsider
Referansegruppen støtter at sykehus som har dårligere resultat
(høy revisjonsrate) enn forventet (outliers) for hofte- og kneproteser
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skal kontaktes for å høre om det er noe Leddproteseregisteret kan
hjelpe med og om sykehusene har gjort tiltak.
Det er også enighet om at sykehus som har operert proteser med påvist dårlige resultat må følge disse pasientene opp med regelmessige
kontroller. Spesielt gjelder dette proteser med sementerte Reflection
kopper med ikke-kryssbundet plast og Titan stammer, proteser der
det er benyttet dårlig beinsement (Boneloc/laviskøs CMW) samt
usementerte kopper og stammer med dårlig resultat. Det er laget en
egen anbefaling for oppfølging av proteser med økt risiko for revisjon
som finnes på vår nettside http://nrlweb.ihelse.net/. Det er også
laget en oppdatering for oppfølging av metall mot metall proteser og
anbefaling ved fraktur av keramiske hoder.
Vi takker alle landets ortopediske kirurger for god rapportering til
registrene og med ønske om fortsatt godt samarbeid!
Referansegruppen for Leddproteseregisteret, Hoftebruddregisteret
og Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd for
2020-2021 er:
Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge (Referansegruppens leder)
Ann Kristin Hansen, Helse Nord
Øystein Gøthesen, Helse Vest
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst
Representant fra (tjenesten) Helse Bergen og Universitetet i Bergen:
Jan-Erik Gjertsen.
Brukerrepresentant: Jostein Bildøy
Det er avholdt møte i referansegruppen i april 2021 (På Teams).

Nasjonalt hoftebruddregister
Jan-Erik Gjertsen
Komplett årsrapport for Nasjonalt Hoftebruddregister finnes i rapporten fra
Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd på https://
helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-leddproteser-og-hoftebrudd som ble sendt elektronisk til alle NOF-medlemmer i juni 2021.
Nasjonalt Hoftebruddregister inneholder nå data fra nesten 129 000
primæroperasjoner og mer enn 14 000 reoperasjoner. I 2020 ble
7 399 primæroperasjoner og 700 reoperasjoner rapportert til registeret. De siste to årene har det vært en markant nedgang i antall
rapporterte primæroperasjoner sammenlignet med tidligere år og
denne nedgangen er større enn det man kan forvente ut fra naturlige
variasjoner. Vi har heller ingen indikasjoner på at Covid-19 pandemien
har påvirket antallet hoftebrudd i Norge. Det er derfor sannsynlig at
rapporteringsgraden ved sykehusene er dårligere enn tidligere. Vi
ber om at alle sykehus fortsatt melder både primæroperasjoner og
reoperasjoner til registeret.
Den viktigste årsaken til lavere antall rapporterte pasienter er trolig
problemer med å innhente samtykke fra hoftebruddpasientene.
Dette vet vi har vært utfordrende og vi har hele tiden arbeidet for at
pasienten skal kunne registreres uten skriftlig samtykke. Den nye
helseregisterforskriften har åpnet opp for at kvalitetsregistre skal
kunne basere seg på reservasjonsrett i stedet for samtykke. I 2020
har Hoftebruddregisteret gjennomført en personvernkonsekvensutredning (DPIA). Etter anbefaling fra Personvernombudet i HelseBergen er denne nå godkjent. En av konklusjonene i denne utredningen
er at kravet om samtykke for registrering i Hoftebruddregisteret nå
fjernes. Videre rapportering til Hoftebruddregisteret baseres nå på at
pasientene har en reservasjonsrett slik at de i etterkant kan reservere
seg mot å være registrert. For å sikre at pasientene har en reell
reservasjonsrett er det derfor svært viktig at pasientene i forbindelse
med sykehusoppholdet får skriftlig og muntlig informasjon om Hoftebruddregisteret. Informasjonsskriv til pasientene er sendt til alle
avdelinger som opererer hoftebrudd. Det er viktig at denne informasjonen deles ut. I tillegg har alle rapporterende avdelinger mottatt
plakater med informasjon om Hoftebruddregisteret som vi ønsker
blir hengt opp på egnet sted i avdelingen. Pasienter med hoftebrudd
som opereres med totalprotese, og som meldes til Hofteregisteret,
må fortsatt undertegne skriftlig samtykke for at operasjonen skal
rapporteres.

I løpet av 2021 planlegges det overgang til elektronisk registrering
i stedet for utfylling av papirskjema. Registreringsløsningen er på
plass i MRS (Medisinsk registreringssystem i Norsk helsenett).
Kirurgene må registrere seg som bruker i Nasjonalt Hoftebruddregister i Norsk helsenett på falk.nhn.no før de skal registrere pasienter
første gang. Etter godkjenning kan en logge seg inn på mrs.nhn.no
og registrere pasienten i operasjonsskjemaet. Implantatene skal
etter overgang til elektronisk registrering skannes ved hjelp av
skannerprogrammet til Procordo. Det vil bli sendt ut instruksjoner
til sykehusene når oppstart for elektronisk rapportering nærmer
seg. Instruksjoner vil også bli lagt ut på https://helse-bergen.no/
nasjonal-kompetansetjeneste-for-leddproteser-og-hoftebrudd

Årsberetning

I forbindelse med overgang til elektronisk rapportering vil det
innføres noen nye variabler på operasjonsskjemaet. Dersom ventetid
fra brudd til operasjon oppgis å være lengre enn 48 timer vil en i
en nedtrekkmeny bli bedt om å angi en årsak til lang ventetid. For
udislokerte lårhalsbrudd (Garden 1 og 2) vil en bli bedt om å beskrive
om bakre tilt er mer eller mindre enn 20 grader.
Hoftebruddregisteret har siden 2017 presentert online interaktive
resultater. De interaktive resultater viser sykehusvise resultater og
er tilgjengelig på www.kvalitetsregistre.no. Resultatene har så langt
blitt godt mottatt og vi håper at de interaktive resultatene blir brukt
i kvalitetsforbedringsarbeid lokalt.
Hoftebruddregisteret har de siste årene gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt sammen med Hofteregisteret. Målet har vært å
redusere bruk av usementerte femurstammer til eldre hoftebruddpasienter. Hoftebruddregisteret har tidligere kommet med en anbefaling om å unngå usementerte femurstammer ved operasjoner for
hoftebrudd hos pasienter over 70 år. Det er derfor gledelig å se at
andelen usementerte proteser har sunket jevnt de siste årene. I 2020
var bare 4,2 % av hemiprotesene usementerte. Det er få sykehus som
nå rutinemessig bruker usementerte stammer ved operasjon med
hemiprotese.
Hoftebruddregisteret er fra 2018 representert i styret til Fragility
Fracture Network Norge som er en tverrfaglig organisasjon som
arbeider målrettet for å forebygge og behandle lavenergibrudd. Det
er ønskelig at Hoftebruddregisteret etter hvert kan brukes i enda
større grad i kvalitetsforbedringsarbeid ved å monitorere at pasienter
med hoftebrudd får anbefalt behandling. Vi håper å kunne utvide
Hoftebruddregisteret til å inkludere også variabler som liggetid,
mobilisering på sykehus, fallforebygging, osteoporosebehandling,
medisinske komplikasjoner i forbindelse med sykehusoppholdet og
omsorgsnivå etter utreise. Trolig vil registrering av nye variabler i
Hoftebruddregisteret kunne gjennomføres ved innføring av et nytt
elektronisk registreringsskjema som fylles ut av lege eller sykepleier
ved utreise.
Nasjonalt Hoftebruddregister samarbeider med en rekke sykehus
om studier med både nasjonale og lokale resultater. Det er flott at
registerets store datamateriale blir forsket på og vi oppfordrer alle
forskningsinteresserte som ønsker å bruke data fra registeret om
å ta kontakt. Vi viser til egen liste over publikasjoner på våre
nettsider https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-forleddproteser-og-hoftebrudd
Takk til alle ortopeder for god rapportering og med ønske om fortsatt
godt samarbeid!
Referansegruppen for Leddproteseregisteret, Hoftebruddregisteret
og Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd for
2020-2021 er:
Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge (Referansegruppens leder)
Ann Kristin Hansen, Helse Nord
Øystein Gøthesen, Helse Vest
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst
Representant fra (tjenesten) Helse-Bergen og Universitetet i Bergen:
Jan-Erik Gjertsen.
Brukerrepresentant: Jostein Bildøy
Det er avholdt møte i referansegruppen i april 2021 (På Teams).
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Nasjonalt korsbåndregister
Håvard Visnes
Korsbåndregisterets ledelse og sekretariat er stolte av å kunne
presentere registerets rapport for 2020. Rapporten inneholder
mange av de samme tabellene og figurene som tidligere. Data fra
korsbåndregisteret blir i tillegg presentert i en rapport presentert
av SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) hver høst
hvor hensikten er å forenkle terminologi for å gjøre det lettere å lese
også for pasienter.

Korsbåndregisteret skal være nyttig for kirurgene. Hvert enkelt sykehus får sine egne tall tilsendt, og vi står også til disposisjon dersom
dere har flere spørsmål. Styringsgruppen har i 2020 bestått av Jon
Olav Drogset, Lars Engebretsen, Stig Heir, Mette Andersen, Ove
Furnes, Jonas Meling Fevang og brukerrepresentant Jostein Bildøy.
En spesiell takk til alle som leverer inn skjema.
Forskning er viktig og det har i 2020 også vært produsert mye bra.
Vi er veldig stolte over en doktorgrad med utgangspunkt i registeret i
2020: Søreide E. ”On aspects of intra-articular ligament reconstruction.”
2020 University of Oslo; Oslo, Norway.

Vi er veldig glade for entusiasmen rundt korsbåndkirurgi og all
forskning på dette tema.
Det største fremskrittet i 2020 er at det er blitt utarbeidet ”beste
kliniske praksis for behandling av fremre korsbåndskader.” Hensikten
med arbeidet er, så langt det er mulig, å utvikle en nasjonal enighet
som definerer beste kliniske praksis. I vårt fag vil det alltid være
variasjon, men man ønsker så lite variasjon som mulig og variasjonen
må være evidens basert. Initiativet er tatt fra Nasjonalt Korsbåndregister i samarbeid med Norsk Artroskopiforening. Myndighetene
ønsker at nasjonale medisinske registre skal ta en aktiv rolle vedrørende kvaliteten på behandlingen i landet via kvalitetsindikatorer.
I Korsbåndregisteret er det revisjonsrate etter 8 år og bruk av antibiotika som til nå har vært definert. Vi ser på muligheten til å utvide
dette. En ny kvalitetsindikator kan defineres til andelen elektive
pasienter som har fått gjennomført fysioterapi.
Nye operasjonskoder er innført fra 1. januar 2021 og finnes allerede
elektronisk i kodeverket. Fordelen med dette er at det nå er blitt
egne og mer presise koder for revisjonsinngrep. Dette gjør at presisjonen blir bedre og på sikt kan man også få større differensiering
i betalingen for komplekse inngrep.
På grunn av korona pandemien har 2020 vært et utfordrende år
for elektiv ortopedisk kirurgi. Noen har brukt perioden til kvalitetsprosjekter mens andre har grepet fatt i utfordringen med elektronisk
skjema. Vi vil også minne om at vi gjerne bidrar på alle måter for
å hjelpe sykehus med denne overgangen. Innsending av skjema til
korsbåndregisteret er obligatorisk og en pålagt tjeneste. Dekningsgrad analyser som er gjort for årene 2017 og 2018 viser hvor stor
andel av operasjonene som er meldt til registeret. Denne var 85,5 %
noe som i utgangspunktet er akseptabelt, men vi ønsker over 90 %.
Vi har gjennomført et datakvalitetsforbedringsprosjekt i 2020 som
viser at det ikke er andre feilkilder enn manglende rapportering.
I 2020 er det registrert 1622 primære korsbåndoperasjoner og 84
revisjoner. Dette er naturlig nok en nedgang fra fjoråret (1918/154).
Vi kommenterte i fjor at insidensen av primære rekonstruksjoner er
klart økende hos jenter i aldersgruppen 10-19 år. Dette har gitt flere
oppslag i media om tema og er et område som fortjener vedvarende
økt fokus.
Bruken av patellarsenegraft er fortsatt økende, og utgjør nå 69,4 %
av alle operasjonene.
Det har de siste årene har det blitt kommentert at det er blitt vanligere å suturere en skadet menisk (figur 7) samtidig med en primær
korsbåndoperasjon. I 2011 ble litt over 20 % suturert, mens det har
vært gradvis økende til 55,6 % i 2020. Effekten av denne endringen
har så langt vært vanskelig å måle, men resultatene vil kanskje
medføre mindre artrose på sikt. I det nye elektroniske skjema vil
flere detaljer om både rotskader og ramplesion av meniskene være
lettere å identifisere.
Rapportering av pasienter som har gjennomgått en annen operasjon
på samme kne etter en korsbåndsoperasjon er fortsatt alt for lavt.
Det er for eksempel for hele landet kun meldt inn to postoperative
infeksjoner i 2020. Registeret ber den enkelte kirurg om å forbedre
denne praksisen.
Det har det siste året fra registerets side blitt overført variabler, som
pasienten kan fylle ut, fra kirurg skjema til pasient skjema. Dette
gjelder høyde, vekt, snu/røyk, skadedato og aktivitet ved skade, og
det vil naturlig nok kunne lette arbeidet med skjemaene for kirurgene.

Årsberetning
Nasjonalt barnehofteregister
Trude Gundersen
ÅRSRAPPORT NASJONALT BARNEHOFTEREGISTER 2020
2020 har vært et år med mye aktivitet i registeret. Alle sykehus
rapporterer i elektronisk løsning i MRS, og det virker som de aktuelle
sykehus har fått på plass løsninger for rapportering. Vi har også spesielt
bedt kontaktpersonene ved hvert sykehus om å etter-registrerer de
som mangler, ved årsslutt. Vi håper dette vil gjøre at vi får med de
fleste av barna som skal registreres.
På høstmøte 2020 hadde vi et flott symposium, med gjennomgang
av nasjonale anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging
av barn med hofteleddsdysplasi, Calvè-Legg Perthes (CLP) og epifysiolyse i hoften, og der var svært god deltagelse. Fagrådsmedlemmer
fra registeret hadde i forkant jobbet godt for å komme frem til gode
anbefalinger og der ble noen fine diskusjoner under symposiet. Målet
er at anbefalingene etter hvert skal kunne publiseres i en nasjonal
veileder for behandling i barneortopedi og vi synes det er flott at
registeret nå kan brukes for å utvikle slike anbefalinger.
Vi har lenge hatt et mål at registeret skal samle inn PROM data på
pasientene. Det har tatt tid å få oversatt og validert PROMIS-25-Ped
versjonen, men dette er nå på plass. Vi hadde derfor første utsendelse
av PROM-data fra registeret i november. Grunnet noe vansker med
elektronisk utsendelser, ble denne første utsendelsen gjennomført
på papir. Mange har svart. I fortsettelsen vil PROM data sendes ut
direkte fra MRS, og de av dere som har lagt inn skjema de siste
månedene, vil se at der er kommet et nytt felt i skjema, der man
må registrere den forelderen/foresatte som skal motta det elektroniske spørreskjema. I løpet av mai 2021 vil disse utsendingene gå
automatisk til den forelderen som er registrert. Vi er et av de første
nasjonale registre som bruker denne løsningen, så der vil muligens
komme endringer underveis. Vi er glad for at dette endelig er på
plass, og vil kunne gi oss mye, ny informasjon om disse pasientene.
Mot slutten av 2020 fikk registeret varsel om at vi ville miste status
som nasjonalt kvalitetsregisteret. Vi fikk imidlertid mulighet for et
innlegg i Interregional arbeidsgruppe, der vi fikk forsvare vår posisjon. Arbeidsgruppens konklusjon var at vi får beholde status som
kvalitetsregister videre, men under forutsetning av at vi mer aktivt
driver med kvalitetsforbedringsarbeid. Vi vil derfor i løpet av 2021
jobbe ved hvert enkelt sykehus for å få ned tiden fra symptom til
diagnose og behandling for CLP og epifysiolyse. Målet er å komme
under 6 uker. For å få dette til skal vi jobbe tettere med kontaktpersonene på hvert sykehus, for å se på forhold som øker tiden. Vi må
også jobbe opp mot primærhelsetjenesten, for at de raskest mulig
henviser de aktuelle pasientene til oss. Vi håper alle stiller seg
positiv til dette arbeidet.
Voksenhofte hadde også sitt første fulle år med registrering. Vi ser
av tallene at der er en økende rapportering av både skopiske og åpne
hofte operasjoner hos unge voksne. Spesielt den åpne hoftekirurgien
i denne pasientgruppen, er sentralisert på få sentre, slik at den
største utfordringen er å få med alle som gjør skopiske prosedyrer
i hofteleddet. Noe av dette gjøres også ved private klinikker, men vi
har som mål å få med disse også. PROM data for denne pasientgruppen er ferdigstilt og vil så snart det er klart sendes ut elektronisk
via MRS.
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Andre årsrapporter:

Årsrapport Spesialitetskomiteen
Året har vært preget av koronapandemien. Ny komite ble valgt i
fjor med stor utskifting. Det har vært avholdt et elektronisk halvdagsmøte med fordeling av oppgaver. Det er planlagt fysiske møter ut
over høsten. Fysiske møter inkludert tilsynsbesøk er avgjørende for
komiteens arbeid og legitimitet.
Søknadsbehandlingen om godkjenning som utdanningsinstitusjoner
er ikke ferdig og det mangler fremdeles dokumentasjon fra enkelte
sykehus.

Årsberetning

Tilsynsordning er ikke etablert, og uttrekk fra kompetanseportalen
er ment å ta over for SERUS rapporter. Dette har ikke kommet i gang.
Komiteen jobber fremdeles med dette.
Det er et stort press for at kurs skal gjøres elektroniske. De fleste
kurs i ortopedi har praktiske øvelser som sentrale for utbytte, og det
er derfor mindre aktuelt. Praktiske kurs er kommet i gang. Det er
ønske om at enkelte kurs gjøres hybride, enten som en digital del
og deretter en oppmøtesamling, eller at det er mulig å delta digitalt
dersom kurset avholdes fysisk. Komiteen samarbeider med Regut og
kurskomiteene om dette.
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