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TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

Lower
risk of implant failure
and reoperation

Faster
time to fracture union

High
return to pre-fracture status

Data on file with Smith & Nephew.

Visit www.HipFX.com to learn more.

Following a metaanalysis
of published literature,  
the TRIGEN INTERTAN allows
patients to experience:

Supporting healthcare professionals for 
over 150 years
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KNEPROTESER

PFC SIGMA®

• En av de mest brukte kneproteser  
i verden.• Veldokumentert.• Både fast og mobil plattform.

LCS®

• Den første totalprotese med mobil 
plattform.• Brukt i Norge siden 1994.
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This documentation is intended exclusively for physicians and is not intended 
for laypersons. Information on the products and procedures contained in 
this document is of a general nature and does not represent and does not 
constitute medical advice or recommendations. Because this information does 
not purport to constitute any diagnostic or therapeutic statement with regard 
to any individual medical case, each patient must be examined and advised 
individually, and this document does not replace the need for such examination 
and/or advice in whole or in part. Please refer to the package inserts for 
important product information, including, but not limited to, contraindications, 
warnings, precautions, and adverse effects. Third party trademarks are used for 
information purposes only and may be trademarks of their respective owners.

Design and polyaxiality 
make the difference.

NCB® Periprosthetic  
Locking Plate System
The innovative plate design and polyaxial 
technology of the NCB Periprosthetic Locking  
Plate System allow for secure bicortical screw 
fixation around the stem of an implanted prosthesis. 
This comprehensive system, including proximal 
and distal femur plates, trochanter plates as well 
as curved femur shaft plates, provides the much 
needed flexibility in the treatment of periprosthetic 
fractures. Find more information on the NCB 
Periprosthetic Locking Plate System at:

Because each detail makes the difference.
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redaktørens hjørne

terje vagstad, redaktør

sommaren er over og hausten 
skal angiveleg vere her sjølv 
om det er ei hetebølge over 
landet andre stader og enn i 
det sentrale østlandsområdet 
med temperaturar godt  
opp på 20-talet også på 
vestkysten.

I	tråd	med	slik	det	har	vore	dei	
siste åra har det og vore stor tem-
peraturauke i forbindelse med 
nye forhandlingar med spekter, 
arbeidsgjevaren vår.

strid om kollektive rettar
Vi har vore gjennom kampar 
for gravide sine rettighetar, for 
faste stillingar og som alltid for 
lønn men i år er striden viktigare 
enn kanskje nokon gong avdi 
det handlar om våre kollektive 
rettar framkjempa gjennom tiår. 
kort fortalt ynskjer spekter å gå 
frå kollektive turnusordningar til 
individuelle planar for å kunne 
planlegge turnusane betre. Anne-
kari Bratten skjønner ikkje ka vi 
bråkar for (som vanleg) medan 
dei mest pessimistiske av oss trur 
at dette gir ei blankofullmakt til 
å la legane jobbe inn sine eigne 
kurs og feriar ved å plassere 
vaktene utanfor desse og heller 

auke vaktbelastninga når du ikkje 
har ferie og når du ikkje er i per-
misjon eller er på kurs. Unntaka 
vi har frå arbeidsmiljølova har 
nettopp vore fordi vi har kol-
lektive avtaler og kollektivt vern 
og dermed kollektiv beskyttelse, 
alle legar i eitt vaktlag jobbar 
like mange vakter med ein fast 
rullerande turnus som for min del 
er veldig lett å planlegge, i feriane 
trår vi til og jobber ekstra , same 
når andre er borte frå jobb av 
ulike grunnar. Vi har avtalefesta 
rett til permisjon i forbindelse 
med kurs 10 dagar per år med 
full lønn, vi har same retten til 
ferie som andre arbeidstakarar 
men tenk dokke scenarioet der vi 
må jobbe inn vakter i ein allereie 
travel dag for å få tatt ut ferien? 

reknestykket er enkelt, berre 
for å vise urettferdigheten i det: 
jobbar du (som mange) 48 
timar per veke i snitt inkl vakter 
har du samla over 5 veker ferie 
240timar å ta ut. om du har 
8-timars dagar vil ei 5 dagers 
veke vere 40 timar. 5 veker ferie 
= 200 timar. Dersom du då må 
jobbe inn vaktene dine får du 
fleire timar i snitt utanom ferien i 
tillegg til at du minst går glipp av 
40 timar ferie/fri som du eigenleg 
har opparbeidd deg! sånn kan 
det ikkje vere, like lite som at det 
er akseptert at vi tek ut ferie kun 
i vaktintensive periodar kan det 
vere at arbeidsgjevar spekulerer 
i å lure oss for fri. Det kollektive 
vernet og dei kollektive avtalane 
vi har er utruleg viktige for å ver-

ne kvar enkelt av oss, ikkje minst 
dei ferskaste og yngste som ikkje 
har noko å slå i bordet med hos 
arbeidsgjevar for å unngå mykje 
ekstrabelastning, dei er avhengig 
av sjefens godvilje for å kunne 
fortsette i stillinga og blir allereie 
utnytta nok. kort oppsummert 
er vi heilt avhengige av dei kol-
lektive avtalane vi har hatt for å 
fungere som ein einhet og for at 
vi skal kunne fortsette å jobbe 
med såpass vide unntak frå 
arbeidsmiljølova som vi gjer.

store protestar
Hausten utover blir veldig spen-
nande og uansett utfall er neppe 
siste ord sagt, fleire føretak har 
allereie mot store protestar frå 
tillitsvalde innført individuelle 
vaktplaner og det er faktisk på 
tide å få løfta dette opp eitt nivå 
slik at desse forhåpentlegvis kan 
få tilbakemelding om at det ikkje 
er greitt. regjeringa skryter mykje 
av den såkalte norske modellen, 
kvifor legar skal behandlast ann-
leis enn andre arbeidsgrupper 
er det imidlertidig ingen som har 
svart på. støtta frå andre arbeids-
takarorganisasjonar slik som 
politiet, sjukepleiarane og faktisk 
og frontfaga har vore voldsom og 
det er sikkert godt å ta med seg 
for streikeleiarane. sist sjukehus-
streik i 2008 varte i 22 dagar, 
denne trur eg blir lenger.

dagleglivet går sin vante 
småskeive gang
Med såpass mykje som føregår 
i fagforeningskretsane kan det 
vere godt å kjenne at det daglege 
livet ellers går sin vante små-
skeive	gang.	Ingenting	på	jobb	er	
heilt fritt for kontroversar, vi har 
nesten daglege strykningar anten 
grunna sjukdom eller mengder 
med ø-hjelp, organisasjons-
endringar står i kø og alle steinar 

”  ... Det kollektive 
vernet og dei kollek-
tive avtalane vi har 
er utruleg viktige [-], 
ikkje minst dei fersk-
aste og yngste ...”
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for Dupuytren’s contracture

PP-1208

Østensjøveien 18 Bryn, 0661 Oslo 
Tlf:  +47 66 82 34 00
www.sobi.no, www.xiapex.eu

2016_Xiapex Dupuytren Reminder_NOP.indd   1 04.09.2016   12:47:35



Norsk Ortopedpost • 1 - 2016 99

redaktørens hjørne

redaktørens hjørne fortsatt ...

vert løfte for om muleg å berge 
økonomien medan ein på indi-
vidnivå prøver gjere så godt ein 
kan. Bestemor mi brukte å sei at 
”alt lagar seg så lenge ein sjølve 
ikkje kjem i ulage”, dette sitatet 
fell meg stadig inn når debattane 
går heftig, det e viktig å behandle 
andre med respekt og vennlighet 
så får ein heller heve seg over dei 
som ikkje gjer det. 

Jobben vår e heldigvis i utgangs-
punktet utruleg kjekk, den e 
utfordrande og spanande og det 
er oftast berre du sjølve som be-
stemmer kor langt du vil strekke 
deg og kor langt du vil nå. ”Hard 
work beats talent if talent doesn’t 
work hard” heiter det i fotball-
verda, slik er det og i kirurgien. 
Det viktigaste er allikevel korleis 
du som lege taklar motgang og 
følger opp pasientane dine, det 
er det som skil ein god frå ein 
nydeleg lege. 

I	løpet	av	utdanninga	blir	det	
sett veldig mykje fokus på det 
faglege som naturlegvis må stå 
i føregrunnen for alt vi driv med 
men vi burde hatt fleire kurs i 
kundehandsaming, empati og 
rett og slett folkeskik. kanskje 
spekter kan bli med?

Høstmøte med strålande 
program
I	Norsk	ortopedisk	forening	
nærmar årets store happening 
seg, haustmøtet! Fleire abstracts 
enn nokonsinne og det som 
ser ut til eit strålande program 
burde borge for skikkeleg fagleg 
utbyte, når det gjeld det sosiale 

held smith and Nephew fortet og 
inviterer til get together onsdagen 
medan vi har vår eigen strålande 
torsdagsklubb nettopp torsdagen. 

På fredag er det fleire spennande 
tema utover dagen slik at det nok 
vil lønne seg å bestille billett seint 
på dagen heim, når tirsdagen og 
tverrfagleg no verkar å vere vekke 
for godt, i alle fall i overskueleg 
framtid er det viktig å pakke inn 
eit skikkelg program resterande 
dagar og det er og viktig at dere 
som tilreisande planlegg å utnytte 
og fredagen. 

Haustmøtet har siste 5-6 åra blitt 
stadig betre og det verkar som 
om det endeleg er blitt det som 
var tanken bak det: det viktigaste 
møtet for norske ortopedar både 
fagleg og sosialt i løpet av  
kalenderåret! Vi gleda oss!

... fotballen
Vi må vel seie litt om fotballen og. 
I	eliteserien	har	det	gått	mange	
år sidan eitt lag var så suverene 
som rosenborg er i år, penger 
og kontinuitet er viktig men jam-
men må dei ha gjort mykje godt 
på treningsfeltet og! Molde som 
vel er den økonomisk sterkaste 
rivalen er ikkje i nærheten og 
nygginga av solskjærstatua 
utanfor stadion verkar vere satt 
på vent. Brann har klart seg 
godt, odd som forventa og det 
er vel strømsgodset, stabæk og 
Aalesund som har underprestert 
mest forutanom stakkars start 
då som ikkje har vunne på over 
eitt år og heilt klart rykker ned, 
like lite spennande å tippe som 
at rosenborg vert seriemester. 
kem som blir nr 2 og 3 er åpent, 
likeså kem som rykker ned og 
kem som skal spele kvalifisering. 
siadan AAfk er midt i gjørma blir 
hausten ekstra spennande for 
meg men det er no trass alt berre 
fotball!

forskingssamarbeid
Våren og sommaren har vore 
travel og hausten har noko godt 

ved seg, mørke kveldar og kalde, 
klare netter framfor bålpanna, 
hektisk aktivitet for å rekke fjell-
turar før det møknar og alt av ak-
tivitetar barna driv med aukar på. 
Det er ei fin tid som må nytast 
fram mot jul. Eg er så heldig at 
eg saman med 2 kjekke kollegaer 
driv forskingssamarbeid med ein 
Lab i Hannover i tyskland kor vi 
prøver revolusjonere den skulder-
stabiliserande kirurgien vi driv 
med i Norge og verda for øvrig. 
store ord som forhåpentlegvis 
botnar ut i det vi trur og håpar, 
nemleg betre og meir effektiv 
pasientbehandling. 

Vi har vore her 5 veker for å gjere 
ei studie og er no godt i gang 
med studie 2, ufatteleg lærerikt 
og artig og ikkje minst arbeids-
krevande men vi kjenner alle 3 
på den gode følelsen det er å 
prestere ilag og løfte kvarandre 
fram. Einaste malurta i begeret 
er at vi må ta igjen vaktene når vi 
kjem heim og grunna dei utruleg 
travle vekene her kjennest det 
som ei skikkeleg straff, vi har 
ikkje akkurat 8-timars daga, meir 
12-13 og i tillegg reisinga. 

Her er det no 13. september, 
33 grader ute og ikkje mykje 
teikn til haust, etter lange dagar i 
kadaverlaben er det berre usann-
synleg godt å kome ut og kjenne 
varmen og sola slå i mot deg og 
varme deg frå utsida, kontasten 
til Norge er enorm men kombina-
sjonen er rett og slett strålande.

La oss vere sterke i lag
strålande skal vi og få det i veke 
43, eg gledar meg til eit nydeleg 
møte med massemasse kjekke 
kollegaer og venner. Gjer tankane 
til forhandlingsdelegasjonen 
i lege-foreninga til våre: Vern 
om det kollektive og la oss vere 
sterke i lag både fagleg og sosialt. 

Vi snakkast på Plaza!

 

”  ... vi burde hatt  
fleire kurs i kunde-
handsaming, empati 
og rett og slett folke-
skikk. kanskje  
spekter kan bli 
med?”



Mr. Raghu Raman, MD, FRCS
Hull Royal Infirmary, UK

• Why the worlds first HAC implant has never been bettered

• The modern benefit of the the Furlong, Day case hip

Mr. Kerry Acton, MD, FRCS
Royal Surrey County Hospital, UK

• The Evolution of my hip practice

• Short stems and young adult hips                       

Onsdag 26. Oktober klokken  12.00 – 13.00
Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo - Blu Room

SCP Orthopedics har gleden av å invitere til

FURLONG SYMPOSIUM

Company Norway / Headquarters

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

karl-ivar Lorentzen, styreleder

på vegne av styret er det min 
store glede å kunne ønske 
alle medlemmer og leveran-
dører hjertelig velkommen til 
årets Høstmøte.

På vegne av styret er det min 
store glede å kunne ønske alle 
medlemmer og leverandører 
hjertelig velkommen til årets 
Høstmøte.

Jeg vil rette en stor takk til alle 
som har bidratt til å gjøre dette 
mulig!

Arrangementet har vokst med 
årene og vi har hatt noen dis-
kusjoner i styret om alternative 
arrangørsteder for å tilfredsstille 
det økende plassbehovet etter 
tilbakemeldinger fra medlemmer 
i fjor. styret har kommet fram 
til at Plaza fortsatt tilbyr oss det 
beste konseptet ikke minst med 
tanke på beliggenhet.

Alternativet ville vært å flytte 
det ut av oslo med en betyde-
lig risiko for å ødelegge det Nof 
har bygd opp over år til å bli det 
Høstmøte vi kjenner i dag. Den 
sjansen tar vi ikke!

omfattende program
Årets Høstmøte starter med Nof 
symposiet ”Hvorfor ikke bare 
gipse”, arrangert av Faggruppe 
for osteoporose og Benhelse 
og Faggruppe for ortopedisk 
Traumatologi. 

Deretter fortsetter uka med 155 
frie foredrag, 20 symposier og 
alle Nofs generalforsamlinger. 

LIOS	pro-con	handler	i	år	om	
claviculafrakturer operativ vs 
konservativ behandling.

Torsdagsklubben vil som vanlig 
bli arrangert med hyggelig sam-
vær, livemusikk og stipendutde-
ling.	I	år	som	i	fjor	blir	det	utdelt	
2 Nof stipend og 3 reisestipend. 
For reisestipendene er det viktig 
å være tilstede under trekningen.

beste frie foredrag
Nytt av året er kåringen av 
Høstmøtes beste frie foredraget 
uavhengig	av	faggruppe.	I	år	vil	vi	
kåre en vinner blant disse i Film 
og kunst, fredag 28.10 13.00-
14.00. Vi kommer da til å gjøre 
litt ekstra stas på vinneren av 
konkurransen. 

om traumemottak og  
-behandling
Vi har i år invitert Pål Aksel Næss 
for å holde Nof instructional 
lecture og temaet er moderne 
traumebehandling.. 

Nyttige app’er
Høstmøteappen kontinueres 
og den finner du på hostmote.
nettrakett.no. Der finner du det 
meste av den informasjonen du 
trenger om Høstmøte. Jeg vil 
også anbefale nedlasting av ap-
pen socrative slik at du kan være 
med på spørreundersøkelser og 
avstemminger underveis der det 
arrangeres. 

Vi ses i uke 43 – velkommen til 
årets høydepunkt!

Leder

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

A technology from smith&nephew
OXINIUM™ 
Oxidized Zirconium 
proprietary ceramicised metal

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology

+ =
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Moving on.

Anatomy defines the shape.

SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip. 
The result comes close to nature: 
The anatomically shaped LINK® SP-CL®. It follows a concept that has proven its success in registries* 
and clinical studies like the LINK® SP II® Hip System.

Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de 
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80

* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se
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Årsberetning Norsk ortopedisk forening (Nof)
2015-2016

sak 5

Årsberetning fra styret i Norsk ortopedisk 
forening 2015-16

Karl-Ivar Lorentzen

5.1 styrets virksomhet i perioden

Styret i Norsk ortopedisk forening
Karl-Ivar	Lorentzen,	Universitetssykehuset	 
Nord Norge (leder)
Cato	Kjærvik,	Nordlandssykehuset	Stokmarknes	 
(nestleder)
Monica sailer, Akershus universitetssykehus  
(kasserer)
Gunn Hulleberg, st.olavs Hospital (sekretær)
Terje Vagstad, Ålesund sykehus (redaktør Nop)
Bernt Marskar, Førde sentralsykehus (Webredaktør)
Kjartan	Koi,	Nordlandssykehuset	Bodø	(Leder	LIOS)
Jon olav Drogset, st. olavs Hospital (avgått leder)
Greger Lønne, sykehuset innlandet Lillehammer 
(varamedlem)

Styremøter
styret har avholdt fire møter siste år. Møtene ble 
avholdt i oktober (oslo), januar (Meråker), mai  
(Linkøping) og august (Lesja). Alle møter referat-
føres på vanlig måte. 

styret har også kontakt per mail og telefon i perio-
den mellom møter vedrørende viktige saker vi må ta 
stilling til.

Høstmøte 
Mye av jobben som styremedlem går med til å for-
berede neste års Høstmøte. Det har vi også brukt 
mye av tiden på i år. Dette gjør vi i samarbeid med 
Kristin	Solstad	i	KSCI,	som	er	vår	tekniske	arrangør.	
Hun har i år som tidligere gjort en meget viktig 
jobb for å få møtet vårt slik vi vil ha det. Perioden i 
overgangen august/september er spesielt hektisk før 
Høstmøteboka skal trykkes. Der har vi god hjelp av 
Ødegaard reklame & design samt at styret gjør en 
ekstra stor innsats i innspurten.

Styrerepresentasjon
Nof er representert i Norsk kirurgisk Forening.  
Det avholdes fire møter i året. Vi har et godt samar-
beid og deltar i alle aktuelle diskusjoner. Hoved- 

fokus siste år har vært ny utdanningsmodell for 
LISer,	etterutdanningsmodell	for	spesialister	og	
Nasjonal helse- og sykehusplan. Norsk kirurgisk 
Forening har gitt støtte for vårt behov for en egen 
utdanningsmodell for spesialiteten. Vedrørende 
Nasjonal helse- og sykehusplan var det bred enig-
het om at kvalitet-en på det som gjøres skal være 
styrende for hvilken aktivitet som skal foregå på det 
enkelte sykehus. Det vil i praksis si at ikke alle syke-
hus har pasientgrunnlag for å tilby et bredt spekter 
av	behandlingstilbud.	I	fremtiden	vil	det	skje	en	
ytterligere funksjonsfordeling mellom sykehusene.

Hele styret dro på den 58de NoF (Nordic ortho-
pedic Federation) kongressen i Linkøping, 27-29. 
april, 2016. kongressen hadde temaet ”Basic 
science in orthopedics”. Det var noe lavt deltaker-
tall, som bekymret NoF-styret. Det ble på styre-
møtet diskutert om dette hadde med beliggenhet 
å gjøre eller det faglige innholdet. Det ble også 
diskutert om kongressene burde gå på rundgang 
mellom medlemslandenes hovedsteder, men det ble 
med diskusjonen. Trondheim ble deretter annonsert 
som arrangør av NoF kongressen i 2020. General-
forsamlingen valgte Li Felländer-Tsai (sverige) til  
ny	president	og	Ragnar	Jonsson	(Island)	til	
visepresi-dent. springmeeting 2017 er lagt til Norge 
og arrangeres i Tromsø, 3-6 mai 2017. styret jobber 
for tiden med forberedelser til møtet.

Leder og nestleder dro på EForT i Geneve, 1-3 juni, 
2016. The European Federation of National Asso-
c-iations og orthopaedics and Traumatology er en 
organisasjon for Europas nasjonale ortopediske for-
eninger. Den jobber for å promotere utveksling av ny 
kunnskap i forebygging og behandling (konservativ 
og operativ) av sykdommer og skader i muskel- og 
skjelettsystemet. Den har i dag 45 nasjonale med-
lemsforeninger. Nof er representert i EForT styret. 
Leger jobber mer enn før på tvers av Europeiske 
landegrenser. Mange av medlemslandene i EForT 
har store forskjeller i spesialistutdanningen. En av 
hovedsakene på årets styremøte var diskusjonen 
om et felles pensum i ortopedi og traumatologi for 
spesialister i Europa. Dette som ledd i en ”sertfifise-
ringsordning” for å utjevne forskjellene i spesialist-
utdanningen. Arbeidet med felles pensum fortsetter 
i tiden fremover. 

Nof-styret valgte Erik sundquist som norsk kandidat 
til EForT travelling fellowship 2016.
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Ortopedisk Høstmøte 2015

Høstmøtet fikk en god start med Nof symposiet  
røyking og ortopedisk kirurgi. Det var mange 
interessante frie foredrag og symposier. På Nof 
Instructial	lecture	var	temaet	multiligamentskader	
i	kneet	med	Lars	Engebretsen	og	LIOS	pro/con	tok	
for seg achillessenerupturer. 

Faggruppene og medlemmene bidro, som vanlig, 
stort med å fylle Høstmøtet med godt faglig innhold. 

Det ble utdelt 3 reisestipend og 2 Nof stipend på 
Torsdagklubben.	Henrik	Moen	fikk	utdelt	LIOS	
Hederspris	for	sin	innsats	for	opplæring	av	LISer	i	
ortopedi. 

Leif	Ivar	Havelin	ble	valgt	som	æresmedlem	i	Nof	 
på GF 2015.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra medlemmene på 
innhold og gjennomføring av Høstmøtet 2015.  
Av kritiske bemerkninger kan nevnes at Blu room 
ikke er optimalt for forelesninger grunnet søylene i 
tillegg til på mangel på mikrofon. Dette er diskutert 
internt i styret og med Plaza Hotel. Problemet er 
plassen som kreves for å arrangere møtet vårt. Det vil 
si at Blu room må brukes for at kabalen skal gå opp. 
Alternativet er å flytte Høstmøte til et større sted og 
det betyr ut av oslo. Det har styret bestemt at vi ikke 
skal gjøre i frykt for å ødelegge det gode konseptet.

Høringer

Alle høringer vurderes for besvarelse og fordeles 
mellom medlemmene i styret før man enes om en 
tekst. siste år er den sendt inn høringsbesvarelse 
på ny etterutdanningsmodell for spesialister. Vi har 
jobbet tett med spesialitetskomiteen i høringen om 
fremtidig utdanningsmodell for ortopedi. Vi har også 
levert inn høringssvar vedrørende revisjon av stråle-
vernforskriften. Det dukker opp mange høringer i 
løpet av året, men mange vurderes som lite aktuelle 
for vårt fag og besvares derfor ikke.

Generalforsamlingen 2015 - de viktigste sakene
Generalforsamlingen ble gjennomført torsdag  
22. oktober kl.15.00.

Stipender

Charnley stipendet fra ortomedic på kr 100.000  
ble tildelt:

Max Temmesfeldt (AHUs). Tittel på studien: 
Lårhalsbrudd i god stilling hos elder. sammenlig-
ning av målinger på vanlige røntgenbilder med nye 
tredimensjonale	CT-modeller.

Smith & Nephew stipendet på kr 50.000 ble delt 
mellom to vinnere :

Tarjei Vinje (Haukeland). Tittel på studien: ”Mortality 
after hip fracture. Propensity score methods and 
causal inference in observational studies”.

Trygve Holm Glad (oUs). Tittel på studien:  
”Håndleddsprotese ved artrose”.

Research Grant med støtte fra Heraeus Medical på 
kr 50.000 ble tildelt: 

Endre	Søreide	(OUS).	Tittel	på	studien:	“In	vitro	
development of a ligament and in vivo analysis of 
the bone-soft tissue interface”.

Rapporten fra Spesialitetskomiteen 

Det var usikkert om Helsedir. ville la oss få ha en 
eget utdanningsmodell for ortopedi. spesialitets- 
komiteen,	LIOS	og	Nof	har	dannet	en	egen	arbeids-
gruppe for å følge aktivt opp mot Helsedirektoratet.

Angående resertifisering for ortopediske spesialister, 
jobber spesialitetskomiteen for obligatorisk etterut-
danning uten resertifisering.

Rapport fra faggruppe for Osteoporose  
og benhelse 

Faggruppen har ferdigstilt behandlingsanbefalinger 
for sekundærforebygging av osteoporoserelaterte 
brudd på norske ortopediske avdelinger. Behand-
lingsveilederen ligger på nettsiden til Nof. 
GF berømmet faggruppen for godt arbeid. 
saker forelagt av styre. 

Nof strategiplan 2015-2019

Nof-styret hadde tatt utgangspunkt i tidligere stra-
tegiplan og fornyet og forkortet denne. Nof strategi-
plan 2015-2019 ble godkjent av GF uten endringer.

Obligatorisk etterutdanning av sykehusspesialister 

orienteringssak av Esten k Haanæs som redegjorde 
for Bjørnlandsutvalgets forslag til tellende obligato-
risk og valgfri etterutdanningsaktivitet, og om de tre 
ulike alternativer for obligatorisk etterutdanning: 

Nasjonalt Frakturregister

orienteringssak av Lars Fosse. Frakturregisteret ved 
stavanger universitetssykehus (FrEs) arbeider  
med å etablere et frakturregister i Helse-Vest 
(FrEHV). Erfaringer fra dette arbeide kan komme  
til nytte ved en eventuell etablering av et nasjonalt  
frakturregister. 
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5.2 medlemmer

Medlemsoversikt
Norsk ortopedisk forening har per i dag 998 ordinære medlemmer og 28 assossierte medlemmer. Av de 
ordinære medlemmene er 186 kvinner og 812 menn. Videre er 566 medlemmer av Norsk overlegeforening, 
388 medlemmer av Yngre legers forening og 28 er medlemmer av Praktiserende spesialisters Lands- 
forening. Aldersfordelingen på ordinære medlemmer vises i tabellen under.

Æresmedlem
Leif	Ivar	Havelin	ble	valgt	som	æresmedlem	i	Nof,	
2015.

Avdøde medlemmer meldt til Dnlf pr. 01.09.16
Arne	Christian	Tysland
Lars Thure Tande olsen

5.3 organer valgt av Generalforsamlingen  
i Nof

Spesialitetskomiteen
Leder Øystein Lian
Medlem Øystein H. Berg
Medlem ragnhild støen
Medlem Mona Nysted
Medlem	LIS	Christer	Kjærvik
Varamedlem Jon Dahl
Varamedlem Esten Haanæs
Varamedlem	LIS	Jørgen	Andvig

Kvalitetsutvalget
Leder Peter Tobias Franke
Medlem	Inger	Opheim
Medlem Lars Gunnar Johnsen
Medlem rainer knobloch

Forskningsutvalget
Gunnar knutsen, Helse Nord
Eivind Witsø, Helse Midt
Kari	Indrekvam,	Helse	Vest
Jan Erik Madsen, Helse sør-Øst
Karl-Ivar	Lorentzen,	Leder	Nof

Valgkomite
Hebe D. kvernmo 
ketil Holen 
Jon olav Drogset

Nasjonalt Register for Leddproteser
Leif	I	Havelin,	leder
stephan røhrl, Nof-representant Helse sør-Øst
otto schnell Huseby, Nof representant Helse  
Midt-Norge
svein svenningsen, Nof representant Helse sør-Øst
Arvid småbrekke, Nof representant Helse Nord

Styringsgruppen for Korsbåndregisteret
knut A. Fjeldsgaard, leder
Jon olav Drogset
Lars Engebretsen 
stig Heir

Leder av styringsgruppen for Barnehofteregisteret
ola Wiig

Nordic Arthroplasty Register Association
Lars B. Engesæther
ove Furnes
Leif	Ivar	Havelin

ACTA
Jan Erik Madsen

Styremedlem Norsk Kirurgisk Forening
Karl-Ivar	Lorentzen,	Leder	Nof

Styremedlem i EFORT
Karl-Ivar	Lorentzen,	Leder	Nof	

Alder

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 66

67 - 69

70 - 74

75 og eldre

Total

 Godkj spes.

 -

 44

 225

 152

 88

 33

 9

 -

 551

 Ikke spes.

 24

 261

 50

 10

 2

 1

 -

 -

 348

Pensj<75 år

 -

 -

 -

 -

 2

 8

 40

 -

 50

Pensj 75 år +

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 48

 49

   Total

24

305

275

162

92

42

50

48

998
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Representant i UEMS
Kari	Indrekvam

Styrerepresentant i Nordisk ortopedisk forening
Karl-Ivar	Lorentzen,	Leder	Nof

Stipendstyret – Charnley stipendet
Kari	Indrekvam
Arild Aamodt

Stipendstyret Smith and Nephew
Lars Engebretsen
Tina s. Wik

Nasjonalt Traumeregister
Martinus Bråten

Norsk Ryggregister
Arne skoglund

Representant i Landsstyret
Karl-Ivar	Lorentzen,	Leder	Nof

Faggrupper i Norsk ortopedisk forening
Norsk Forening for ortopedisk Traumatologi
Norsk Artroskopiforening
Norsk Barneortopedisk forening
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
Norsk Forening for Håndkirurgi
Norsk Forening for skulder- og Albuekirurgi
Norsk Forening for Hofte- og knekirurgi
Faggruppe for osteoporose og Benhelse
Norsk Forening for revmakirurgi

Undergruppe Nof
LIOS	–	Leger	i	ortopedisk	spesialisering

sak 6.

rapport fra Nop-redaktøren

Terje Vagstad

2016 har vore eit relativt roleg mellomår utan store 
verken grafiske eller innhaldsmessige endringar i 
bladet. Dei fleste verkar godt fornøgd med form og 
format. Mengda stoff har som før vore vanskeleg å 
få inn til rett tid, men med litt tolmod og ståpåvilje 
har det meste ordna seg til slutt. Bladet har kanskje 
vore litt inhomogent ifht innhald men dette speglar 
mest kva som eigentleg kjem inn frå gong til gong. 
om nokon har nye innspel og idear, forslag til end-
ringar eller ka som helst så ta kontakt, gjerne  
på haustmøtet i veke 43.

sak 7.

rapport fra Nofs webredaktør

Bernt Marskar

Nofs nettside har de siste årene blitt revidert og 
forenklet	av	tidligere	webredaktør.	I	året	som	har	
gått er det ikke gjort endringer på nettsiden, men 
informasjon om aktuelle tema og kurs er lagt ut. Vi 
er avhengig av informasjon fra faggrupper og andre 
for å kunne informere på best mulig måte. 

Høstmøtet er som tidligere en tidkrevende oppgave. 
Innsamling	av	abstrakt,	korrekturlesing,	oppsett	i	
sesjoner og logistikk med faggrupper og trykkeri er 
utfordrende, men lærerikt. Det er utarbeidet god 
arbeidslogistikk over flere år og samarbeidet mellom 
sekretær, nestleder og webredaktør har vært tett. 
Arbeider i år har vært preget av overføring av kunn-
skap fra sekretær og nestleder til webredaktør. 

Nestleder fortsetter arbeidet med å utviklet en 
mobilvennlig nettside for bruk under høstmøtet. 
Det gjøres i år noen mindre endringer for å bedre 
brukervennligheten. Det eksisterer andre og bedre 
løsninger, men på grunn av høye kostnader har 
styret valgt å fortsette med den fjorårets løsning for 
mobilvennlig nettside under høstmøtet. 

Nof har egen facebook side. Det er ønskelig at flere 
av våre medlemmer liker siden vår slik at vi kan 
gjøre kjent informasjon om kurs og kongresser, 
tidsfrister, stipender og lignende.

sak 8

rapport fra kvalitetsutvalget

Tobias Franke

Leder: Tobias Franke 
Medlemmer:	Inger	Opheim,	Lars	Gunnar	Johnsen, 
rainer knobloch

kvalitetsutvalget hadde ingen møter i året som gikk. 
De har heller ikke noe budsjett fra Nof.

Leder for utvalget har vært i dialog med styret i for-
eningen om hva som kan være framtidige oppgaver. 

Utvalget har slitt med at det ikke finnes definerte 
oppgaver. 

styret har nå bedt kvalitetsutvalget om å delta i 
arbeidet rundt ortogeriatri.

Et av medlemmene vil bli en del av arbeidsgruppe 
ortogeriatri og rapportere til kvalitetsutvalget.
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Fra lederen av utvalget er det også foreslått å kart-
legge vanlig praksis innenfor trombose- og antibioti-
kaprofylakse ved ortopediske avdelinger i Norge. 

Dette for å se om det finnes en konsensus og 
om anbefalingene blir fulgt. Et første steg i dette 
arbeidet vil nok kanskje være en Questback-under-
søkelse. 

så kan det eventuelt være aktuelt å utarbeide nasjo-
nale retningslinjer for dette. kvalitetsutvalgets leder 
er innkalt på Nof styremøte i uke 43, 2016.

sak 9.

rapport fra spesialitetskomiteen

Øystein Lian

spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi har i  
2014-15 bestått av:

Øystein Lian, leder
Mona Nysted, ansvarlig for tilsynsbesøkene
Øystein H. Berg, representant 
ragnhild støen, representant, ansvarlig for kursene
Tiril	Melby,	representant	LIS,	fram	til	mai	2016
Christer	Kjærvik,	representant	LIS	fom	mai	2016
Jon Dahl, vararepresentant
Esten Haanæs, vararepresentant
Jørgen	Andvig,vararepresentant,	LIS

Besøk på utdanningsavdelingene
Alle landets ortopediske avdelinger vil bli besøkt av 
komiteen i løpet av funksjonsperioden på 4 år. Til-
bakemeldinger fra de forskjellige avdelingene gir et 
entydig bilde av et sterkt behov for å fortsette denne 
virksomheten, spesielt pga avdelingenes problem-
ene med å legge til rette for at utdanningskandi-
datene oppnår adekvate operasjonslister for elektive 
inngrep. Enkelte avdelinger følges tettere, vurdert ut 
fra kriteriene for å være godkjent utdanningsinstitu-
sjon. Det synes fortsatt å være en generell ned-
gang	i	antall	operasjoner	utført	av	LIS,	og	enkelte	
avdelinger har fortsatt så lave operasjonstall at det 
gir grunn til bekymring for denne delen av utdan-
nelsen. Dette gjelder fortsatt elektive inngrep ved de 
fleste universitetssykehusene, men også flere andre 
avdelinger.

Helsedirektoratet
Den framtidige struktur og innhold av spesialistko-
miteene er så langt vi vet fortsatt under revisjon. 
Hvorvidt Helsedirektoratet vil overta kontrollarbeidet 
av institusjonene og derved også sErUs rapportene 
er fortsatt ikke bestemt. Hvilken form og hvilket 
innhold dette arbeidet vil ha i framtiden eller heller 

ikke bestemt, men det er gitt informasjon om at 
Legeforeningen er tiltenkt en sentral rolle i dette 
arbeidet.

Undervisning
Det er ingen forandringer i de generelle  
undervisningskravene.

Kursene (270 timer hvorav 240 er obligatorisk)
De obligatoriske kursene er godkjent av Helse- 
direktoratet og er obligatorisk fra 01.01.17. det er 
ingen endringer av de formelle kurskravene.

Obligatorisk etterutdanning av legespesialister
spesialitetskomiteen har avgitt en felles uttalelse 
sammen med NoF i sakens anledning. Hvilken 
form og hvilket innhold dette vil ha i framtiden er 
ikke bestemt.

Spesialistutdannelsen
I	regi	av	Helsedirektoratet	pågår	det	det	fortsatt	
arbeid med en omfattende omlegging av spesialist-
utdanningen i Norge. Både Nof og spesialitets- 
komiteen deltar i dette arbeidet med utgangspunkt 
i at vi ønsker å bevare et separat utdanningsløp for 
spesialiteten ortopedisk kirurgi. Tilbakemeldingene 
så langt tyder på at vi fortsatt vil ha et helt separat 
ortopedisk utdanningsløp etter avsluttet turnus- 
tjeneste, og med felles kompetansemoduler  
gjeldene for alle spesialiteter. 

sak 10.

rapport fra Nasjonalt register  
for Leddproteser

Ove Furnes

Driftsmessig gikk 2015 uten store endringer eller 
problemer for registeret. Leder for registeret i perio-
den	1987-2002	og	2013-2016,	Leif	I.	Havelin,	går	
av med alderspensjon 31.8.2016 og vi takker ham 
for spesielt god og langvarig innsats for pasientene 
og norsk ortopedi. Leddproteseregisterets årsrapport 
finnes i rapporten fra Nasjonal kompetansetjeneste 
for leddproteser og hoftebrudd (http://nrlweb.ihelse.
net/) som ble sendt elektronisk til alle NoF-medlem-
mer i august 2016. sykehusvise rapporter sendes til 
kontaktpersonene i oktober 2016. 

registersymposiet på høstmøtet i 2015 hadde 
følgende tema: offentliggjøring av sykehusvise  
resultater - hvorfor, hva og hvordan?

Etter krav fra helsemyndighetene, som finansierer 
registeret,	og	Interregional	styringsgruppe	for	Na-
sjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
(skDE), ble sykehusvise operasjonsantall offentlig-
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gjort høsten 2015 på http://www.kvalitetsregistre.no/
resultater/ og i årsrapporten for 2016. 

resultatene ble offentliggjort sammen med en grun-
dig 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 deknings-
gradanalyser som viser samsvaret mellom sykehus-
enes rapportering til Leddproteseregisteret og til 
Norsk pasientregister (NPr). 

sykehus som har dårlig dekningsgrad bør gjen-
nomgå sine rutiner på sending av skjema til Ledd-
proteseregisteret og på sin kodepraksis til NPr på 
operasjoner i de aktuelle leddene. 

Av reoperasjoner registrerte Leddproteseregisteret 
opprinnelig kun revisjoner der protesedeler ble fjer-
net eller satt inn, men for å få oversikt over viktige 
komplikasjoner som proteseinfeksjon og abduktor-
svikt i hoften, skal nå alle slags reoperasjoner på 
ledd med proteser rapporteres til registeret. 

I	forhold	til	elektronisk	rapportering	må	både	Ledd-
proteseregisteret og kirurgene som rapporter til oss 
forholde seg til at det er Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre (skDE) som er pålagt 
oppgaven å utarbeide systemer for elektronisk rap-
portering av data til registrene. Dette gjelder også 
elektronisk registrering og sending av pasientrappor-
terte resultater (ProM). Et system for registrering 
av ProM data er nå utviklet og er under utprøving. 
Det har vist seg vanskelig å lage system som er like 
enkle å bruke som papirskjema, som kan koble nøy-
aktige implantatdata til pasienten, og som er lovlig 
i forhold til norske regler for elektronisk sending av 
personidentifiserbare helseopplysninger.

sak 11. 

rapport fra Nasjonalt korsbåndregister

Knut A. Fjeldsgaard

Viktig i året som gikk har vært arbeidet med å få 
korsbåndskjemaet i elektronisk form. På Haukeland 
sykehus sender vi nå inn korsbåndskjemaet elektro-
nisk, og dette fungerer bra, etter diverse justeringer 
underveis. Vi skanner inn klistrelappen med produkt-
nummer på fiksasjonsutstyret, og dette gjøres nå på 
operasjonsstuen av sykepleier, og lege fyller ut resten 
av registreringsskjemaet umiddelbart. Autentiseringen 
synes og å være et mindre problem enn først antatt, 
da vi bruker vår egen 4 tegnskode og passord for å 
komme inn på Mrs (medisinsk registersystem) mrs.
nhn.no sin internettside. På symposiet sitt møte vil 
dette	bli	demonstrert.	Idet	man	går	inn	på	denne	

siden får man en kode på egen mobiltelefon (4 tegn) 
og så kan man direkte begynne å registrere. Man må 
altså ha sin egen mobiltelefon tilgjengelig. Det jobbes 
videre	med	enklere	autentisering	som	f.eks	ID-kortet	
som man bruker når e-resepter skrives. 

Vi er ved svært godt mot når det gjelder elektronisk 
registrering – og vil om ikke lenge få med andre 
sykehus. 

samarbeidet med skDE (senter for klinisk Dokumen-
tasjon og Evaluering) er utmerket. Det er en enda mer 
offensiv holdning til offentliggjøring av resultatene fra 
de nasjonale registrene – og korsbåndregisteret er 
enig i dette – og stiller seg positive til offentliggjøring av 
resultater. Det viktige er å være tilgjengelige ved behov 
for avklaring/forklaring på spørsmål utenfra. 

Antallet	ACL/PCL-rekonstruksjoner	ligger	stabilt	på	i	
underkant av 2000. Totalt sett har vi i underkant av  
20	000	rekonstruksjoner	av	ACL,	og	ca.	500	PCL-
rekonstruksjoner. Her kan være kombinasjoner som 
f.eks.	kneluksasjoner	som	jo	er	definert	ved	at	ACL	 
og	PCL	er	røket.	

10 % ca. revideres hvert år. Vi har dekningsgraden 
for korsbåndoperasjoner da registreringen for dette 
går til NPr (Norsk Pasient register) og til nasjonalt 
korsbåndregister). Dekningsgraden for revisjoner får vi 
ikke. Årsaken til dette er at prosedyrekoden for rekon-
struksjon og revisjon er den samme. Derfor er det kun 
korsbåndregisteret som kan få oversikt over revisjoner 
og ikke NPr .

Når det gjelder ”andre prosedyrer” er antallet skje-
maer lavt, og det er nok underraportering her, som 
man også ser i andre korsbånd registre rundt omkring 
i verden. Dette gjelder altså operasjoner som gjøres på 
pasienter	som	er	tidligere	ACL	eller	PCL	rekonstruert.	
For eksempel fjerning av ”hardware”, artroskopier på 
grunn av infeksjon, smerter, meniskskader etc. Dette 
skal meldes på vanlig skjema og sendes til kors-
båndregisteret. 

Hovedaktivitetene som får korsbåndskader er fotball, 
håndball og alpint (inkludert twin tip). 

oversikten over graftvalg viser en fortsatt økning av 
patellarsenegraft etter Andreas Persson sin artikkel i 
AJsM februar 2014, om øket revisjonsrisiko ved bruk 
av hamstringsgraft. over 50 % fikk i 2015 patellar-
senegraft	mot	under	20	%	2010.	Interessant	er	det	og	
å se at i årene rundt 2004 fikk over 40 % patellar-
senegraft. Man kan alltid spekulere i hva/hvem som 
påvirker valg av graft / valg av fiksasjon. Men tydelig 
ser vi nå hvordan det endrer seg. 

Antallet barn 10 – 14 år som får en rekonstruksjon av 
ACL	holder	seg	jevnt	fra	år	til,	på	ca.	30.	
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Eminentiafracturene - som på et vis er barns korsbånd- 
skader er ikke med i vårt register. Der er diskusjon om 
vi burde hatt med disse skadene. 

I	2015	ble	70	%	operert	dagkirurgisk.	Riksrevisjonen	
har dokumentert at der ikke er forskjell på de som 
opereres dagkirurgisk og de som blir operert som 
inneliggende pasient. 

PCL	–	rekonstruksjoner	økte	forrige	år,	men	har	lagt	
seg på tilsvarende antall som 2014, ca. 50 pr. år, en 
økning fra 2013. 

Når det gjelder endringer på skjemaet har dette ikke 
blitt gjort siste årene. Men med elektronisk skjema vil 
dette være mye lettere. Her kommer endringer. 

Noen	multiligamentskader	hvor	ACL	eller	PCL	ikke	blir	
operert blir ikke registrert. Eminentiafracturene heller 
ikke. korsbåndskader som ikke opereres har heller 
ikke blitt registrert.

En studie som starter høsten -16 som vil se på og 
følge opp de pasienter som ikke blir operert blir svært 
spennende. Guri Ekås fra oUs – Ullevål vil lede denne 
studien i tett samarbeide med forskjellige institusjoner 
i Norge. 

korsbåndskjemaet vil bli brukt til oppfølging av disse 
pasientene.

koos – skjemaene sendes ut etter 2, 5 og 10 år.  
10 års resultater vil etter hvert foreligge. 

Etter tett samarbeide med skDE er det tydelig 
presisert at Norsk ortopedisk forening ikke er eier av 
registrene, men har et slags faglig eierskap.

Vi har fått forespørsel fra industrien om å utgi resul-
tater for enkelte fiksasjonsutstyr mot betaling. Denne 
betalingen skulle gå inn på en konto for å kunne 
brukes til eventuelt reiser/forskning osv. Vi har sagt nei 
til dette da vi ikke ønsker noen form for økonomiske 
bindinger til industrien.

Utfylling av skjemaene er ikke frivillig. Det er frivillig 
om pasientene vil være med. Det er et krav fra HoD 
at registerskjemaene skal fylles ut dersom pasientener 
villig til dette. Dersom noen offentlige sykehus ikke vil 
fylle ut skjemaet – skal henvendelsen gå til sykehusets 
direktør. Pr. i dag er det gode rutiner på offentlige sy-
kehus/private institusjoner for innsending av skjemaer. 

Det er et krav at samtykkeerklæring skal foreligge i 
underskrevet stand. Denne skal sykehuset oppbevare.

Finansieringen av registeret er først og fremst skDE 
som betaler inn 1, 7 millioner kroner til hvert register, 
uansett størrelse. Lars Petter Granan har nå gitt seg i 
sin 20 % sekretær stilling da helse sør Øst ikke lenger 
kunne	betale	denne	stillingen.	I	tillegg	så	hadde	
han store arbeidsoppgaver slik at han sluttet frivillig 

i denne jobben. Takk til Lars Petter som har gjort en 
fantastisk bra jobb for vårt register. Helse Vest og 
ortopedisk avdeling Haukeland sykehus er og med og 
betaler for driften av registrene i Bergen.

korsbåndregisteret er vurdert til stadium 3 (nest høy-
est), men etter siste møte med skDE er det svært nært 
å bli vurdert til stadium 4. 

Takk til Merete Husøy for hennes jobb ved kontoret i 
Bergen. Takk til professor Lars Engebretsen og senter 
for idrettsskade forskning for alltid å være tilgjengelig 
og hjelpsom og en sentral pådriver av studier, og ikke 
minst for sitt internasjonale kontaktnett. En stor takk 
til alle kolleger rundt i Norge for at dere tar dere tid og 
sender inn skjemaene jevnt og trutt. Vi oppfordrer alle 
til å bruke dataene som foreligger, og vi skal gjøre vårt 
for å kunne yte best mulig service. Takk også til pa-
sienter som er med og fyller ut koos-skjemaene, og 
som er villig til at vi får bruke datatene som foreligger.

sak 12.

rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister

Lars B. Engesæter

Driftsmessig og vitenskapelig har 2015 vært et bra 
år. Fullstendig oversikt over innkomne og bear-
beidede data finnes i Årsrapport 2016 – Nasjonal 
kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd 
(http://nrlweb.ihelse.net/) og skDE-årsrapporten 
(http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/).

Antall rapporterte primæroperasjoner til Nasjonalt 
Hoftebruddregister (NHBr) økte i 2015 til 8392 
fra 8182 i 2014. Dette er noe overraskende fordi 
antallet har vært fallende de 3 siste årene fra 
toppåret i 2011 (8616 primæroperasjoner). Årsaken 
er usikker. reel øket insidens i 2015 kunne være 
en forklaring, men bedre rapportering er vel mer 
sannsynlig. Antall meldte reoperasjoner i 2015 økte 
også noe, nemlig til 974 (10,4% av alle hoftebrudd 
operasjoner) fra 887 (9,8%) i 2014. 

rapporteringen til Hoftebruddregisteret har tidligere 
vært validert mot data fra Norsk Pasientregister 
(NPr). siden det er knyttet en viss usikkerhet til 
NPr-dataene, har vi nå validert NHBr- og NPr- 
dataene mot det ”korrekte” antallet primær- 
operasjoner for hoftebrudd i 2012, fremkommet ved 
gjennomgang av datasystemene ved åtte av landets 
sykehus. NHBr ble da funnet å ha en rapporte-
ringsprosent på 91,4 % og NPr på 91,6 %. 

selv om rapporteringen av primæroperasjoner er 
tilfredsstillende, bør rapporteringen av reoperasjoner 
bli bedre. Vi vil derfor igjen minne om at alle reope-
rasjoner etter hoftebruddoperasjoner skal meldes til 
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registeret. også fjerning av osteosyntesemateriell, 
bløtdelsreoperasjoner (uten skifte eller fjerning 
av implantater) og lukket reposisjon av lukserte 
hemiprotese skal rapporteres. reoperasjoner med 
totalprotese etter hoftebrudd skal meldes til Hofte-
proteseregisteret. 

Datamaterialet i Hoftebruddregisteret er kirurgenes 
felleseie og vi oppfordrer fortsatt alle som

trenger spesielle data eller som er interessert i 
forskningsprosjekt, om å ta kontakt med oss på 
registeret. 

Mange takk for god rapportering! Vi håper og tror på 
fortsatt godt samarbeid!

sak 13.

rapport fra Nasjonalt barnehofteregister

Ola Wiig, Trude Gundersen 

Barnehofteregisteret er nå inne i sitt sjette driftsår, 
og vi er svært godt fornøyd med å ha fått status som 
nasjonalt kvalitetsregister. Dette medfører at alle 
sykehus som behandler barn med de aktuelle hofte-
lidelser	nå	er	pålagt	å	rapportere	til	vårt	register.	I	
tillegg har vi i større grad sikret midler til fremtidig 
drift samtidig med at dette også stiller større krav til 
god organisering og rapportering i registeret.

PhD kandidat, Anne kristin reve, ass. lege ved 
ortopedisk avdeling, stavanger universitetssykehus 
har gjennomført dekningsgrads analyse av dataene 
i registeret. Der har vært lagt ned mye arbeid i få til 
disse analysene, og spesielt pasienter som kun har 
vært behandlet poliklinisk, har vært vanskelig å få 
gode	tall	på.	I	analysene	er	det	derfor	lagt	størst	vekt	
på operert pasienter. Tallene viser at vi fortsatt må få 
flere til å rapportere, og vi vil derfor gjennomføre en 
ny analyse om 2 år.

I	de	siste	to	årene	har	vi	samarbeidet	med	det	
svenske barneortopediske miljøet som nå har med 
etablert sitt eget barneortopediske register. Vi tar 
sikte på å bruke så like parametere som mulig i 
de to nasjonale registrene, slik at dataene er mest 
mulig sammenlignbar og kan brukes i større studier. 
Vi vil derfor også samarbeide for å ha felles Patient 
recorded outcome Measures (ProM) som skal 
brukes i begge registrene. Vi er i gang med overset-
telse	til	norsk	av	PROMIS	Ped,	som	er	validert	for	
barn fra 8-17 år, med en egen versjon for barn ned 
i 4 år.

For åpne og artroskopiske hofteoperasjoner hos 
unge voksne er der nå etablert en egen gruppe som 
skal jobbe med utforming av nytt skjema for disse 

operasjonene, for å få mest mulig hensiktsmessige 
parametere registrert. For denne delen av registeret 
er	det	planlagt	å	bruke	IHOT	12	som	er	et	spørre-
skjema med 12 spørsmål og som er en forenkling av 
IHOT	33.	IHOT	12	er	nå	oversatt	og	kan	taes	i	bruk.	

Innsamlingen	av	røntgenbilder	fra	barna	i	registeret	
fungerer tilfredsstillende, og arbeidet er nå godt i 
gang med å vaske filene og måle røntgenbildene. 
ola Wiig har overlegepermisjon denne våren for 
særskilt å jobbe med dette. 

For å øke rapporteringen til registeret er vi i gang 
med å planlegge elektroniske registreringsskjema. 
Vi har fått klarsignal til å begynne dette arbeidet, 
og forhåpentligvis vil vi få dette på plass i løpet av 
2017.

sak 14.

rapport fra aCta

Jan Erik Madsen

Acta	Orthopaedica	kommer	med	6	utgaver	årlig.	I	
2015 mottok Acta 940 manuskripter, omtrent som 
foregående to år. 60 % var kliniske arbeider, 20 % 
case reports, 10 % eksperimentelt og 6 % reviews. 
Ca.	20	%	av	de	innsendte	manuskriptene	var	fra	
NoFs medlemsland, og 110 (12 % av innsendte) 
artikler ble publiserte: sverige bidro med 21, Dan-
mark med 18, Finland 11, Nederland 14, Norge 11,  
Uk 11 og Tyskland og Australia med 4 hver. Øknin-
gen i tilsendte manus var størst fra kina (94).

Behandlingstiden for manuskriptene i Acta er 
tilfredsstillende.	70	%	får	tilsendt	et	“first	deci-
sion letter” innen 3 uker, 85 % innen 6 uker. For 
refuserte manus var refusjonstiden 1-6 uker. Tid 
fra innsending til akseptering var 3 måneder for 
1/3 av manuskriptene, 4-6 måneder for halvparten, 
stort sett uendret gjennom de siste årene. Tiden fra 
akseptering til publikasjon i papirformat var 7 måne-
der. Fra 2009 har Acta imidlertid ”online preprint” 
av artiklene (Epub ahead of print) 2-3 uker etter 
forfatternes aksept.

Actas impact factor har økt gradvis over de siste 10 
årene, fra 0.6 i 2001 til 2.8 i 2014, ganske nært de 
andre tre store generelle ortopediske tidsskriftene. 
Blant de 65 journalene klassifisert som ortopediske 
(Thomson	ISI),	lå	Acta	som	nr	10	i	2014.

Finansielt har Acta hatt et overskudd til og med 
2011, og abonnementsprisen for kollektive abon-
nenter (ortopeder i Norden og Nederland) har ligget 
uendret	på	50	euro	siden	1996.	I	2015	var	det	et	
finansielt underskudd på ca. 563 000 Dkr. Un-
derskuddet de siste årene har initiert en diskusjon i 
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styret om videre abonnementspriser og endringer i 
utgivelsesmønster. Årets abonnementspris er enda 
ikke satt, den kan komme til å øke fra dagens nivå. 
Trykkingen av appendix (avhandlinger) er avsluttet 
pga	de	høye	porto-	utgiftene.	Istedet	vil	redaktøren	
arbeide for at de nasjonale foreningene samler 
utgitte avhandlinger og Acta vil legge ut linker til 
disse. Acta har fortsatt ”Platinum open Access” for 
alle artikler, og lanserte i 2011 en app for iPhone 
og Android med fri tilgang til alle Acta artikler og 
supplementer	fra	starten	i	1930.	I	nær	framtid	er	
det sannsynlig at Acta kun vil bli publisert elektro-
nisk og at ”processing charge” vil bli innført for alle 
innsendte manus.

Actas styre arbeider aktivt for å styrke båndene 
mellom Nordisk ortopedisk Forening og tidsskriftet. 
Ettersom NoF er eier av Acta og alle NoFs med-
lemmer har kollektivt Acta-abonnement, besluttet 
Actas styre på styremøtet i københavn i juni 2016 
å nedlegge seg selv, og overføre alle rettigheter og 
forpliktelser til NoFs styre. Beslutningen var i tråd 
med vedtaket på NoFs generalforsamling i Linkø-
ping 28. april. Undertegnede takker derved av som 
styremedlem og diskusjonen om videre strategi for å 
utvikle Acta som tidsskrift vil foregå i NoFs styre.

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

sak 15.

rapport fra rådet for muskel- og skjelett-
helse (tidligere muskel- skjelett tiåret)

Lasse Efskind

1. Innledning 
Årsrapporten omfatter kalender- og regnskapsåret 
2015. 

På generalforsamlingen vil det også bli gitt en munt-
lig rapportering om aktiviteter så langt i 2016. 

2. Organisasjon 

2.1 Styrets sammensetning 
styret har i 2015 følgende sammensetning:  
styreleder: Jakob Lothe (NkF) 

1. nestleder: Thor Einar Holmgard (riN) 

2. nestleder: Merete Tønder (NFF - Faggruppe for  
 psykomotorisk fysioterapi) 

styremedlemmer: Lasse Efskind (Nof) 
kristin Holstad (Norsk revmatologisk Forening) 
Jan Arvid Dolve (NoF) 
John-Anker	Zwart	(FORMI)	

Jon Hagfors (NrF) 
Stein	Knardahl	(STAMI)	
Astrid T. Lundestad (LkB) 
Henriette Øien (Hdir) 
Nina Østerås (NFF) 
Jane Anita Jensen (LFN) 
Peter	Chr.	Lehne	(NMF)	
Observatør:	Jack	Skrolsvik	(NAN-representant	ICC)	

styrets medlemmer representerer stor bredde og 
kompetanse på sine fagområder med respektive 
store nettverk. 

Jack skrolsvik er fast observatør i styret som norsk 
Europa-representant i den internasjonale styrings-
gruppen	(ICC)	til	Global	Alliance	of	Musculoskeletal	
Health, of the Bone and Joint Decade. 2 

styremøtene med unntak av generalforsamlingen 
har	alle	blitt	avholdt	i	FORMIs	lokaler	på	Oslo	uni-
versitetssykehus - Ullevål. Det har i 2015 vært dels 
varierende oppmøte, men som alltid stort engasje-
ment og gode diskusjoner på styremøtene. 

samtlige av styrets medlemmer inklusive arbeids-
utvalget bidrar på frivillig basis uten økonomisk 
vederlag. 

RMH	sitt	sekretariat	har	adresse	på	FORMI	hvor	
også koordinatorfunksjonen for forskningssats-
ningen MUss ligger. rådets sekretær Hans otto 
Engvold har til daglig sitt virke som generalsekretær 
i Norsk kiropraktorforening (NkF). 

2.2 Valgkomité 
Valgkomitéen denne periode har bestått av Jon 
Hagfors, John-Anker Zwart og Henriette Øien. 

2.3 Medlemsforeninger 
Pr. 31.12.2015 besto rMH av følgende 14 med-
lemsorganisasjoner: 

Forskningsenheten for muskel- og skjeletthelse 
(FORMI)	

- Helsedirektoratet 
- Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
- Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) 
- NFF Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi 
- Norsk Kiropraktorforening (NKF) 
- Norsk Manuellterapeutforening (NMF) 
- Norsk ortopedisk forening 
- Norsk Osteoporoseforbund (NOF) 
- Norsk Revmatikerforbund (NRF) 
- Norsk Revmatologisk Forening 
- Landsforeningen for Kvinner med  
 Bekkenløsningsplager (LKB) 
- Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN) 
- Ryggforeningen i Norge (RiN) 
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Mot slutten av rapporteringsperioden mottok rådet 
søknader om medlemskap fra Private Fysiotera-
peuters Forbund (PFF) og Norsk Naprapatforbund 
(NNF), og behandlet under rådets styremøte i mars 
2016. 

3. Aktiviteter 
2015 har vært et særdeles spennende år med stor 
aktivitet! 

Virksomhetsplanen som ble vedtatt sist periode fikk 
en svært bratt start hvor vi på kort varsel realiserte 
et av våre mest ambisiøse mål. Vi sto vertskap for 
verdenskonferansen til BJD 2010-2020 The Global 
Alliance of Musculoskeletal Health sin World sum-
mit 2015 7.-9. oktober i oslo. samtidig har 2015 
vært et overgangsår med navnebytte fra Muskel- og 
skjelett Tiåret til rådet for Muskelskjeletthelse med 
dertil organisatoriske endringer. 

Nye vedtekter er blitt utformet og vedtatt på ekstra-
ordinær generalforsamling 23. september 2015. 
Implementering	av	ny	organisasjonsstruktur	og	
ikrafttreden av de 3 

nye vedtektene vil finne sted fra og med ordinær 
generalforsamling i mai 2016. 

Arbeidsutvalget har i forbindelse med omorganise-
ringen og nye vedtekter avholdt en rekke arbeids-
møter. På samme måte krevde forberedelsene til 
verdenskonferansen en rekke arbeidsmøter, sam- 
arbeidsmøter og internasjonale telefonmøter med 
våre medarrangører frem til konferansen fant sted. 

3.1 Tydeliggjøring og kartlegging av fagfeltet 
Den positive utviklingen vi noterte oss i 2014 fortset-
ter. Begrepet muskelskjeletthelse blir stadig mer 
brukt og det er blitt en radikalt økt bevissthet om 
sykdomsbyrden muskelskjelettfeltet representerer. 

I	Helsedirektoratets	rapport	”Samfunnskostnader	
ved sykdom og ulykker – Helsetap, helsetjeneste-
kostnader og produksjonstap fordelt på diagnoser 
og risikofaktorer” som kom i mars 2015 beregnes 
samlede samfunnskostnader for sykdommer i 
muskelskjelett-systemet og bindevev til 185 mil-
liarder kroner, det samme som psykiske lidelser og 
adferdsforstyrrelser. 

I	rapporten	står	det	blant	annet:	

Helsetapet er størst i sykdomsgruppene svulster, 
psykiske lidelser, sykdommer i sirkulasjonssystemet 
og muskel-skjelettsykdommer. Helsetapet er imid-
lertid ulikt for de ulike sykdomsgruppene. Mens  
helsetapet når det gjelder svulster knytter seg til 
tapte leveår, er helsetapet for muskel-skjelett- 
sykdommer knyttet til redusert livskvalitet. 

- størst ressursbruk i form av helsetjenestekost-
nadene knytter seg til diagnosegruppene svulster, 
psykiske lidelser, sykdommer i sirkulasjonssystemet 
og muskel-skjelettsykdommer. 

- Psykiske lidelser og muskel-skjelettsykdommer 
utgjør til sammen nesten 60 prosent av produk-
sjonstapet. Dette skyldes at psykiske lidelser og 
muskel-skjelettsykdommer både rammer mange, 
samt at de i større grad rammer den arbeidsføre 
befolkningen enn f. eks. svulster og sykdommer i 
sirkulasjonssystemet. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie omtaler nå 
muskelskjelett som en av ”de fire store” helseutfor-
dringene sammen med kreft, hjerte/kar og psykiske 
lidelser. 

Vi har i perioden videreført den gode dialogen med 
forskere på Folkehelseinstituttet etter det innledende  
”bli kjent”-møtet som vi tok initiativ til høsten  
2014. 

Gruppen, som ledes av UiB-professor stein Emil 
Vollset, har spesielt ansvar for kartlegging av 
sykdomsbyrden ved muskelskjelettdiagnoser i 
forbindelse med rapporten sykdomsbyrde i Norge 
1990-2013 som ble publisert i mars 2016. Vi fikk 
på vårt styremøte 19. januar 2015 presentert da 
upublisert materiale og spennende resultater ved 
FHI-forsker	Jonas	Kinge.	Folkehelsas	endelige	
rapport fastslår uomtvistelig og med stor tyngde at 
rygg- og nakkeplager er største årsak til helsetap i 
Norge. 4 

3.2 Helsepolitisk arbeid 
De nye sykdomsbyrdetallene har bidratt til økt poli-
tisk oppmerksomhet, men det er fortsatt langt frem 
til at muskelskjelettfeltet får den oppmerksomheten 
det fortjener blant politikerne. 

svært positivt er det at Arbeiderpartiet som det 
første store partiet i april 2015 programfestet i sitt 
helsepolitiske program at det er viktig å redusere 
omfanget av muskel- og skjelettlidelser i befolk-
ningen gjennom tidlig innsats hos mennesker i 
arbeidsfør alder. 

Fra samme politiske parti ble det i mai 2015 reist 
en dobbelinterpellasjon til henholdsvis Helse- og 
kunnskapsminister. 

Interpellanten	Ruth	Grung	(A)	utfordret	helse- 
minister Bent Høie på hvordan sikre økt samhand-
ling mellom helsepersonellgrupper innenfor muskel- 
og skjelettområdet og mer spesialkompetanse på 
dette feltet. Grung henviste til at et flertall i helse- og 
omsorgskomiteen i statsbudsjettet for 2015 fremhe-
vet behovet for mer spesialkompetanse på mus-



Norsk Ortopedpost   •   3  -  2016 27

Årsberetning

kel- og skjelettlidelser samt til Helseomsorg21 som 
vektlegger behovet for å styrke helsepersonells evne 
til samhandling mellom profesjoner, kontinuerlig 
fagutvikling, tverrfaglig samarbeid og økt forsknings-
innsats. Marianne Aasen (A) fulgte i sin interpella-
sjon	til	kunnskapsminister	Torbjørn	Røe	Isaksen	opp	
med å etterlyse fortgang i regjeringens oppfølging 
av vedtaket om å etablere kiropraktor- 
utdanning i Norge. 

Dobbeltinterpellasjonen utviklet seg til en spennen-
de stortingsdebatt hvor muskelskjeletthelse sto i fo-
kus for Helse- og omsorgskomitéen og kunnskaps-
komitéen i tre timer. Debatten viste mye god vilje, 
tverrpolitisk støtte og forståelse for muskelskjelettsa-
ken blant representantene, men det kom dessverre 
ingen direkte lovnader om budsjettprioriteringer fra 
regjeringen i statsrådenes respektive svar. 

I	forbindelse	med	den	internasjonale	BJD-konferan-
sen ble det sendt invitasjoner både til helseministe-
ren og kunnskapsministeren hvor vi samtidig benyt-
tet anledningen til å informere om rMH sin rolle og 
virksomhet. Vi fremhevet også på at konferansens 
tema ”Breaking down the barriers – towards integra-
ted care” i stor grad speiler mange av de intensjoner 
regjeringen solberg har flagget i sitt omfattende 
meldingsarbeid på helseområdet. 

Dessverre hadde ingen av disse to anledning, men 
vi lykkes å få departementsråden i HoD, Bjørn 
Inge	Larsen,	til	å	åpne	konferansen,	samt	stats-
sekretær Astrid Nøklebye Heiberg til å delta ved 
lanseringen av WHos World report on aging and 
health på samme konferanse ved Manfred Hüber 
fra WHo Europe. En begivenhet i seg selv. rappor-
ten predikerer en dobling av eldre over 60 år innen 
2050, og viser at muskel og skjelettplager blir en 
stor utfordring. se http://www.who.int/ageing/events/
world-report-2015-launch/en/ 

Helse- og omsorgskomiteen mottok høsten 2015 et 
skriftlig høringsinnspill fra rådet i forbindelse med 
behandlingen av Primærhelsetjenestemeldingen på 
stortinget høsten 2015. 

I	vårt	innspill	etterlyste	vi	større	grad	av	tverrde-
partementalt samarbeid og en felles forståelse av 
mål og gevinst mellom arbeidslivspartene, NAV 
og	helse-vesenet.	I	innspillet	ba	vi	også	om	at	den	
varslede handlingsplanen kompetanseløft 2020 
må 5 omhandle alle helseprofesjoner med offentlig 
godkjenning som er virksomme på muskelskjelett-
helseområdet, og at rådet videre forventer at helse-
personell med målrettet kompetanse på muskel- 
skjeletthelse i fremtiden skal inngå i primærhelse-
teamene som omtales i meldingen. 

Vi påpekte også behovet for økt satsning på forsk-

ning i primærhelsetjenesten og betydningen av 
brukermedvirkning i forskning på vårt område. 

3.3 BJD World Summit: “Breaking down the  
barriers – towards integrated care” 

Dette har vært periodens hovedprosjekt og vårt 
største prosjekt noensinne. 

Etter at vi i London høsten 2014 skisserte mulig-
heten for at det kunne være aktuelt for Norge å 
arrangere verdenskonferansen 2015 i samarbeid 
med MUss (Muskel- og skjelettsatsningen) fulgte 
en hektisk periode hvor vi sammen med MUss 
realitetsorienterte oss. Både MUss og MsT vurderte 
det dithen at dette var et svært ambisiøst men opp-
nåelig samarbeidsprosjekt og begge organisasjoner 
fattet styrevedtak om å gå videre. 

BJD	sitt	International	Coordinating	Council	(ICC)	
aksepterte tidlig i 2015 vårt tilbud om å stå vertskap 
for konferansen og arbeidet kunne påbegynnes.  
Å arrangere en global konferanse med internasjo-
nale forskere, politikere og brukerrepresentanter 
syntes å være en formidabel oppgave. sammen 
med	BJDs	sekretariat	i	Cornwall	i	Storbritannia	
og koordinerende enhet i MUss, inngikk rådets 
ledergruppe og sekretariat i verdenskonferansens 
programkomité. Prosjekteringen ble i hovedsak 
gjennomført ved arbeidsmøter både i oslo og Athen, 
samt en serie telefonmøter og øvrig korrespondanse 
gjennom størstedelen av 2015. 

Organizing	committee:	John-Anker	Zwart	(Chair	
Coordinating	unit	MUSS),	Anthony	Woolf	(Chair	BJD	
ICC),	Jakob	Lothe	(Chair	NCMH),	Jack	Skrolsvik	
(NAN coordinator for BJD in Norway), Thor Einar 
Holmgard	(Vice-chair	NCMH),	Hans	Otto	Engvold	
(Executive	Secretary	NCMH),	Madeline	Homewood	
(secretariat BJD) and Linda Margareth Pedersen 
(Coordinator	MUSS).	

I	ettertid	kan	vi	konstatere	at	man	løste	oppgaven	på	
en svært god måte. Vi har mottatt mange positive til-
bakemeldinger fra både BJDs sentrale ledelse og fra 
øvrige konferansedeltakere.Tittelen og innholdet på 
konferansen;	“Breaking	down	the	barriers	–	towards	
integrated care” gjenspeiler noen av kjerneverdiene 
både i rådet og den globale alliansen. 

rådet hadde aldri klart denne oppgaven alene, 
samarbeidet med MUss var en absolutt forutsetning 
for at dette skulle bli mulig og åpnet for økonomisk 
støtte fra Universitetet i oslo og Norges Forsknings-
råd. rådet bidro selv med kr. 30.000,-. 

konferanseregnskapet endte opp med et beskjedent 
underskudd tross relativt god deltagelse. 

Vi vil samtidig benytte anledningen til å rette en 
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stor takk til vår medarrangør MUss, til vår tekniske 
arrangør Døvre Event og en spesiell takk til Linda M. 
Pedersen	på	FORMI	for	hennes	fantastiske	innsats	
med denne konferansen! 

rådets sekretariat arrangerte for øvrig formell mot-
takelse	for	BJDs	International	Coordinating	Council	
(ICC)	i	forbindelse	med	verdenskonferansen	i	Oslo,	
og stilte NKFs	lokaler	til	disposisjon	for	ICCs	interne	
arbeidsmøter i dagene umiddelbart før og etter 
verdenskonferansen. 

3.4 Forskning 

rådet har gjennom sitt tidligere bidrag til eta-
bleringen av Muskel skjelett satsningen (MUss) 
innenfor rammen av Nasjonal samarbeidsgruppe for 
helseforskning (NsG), delegert deler av sitt tidligere 
definerte ansvar for å fremme forskning innenfor 
muskelskjelettfeltet til MUss. Videre samarbeid gir 
imidlertid merverdi, og ved siden av å være med- 
arrangør til ovennevnte verdenskonferanse, har rådet  
en fast observatør (pasientrepresentant) i fagrådet til 
MUss; rådets nestleder Thor Einar Holmgard. 

For mer detaljert informasjon om forskningssats-
ningen innenfor muskelskjelettfeltet – se vedlagte 
Årsrapporter 2015 fra MUss til hhv. rHF Helse 
sør-Øst og NsG. 

3.5 Brukermedvirkning i forskning 

Under MUss-konferansen høsten 2014 tok rMH 
(daværende MsT) initiativ til å undersøke mulig-
heten for at muskel-skjelettmiljøene kan iverksette 
en prosess for å etablere et konkret løp for å styrke 
brukermedvirkningen innen forskningsfeltet. Bru-
kermedvirkning er en stadig viktigere og nå også et 
formalkrav for tildeling av forskningsmidler gjennom 
bl.a. Norges forskningsråd. 

Nestleder og sekretær i rMH avholdt tidlig i 2015 et 
eget møte med ledelsen i Norsk revmatikerforbund 
(NrF) som allerede har igangsatt et eget prosjekt 
knyttet til brukermedvirkning i samarbeid med 
Diakonhjemmet sykehus i oslo. NrF har stilt seg 
positive til å utvide sitt eget brukermedvirkningspro-
sjekt til også å omfatte aktører fra hele muskelskje-
lettfeltet. 

Et dagsseminar ”Brukermedvirkning i helsefors-
kning, fra ord til handling” ble avholdt på Diakon-
hjemmet 4. november 2015, arrangert i fellesskap 
av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 
Diakonhjemmet sykehus, Norges forskningsråd, 
og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (hvor 
bl.a. Norsk revmatikerforbund og ryggforeningen i 
Norge er medlemmer). 

Temaet ble også dekket av følgende innlegg under 
første konferansedag av BJD/ MUss verdens- 
konferanse i oslo, i oktober 2015; 

Patient participation in research - the societal  
perspective Marianne van der Wel, Ministry of  
perspective Health and care services, Norway 

Patient participation in research - the professional 
and	patient	perspective	Prof	Ingvild	Kjeken	and	
patient perspective research partner Ellen sann 

3.6 Internasjonalt 

BJD har i 2015 fortsatt sitt omorganiseringsarbeid 
i tråd med Global Alliance for Musculoskeletal 
Health, bl.a. med henblikk til å bli registrert som en 
Non Governmental organization (en såkalt NGo) 
innenfor WHo. 

overgangen fra the Bone and Joint Decade (BJD) til 
Global Alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc) 
vil medføre en vesentlig sterkere kobling mellom det 
globale nettverket og dets nasjonale medlemsorga-
nisasjoner. Med reorganiseringen har the National 
Action Networks (NANs) (nå benevnt National 
Alliance Networks) fått selvstendig stemmerett i 
innenfor den globale alliansen, noe som styrker 
organisasjonens struktur. 

Ledelsen i rMH pleier regelmessig kontakt med 
BJD sentralt og har i 2015 deltatt i flere interna-
sjonale telefonmøter og webinarer. Utover å stille 
som medarrangør av BJDs verdenskongress i oslo i 
oktober 2015, ble rådets leder, Jakob Lothe, invitert 
til å delta i NAN Engagement Task Force. 

Rådets	NAN-representant	i	BJDs	International	
Coordinating	Council	(ICC),	Jack	Skrolsvik,	har	på	
sin side fortsatt deloppgaven med å representere 
rådets synspunkter internasjonalt, samt ivareta deler 
av den løpende kommunikasjonen mellom rådet og 
den globale alliansen BJD. 

4. Økonomi 

Se	vedlagte	økonomirapport	for	2015	fra	ECOS	
regnskapsbyrå. 

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å 
takke alle for godt samarbeid og stort engasjement 
i perioden. En spesiell takk går også i år til rMH-
sekretær Hans otto Engvold for hans utrettelige og 
viktige innsats.
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sak 16.

rapport fra uems

Kari Indrekvam

Rapport	fra	UEMS	–	“Section	of	Orthopaedics	and	
Traumatology”	/	“European	Board	of	Orthopaedics	
and Traumatology”

UEMs-seksjon for ortopedi og traumatologi har 
delegater fra EUs medlemsland (sveits og Norge 
inkludert), og i tillegg er det delegater observatør-
land. ForTE (Federation of orthopaedic Trainees 
in Europe) er også representert. seksjonen har to 
møter per år. 

De viktigste sakene finnes på seksjonens webside: 
www.uems-ortho.org. Der er det også link websiden 
for sentrale UEMs: www.uems.net.

Viktigste saker summarisk:
Utdanning og etterutdanning av spesialister. Målet 
er å harmonisere både utdanning og etterutdanning 
av spesialister i Europa. Hovedtema for de siste 
møtene har vært arbeid med ”European Education 
Platform” (EEP). Den endelige ortopediske versjo-
nen har blitt presentert sentralt på UEMs rådsmøte. 
Det må inkluderes etterspurt innhold om opplæring 
av lærere, akkreditering av sykehus og eksamen 
for at dette skal tilfredsstille ”European Training 
requirements” (ETr). Det er nedsatt arbeidsgrupper 
for å rette opp dette. Et nytt utkast skal være ferdig 
februar 2017, og forhåpentligvis vedtas på UEMs 
rådsmøte i oktober 2017. EEP må linkes til loggbok, 
curriculum og syllabus for å få dette funksjonelt. Det 
må arrangeres møter og kurs for å bygge opp om 
vedtatt EEP, så det gjenstår fortsatt mye arbeid. 

seksjonen for generell kirurgi har inkludert opplæ-
ringsmål for traumekirurgi i sine krav til spesiali-
sering, og dette er blitt vedtatt av UEMss sentrale 
råd. ortopedisk seksjon er bekymret over overlap-
ping med ortopedisk traumatologi som er dekket 
av ortopedisk seksjons krav til spesialisering innen 
ortopedisk kirurgi. Presidenten tar nok en gang 
kontakt med rådet om denne avgrensingen.

Internasjonal	akkreditering	av	kurs	utføres	etter	et	
felles regelverk på tvers av fagområdene. UEMs-
seksjon for ortopedi og traumatologi tar hånd om 
kurs innen vårt fagfelt. reglementet samt søknads-
skjema for internasjonal akkreditering er lagt ut på 
hjemmesiden. Det er et stadig økende antall kurs 
som blir vurdert. 

Tidligere har betaling for akkreditering blitt overført 
til de ulike fagseksjonene og har dekket mye av vår 

seksjons aktivitet, men UEMs sentralt beholder nå 
disse pengene.

EBoT-eksamen. Eksamen har vært arrangert siden 
2000, og har en skriftlig og en muntlig del. skriftlig 
del	(MCQs)	utføres	via	internett,	mens	muntlig	del	
er	på	ett	sted	med	internasjonale	eksaminatorer.	I	
fremtiden håper man å kunne eksaminere muntlig 
på flere språk. Bestått eksamen gjør at man kan 
kalle seg: ”Fellow of the European Board of ortho-
paedic surgery and Traumatology”. Det arrangeres 
forberedende kurs til eksamen i forbindelse med 
EForT-kongressene. også ForTE arrangerer et 
forberedende kurs. Det arrangeres også interimek-
samen via internett. Det vurderes å innføre en tredje 
klinisk del av eksamen som eventuelt vil gjøres 
nasjonalt.

Mer informasjon om eksamen kan finnes på 
 www.ebotexam.org.

Eksamen har en sterkt økende popularitet med 245 
kandidater i 2016. Dette øker selvfølgelig kostnade-
ne som er bekymringsfullt med tanke på den nevnte 
manglende overføring av seksjonens inntjening av 
akkrediteringsmidler. 

EForT deltar i finansiering av eksamen.

Det var i fjor besluttet at kandidaten med best resul-
tat på eksamen fra 2016 skulle få tilbud om ”EBoT 
Visiting Award”, men på grunn av manglende 
pengeoverføring sentralt fra UEMs er dette utsatt 
inntil videre.

Seksjonen	er	medlem	av	CESME	(Council	for	
specialist examinations) sammen med andre fagfelt 
som arrangerer spesialisteksamen. Det er blitt et 
stort problem med mange falske diplom på bestått 
eksamen, så det vil nå bli opprettet et sentralt regis-
ter over kandidater som er har bestått eksamen. Alle 
som har bestått EBoT vil bli publisert på websiden.

Det er opprettet flere tverrfaglige arbeidsgrupper 
innen UEMs som ”spine”, ”Emergency Medicine”, 
”sports Medicine”, ”Hand surgery” og ”rare 
Diseases”. Delegater fra seksjonen deltar i disse 
arbeidsgruppene.

I	tillegg	er	seksjonen	også	representert	i	”Network	of	
Accredited	Clinical	Skills	Centres”.
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sak 17.

rapport fra Nasjonalt traumeregister  
(nasjonalt kvalitetsregister for alvorlig  
skadde pasienter)

Martinus Bråten

siden Høstmøtet 2015 er det avholdt to møter i 
Fagrådet for Nasjonalt traumeregister (28.10.2015 
og 20.04.2016)

status per 20. april 2016: 

37/40 sykehus har opprettet lokalt register og har 
autorisert registrar med tilgang til registeret. Den na-
sjonale databasen var da (20.4) fortsatt ikke ferdig 
etablert, man avventet oppdatering av den elektro-
niske løsningen (forventet ferdigstil innen utgangen 
av april) og databehandleravtale mellom oUs 
(databehandlingsansvarlig for NTr) og Norsk helse- 
nett. Det er etablert en midlertidig løsning for den 
nasjonale databasen som tilfredsstiller de kravene 
som er stilt fra Datatilsynet og Helsedirektoratet.

siden forrige Høstmøte har NTr har arrangert ett 
AIS-kurs,	ett	kodekurs	for	NTR,	samt	ett	oppfrisk-
ningskurs som er tenkt arrangert på årlig basis.

Etter omorganisering i oUs gjeldende fra 1.1.2016 
er Nasjonalt Traumeregister nå forankret i ortope-
disk klinikk, FoU-avdelingen. Det arbeides med å 
komme over i en mer sentral organisatorisk  
plassering.

regionale NTr-ressurser: 

NTr har engasjert regionale NTr-ressurser i 
Helse Midt og Helse Vest tilsvarende 15 % stilling 
fra 1.1.2016. Avtale for engasjement av regional 
NTr-ressurs tilsvarende 10 % stilling i Helse Nord 
forventet etablert snarlig etter 20. april.

Følgende kurs er obligatoriske for registrarer i NTr: 

•	IS-kurs: 
 - registrar må gjennomføre og bestå kurset (>70 %  
  korrekte svar) før tilgang til NTr innvilges

•	Kodekurs	for	registrering	i	NTR: 
 - registrar må gjennomføre kurset før tilgang til   
  NTr innvilges

•	Oppfriskningskurs/Årlig	NTR-seminar: 
 - registrar må gjennomføre kurset ≥1 gang per  
  3 år for å beholde tilgang til NTr

kursprøve benyttes for å identifisere registrarer  
med behov for oppfølging

sak 18.

rapport fra Norsk forening for ortopedisk 
traumatologi

John Clarke-Jenssen

Målet for faggruppen er å fremme utviklingen av 
ortopedisk traumebehandling i Norge. Videre er et 
hovedmål å arrangere et årlig traume symposium 
på høstmøte, på sikt ønsker vi også å avholde årlige 
møter med traumatologi i fokus.

Foreningen kan se tilbake på sine første to år som 
egen faggruppe under NoF. Hovedfokus i perioden 
har vært å virke som en interesseorganisasjon for 
traumeinteresserte ortopeder. Vi har avholdt to vel-
lykkete og godt besøkte symposier om Proksimale 
humerus frakturer samt proksimale tibia frakturer. 
Fokuset med symposiene er å belyse frakturbe-
handling som foregår på de fleste norske sykehus 
som driver med ortopedisk traumebehandling. 
Årets symposium er intet unntak og vil omhandle 
behandlingen	av	distale	femurfrakturer.	I	tillegg	er	vi	
medarrangør må årets hoved symposium ”hvorfor 
ikke bare gipse” sammen med faggruppe for osteo-
porose og benhelse.

I	året	som	har	gått	har	det	vært	relativt	beskjeden	
aktivitet	utover	høstmøtesymposiet.	I	år	et	det	valg	
må nytt styre og interesserte til verv bes melde seg. 
Målet for den kommende perioden som er å bli 
en levende forening som jobber for god ortopedisk 
traumebehandling i hele landet.

Vi har enda ikke fått opp ett fungerende medlems-
register og dette vil naturligvis bli en hovedprioritet 
for 2016/2017

Økonomien i faggruppen er god, da vi har ”arvet” 
en del midler fra traumeutvalget og Ao alumni i til-
legg til inntekter fra fjorårets symposium.

Alle traumeinteresserte ortopeder oppfordres til  
å møte opp på generalforsamlingen på årets  
høstmøte.

sak 19.

rapport fra Norsk  
artroskopiforening

Sigbjørn Dimmen

sigbjørn Dimmen (leder)
Aksel risan (sekretær)
Mette Andersen (nestleder)
Frode Hellum (kasserer)
randi Margrete Hole (styremedlem)
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Norsk Artroskopiforening har 115 registrerte med-
lemmer og 3 æresmedlemmer. Foreningen har hatt 
normal aktivitet siste år.

Under Høstmøtet 2015 arrangerte Norsk Artro-
skopiforening sitt eget symposium med temaet 
”Behandling av meniskrupturer”. Det var stor 
deltagelse på symposiet, og foreningen fikk mange 
positive tilbakemeldinger. Norsk Artroskopiforenings 
stipend 2015 for beste artroskopirelaterte foredrag 
ved	Høstmøtet	ble	tildelt	Cecilie	Piene	Schrøder	fra	
Lovisenberg Diakonale sykehus for studien ”sham 
surgery Trial for sLAP Lesions of the shoulder”. 
stipendet var som tidligere på kr. 10 000,-. Hun fikk 
også presentere foredraget sitt under National  
society Award Winner session på EsskA-kongressen 
2016 i Barcelona. 

Vintermøtet 2016, som er foreningen sitt hovedar-
rangement, ble også i år arrangert på Gudbrands-
Gard	Hotell	på	Kvitfjell	helgen	5.	-7.	februar.	I	alt	
var det 56 deltagere på årets kongress. Det faglige 
programmet var variert og av høy standard. Fredag 
kveld fikk vi som vanlig en oppdatering fra Norsk 
korsbåndregister, men i år også en oppdatering fra 
Uk National Ligament register. Videre var det to 
foredrag om rotavulsjoner, et foredrag om Norwe-
gian	Cartilage	project	og	et	foredrag	om	bruk	av	
bisfosfonater ved smertefull bone bruice. Lørdag 
formiddag hadde vi en sesjon om hamstringsse-
neskader og en om acl-rupturer. sesjonen lørdag 
ettermiddag var et samarbeid med Norsk Foren-
ing for skulder- og Albuekirurgi der programmet 
er deres ansvar, og årets tema var labrumrupturer 
og bicepssenetendinopati. søndag formiddag var 
det	ulike	skulderlidelser	som	var	tema.	I	tillegg	
til foredragsholdere fra egen forening, var det to 
utenlandske foredragsholdere, James robinson fra 
England og Gert Declercq fra Belgia. Videre hadde 
vi to nasjonale foredragholdere utenfor foreningen, 
Frede Frihagen fra oUs Ullevål og manuellterapeut 
Thomas	Ødegaard	fra	NIMI.	Artroskopiforeningens	
medlemmer har tilgang til foredragene på vår  
hjemmeside.

Generalforsamling ble avholdt 6. februar. Årsberet-
ningen ble gjennomgått, og nytt styre ble valgt, se 
over.	Eivind	Inderhaug	fra	Haraldsplass	Diakonale	
sykehus ble tildelt smith & Nephew sitt Artroskopi-
stipendium på kr. 40 000,- for sin studie ”The effect 
of	lateral	tenodeses	in	combined	ACL	and	antero-
lateral injured knees”. Arthrex artroskopistipender, 
som er to etterutdanningsstipender, ble tildelt stig 
Heir og Nina kise, begge Martina Hansens Hospital. 
Tone Gifstad fra st. olavs Hospital ble trukket ut 
blant	møtets	oppmøtte	LIS-leger	som	vinner	av	 
 

Artroskopiforeningens reisestipend på kr. 10 000,-, 
midlene gikk til dekning av reiseutgifter til EsskA-
kongressen 2016.

Norsk Artroskopiforening er medlem av EsskA  
Affiliated societies. Under årets kongress i Barce-
lona	var	Kjersti	Kaul	Jenssen	og	Inge	Skråmm	foren-
ingens representanter under symposiet ”The role 
of arthroscopy in treatment of joint infections”. De 
holdt hvert sitt foredrag og deltok i den påfølgende 
paneldebatten.

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

sak 20.

rapport fra Norsk barneortopedisk forening

Lars Fosse (leder)
Christian	Sætersdal	(nestleder)
Elisabeth strugstad (sekretær/kasserer, på valg)
Anders Wensaas (past president, avgår)
suki Liyanarachi (varamedlem) 
Harald steen, revisor (på valg)

Foreningen har 26 betalende medlemmer. Økono-
mien er fremdeles god. Høstmøtet 2015 avholdt 
med bred deltakelse. symposiet ‘Barnemishandling’ 
ble gjennomført med mange deltaker. Det alvor-
lige og stadig aktuelle emnet ble grundig og nyttig 
belyst av Gabriel otterman, Akademiska sjukhuset i 
Uppsala, og Arne Myhre, st. olavs Hospital.  
Hele 22 frie foredrag ble fremført for et aktivt 
Høstmøte-publikum. Generalforsamling ble (se tidli-
gere utsendt referat) gjennomført med en viss, men 
akseptabel, tidsoverskridning. Tema for symposium 
2016 er ‘Ungdomshoften’. ola Wiig koordinerer 
dette arbeide. 

Lærebok i barneortopedi nærmer seg avsluttning; 
siste utkast er revidert og sendt til trykkeri. 

Nasjonalt barnehofteregister er inne i sitt 6. driftsår 
og har nå status som nasjonalt medisinsk kvalitets-
register.

Ved årets EPos konferanse i roma framla Vera 
Henriksen og Joachim Horn muntlige presentasjo-
ner, mens stephan Huhnstock og Terje Terjesen 
presenterte sine resultat på posterform. Terje 
Terjesen mottok EPos æresbevisning ‘Pro Maxi-
mis Meritis Medal’ for sin innsats innen europeisk 
barneortopedi gjennom hele sin karriere. styret 
gratulerer! Generalforsamlingen til EPos vedtok å gi 
det barneortopediske miljø ved oslo Universitetsyke-



32 Norsk Ortopedpost   •   3  -  2016

hus ansvaret for EPos Annual Meeting 2018. God 
søknad fra oslo og styret i Nbof ønsker gruppen 
omkring Terje Terjesen og Joachim Horn lykke til 
med oppgaven. 

Medlemmer fra Nbof (Torgeir Vestad og Lars Fosse) 
har hatt to innlegg i Norsk ortopedpost det siste året.

Alle medlemmer oppfordres til å møte på Nbof’s 
generalforsamling 2016.

sak 21.

rapport fra Norsk fot- og ankelkirurgisk 
forening

Jákup Midjord

Generalforsamling ble holdt i forbindelse med Høst-
møtet onsdag 21. oktober 2015 kl. 17.30-18.30.

Ingen	valg	til	styret	denne	gangen.	Styret	består	av;	
Jákup Midjord, formann, Elisabeth Ellingsen Huse-
bye, Ari Bertz kasserer og Lars kjetil Aas. 

Medlemstallet i foreningen har vært jevnt økende 
gjennom årene og er nå runt 70 samt rundt 20 
EFAs medlemmer. 

Økonomien er god, nøyaktig regnskap fremlegges 
på GF.

Der er ikke avholdt styremøter i løpet av året. 

Hovedvekten av aktiviteten i styret går til organise-
ring av kurser og møter.

kjetil Hvaal var ansvarlig for NoF symposiet på 
Høstmøte 2015; røyking og ortopedi med bl.a. 
deltagelse av olle svensson fra sverige som snakket 
om tema; smoking and orthopedic surgery; The 
nordic	experience.	Siden	professor	Alain-Charels	
Masquelet fra Paris med tema; The Dangers of 
Peri-operative	Smoking	In	Orthopaedic	Surgery;	
Pathophysiology, Evidence of detrimental effects. 
Til slutt holdt en av Legeforeningens jurister innlegg 
med	focus	på	Informasjon,	rettigheter	og	plikter	
samt om vi som ortopeder kan nekte å operere en 
pasient. Mange oppmødte og engasjerte deltagere.

Kursvirksomhet.
NoFAF Høstmøte symposium 2015 handlet om 
“Artroskopiske	muligheter	i	fot-	&	ankelkirurgi”.	
Møteledere var Jákup Midjord og Ari Bertz. Fortuen 
lokale	krefter	deltok	James	Calder	fra	London.	Sym-
posiet var vel besøkt og fikk jevnt over god respons 
fra deltakerne.

Foreningen arrangerte i år vårmøte – Bunion Day – 
fredag	29.	April.	Xavier	Creviosier	og	Lloyd	Williams	
deltok. Elisabeth Ellingsen Husebye og Marius 

Molund ledet hver sin sesjon av møtet på vegne av 
NoFAF. Møtet fikk meget positive tilbakemeldinger. 
også dette møte satte deltakerrekord.

Forenings medlemmer deltager på flere av de 
obligatoriske utdanningskurs i ortopedi. Disse er 
Vossakurset, oppdalkurset samt skopikurset på 
Hafjell. Det ble i 2013 opprettet et nytt obligatorisk 
kurs i fot-ankelkirurgi samt amputasjonskirurgi. 
kurset gjennomgikk en omfattende revisjon av både 
innhold og form i 2014. Dette kurset er synes nå 
å ha funnet sin endelige utforming og ble avholdt 
igjen i august/september i år. 

Man har planer om å fortsette med tidligere kadaver- 
kurs i Tønsberg på andre tidspunkter av året.

sak 22.

rapport fra Norsk forening  
for Håndkirurgi

Jan Ragnar Haugstvedt

styret har for 2015-2016 bestått av: 
Jan-ragnar Haugstvedt (leder - sykehuset Østfold) 
Line Lied (nestleder - st. olavs Hospital)
rasmus Thorkildsen (styremedlem - oUs-rH)
katrine Valen (sekretær/kasserer - UNN)

Foreningen har 69 medlemmer, hvorav 49 er yrkes-
aktive spesialister i plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi. 
17 er kvinner. 

I	løpet	av	året	har	styret	truffet	hverandre	under	vinter-
møtet på Hafjell. Vi har ellers hatt telefonkonferanse, 
hatt kontakt via mail, og har også enkeltvis truffet 
hverandre under ulike møter og hatt telefonsamtaler 
med hverandre for å diskutere ulike saker. styret opp-
fatter at samarbeidet fungerer bra, vi har spredning av 
medlemmer fra de ulike håndkirurgiske miljø i Norge 
og har god kommunikasjon med hverandre.

Aktiviteter 2015-2016:  
Høstmøtesymposiet 2015

Høstmøtesymposiet ble arrangert av seksjon for 
hånd- og mikrokirurgi ved oUs-rH. Det valgte tema 
var ”Nerveskader”. Flere egne, lokale foreleser 
hadde innlegg om hvorledes behandling av nerve-
skader tradisjonelt sett har blitt/behandles i Norge. 
som gjesteforeleser var Professor i Nevrokirurgi ved 
Leiden	Universitetssykehus	(LUMC)	Martijn	Malessy	
invitert. Han holdt engasjerte foredrag om eksperi-
mentelle arbeid så vel som kliniske studier. Han om-
talte blant annet hva man nå forsker på med tanke 
på nerveregenerasjon og muligheter for genterapi; 
tanker om fremtiden. Vi hadde mange interesserte 
tilhørere i salen
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Vintermøtet 327.01-29.01, 2016
Vintermøtet, i regi av Norsk håndkirurgisk foren-
ing,	har	etter	hvert	blitt	en	”tradisjon”	på	Ilsetra,	
Hafjelltoppen.

I	2016	hadde	styret	i	Norsk	håndkirurgisk	forening	
påtatt seg å være arrangør. Line Lied, fra Trondheim, 
var kursleder og hadde satt sammen et variert og 
godt program om ”Finger i fokus”. styret hadde 
invitert foredragsholdere med ulik bakgrunn fra ulike 
sykehus i hele Norge. Møtet, som i år var fra 29.-31. 
januar, var godt besøkt. Møtet har etablert seg som 
et møte hvor man kan kombinere det faglige med 
det sosiale og med vinteraktiviteter. Det er hyggelig 
at så mange tar med seg familiene til fjells. styret 
understreker at dette møtet er noe man ”må satse 
på” i fremtiden. For 2017 har styret også påtatt seg 
å arrangere møtet. Vi roterer på å ta ansvar for kur-
set og denne gangen er det katrine Valen fra Tromsø 
som er kursleder. Møtet vil bli avholdt fredag 27. til 
søndag 29. januar, og spesielt invitert gjesteforeleser 
er Marc Garcia-Elias fra Barcelona.

SSSH 2016
Det skandinaviske håndmøtet (scandinavian society 
for surgery of the Hand) ble i 2016 avholdt i Levi, 
Finland, fra 31. mars til 3. april. kongressens 
president, Jorma ryhänen, var engstelig for at ikke 
så mange ville ta veien til Lappland, men kunne 
fortelle om det høyeste deltagerantallet noen gang. 
Møtet ble holdt på et vintersportssted og mange 
kombinerte det faglige med skiaktiviteter. Det var 
et godt og variert møte hvor deltagerne syntes å 
være fornøyde. Uvisst av hvilken grunn så var det 
dessverre ikke så mange norske deltagere som man 
kunne ha forventet, men seksjonen fra oUs-rH 
var så absolutt til stede og hadde et imponerende 
stort	antall	aksepterte	frie	foredrag.	I	tillegg	var	det	
inviterte foredrag fra miljøene i Tromsø og Østfold. 

Yngvar krukhaug har ønsket å trekke seg som 
representant til sssH. Under møtet i Levi ble det 
bestemt at det neste skandinaviske håndmøte vil bli 
avholdt i Estland i 2019. siden krukhaug har truk-
ket seg måtte vi i Norge komme med ny kandidat 
til styret. Vi har foreslått ole reigstad fra oUs-rH, 
endelig bekreftelse av dette valget vil skje på gene-
ralforsamlingen 2016.

NOF 2016
Nordisk ortopedisk Forening hadde i år sitt møte i 
Linköping. så vidt vi har kunnet bringe på det rene 
var det ingen bidrag fra norske håndkirurger på 
dette møtet.

FESSH 2016
Yngvar krukhaug har også trukket seg som fore-

ningens delegat til FEssH og Line Lied er vår nye 
delegat. Hun deltok på FEssH kongressen i santan-
der, spania, i juni i år (se for øvrig vår hjemmeside). 
Møtet var godt besøkt, det var et godt faglig program 
hvor	Instructional	course	i	år	hadde	som	tema	
”Frontiers in Microsurgery of the Hand”.

Nytt av året var en ”Precongress” som ble kalt 
”What	is	Cool	in	Wrist	Surgery”.	Denne	prekongres-
sen ble en stor suksess hvor hovedsalen var fylt opp 
dagen før det hele ”startet”. Det var mange nord-
menn til stede som kongressdeltagere, og det var 
også flere medlemmer fra vår forening som hadde 
ansvar for symposium, som var møteledere og som 
hadde aksepterte abstrakt og poster(s) som ble pre-
senterte, samt hadde inviterte foredrag. spesielt var 
det de håndkirugiske miljøene ved UNN og i Østfold 
som markerte seg. Hebe kvernmo tok FEssH eksa-
men i år og er den femte norske håndkirurgen som 
har tatt eksamen. styret gratulerer!

Line Lied var delegat på FEssH delegat møtet. Her 
var det valg av ny secretary General i FEssH, valget 
falt	på	Maurizio	Calcagni	fra	Sveits.	Maurizio	vil	tiltre	
under FEssH møtet i Budapest neste år.

IFSSH
Det	siste	delegatmøte	for	IFSSH	ble	avholdt	samtidig	
med det amerikanske håndmøtet (AssH) i seattle 
i september, 2015. Nytt delegatmøte vil bli avholdt 
i	Buenos	Aires	under	årets	IFSSH	kongress.	Dess-
verre	sammenfaller	denne	IFSSH	kongressen	med	
Høstmøteuka slik at noen av foreningens medlem-
mer er i Buenos Aires for å være til stede som dele-
gat og for å lede symposium og holde foredrag.

IFSSH	sender	ellers	regelmessig	ut	nyhetsbrev	og	
IFSSH	ezine;	disse	legges	ut	på	vår	hjemmeside.

NFFHKs diplomkomite
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt 
Diplom skal være tilgjengelig på våre nettsider. Nye 
diplomer innvilget ila 2015/16 kunngjøres av komi-
téen under årsmøtet.

Foreningens kvalitetsarbeid
Det har vært to akkrediterte håndsentre i Norge; 
oUs-rikshospitalet og st. olavs Hospital. Grunnlaget 
for å få akkreditering er at det er en kirurg på aktu-
elle senter som har bestått FEssH diplom eksamen, 
samt	dokumentasjon	av	aktivitet	og	beredskap.	I	
tillegg må søknaden ”fornyes”. Per i dag er det kun 
st. olavs Hospital som har et senter som tilfreds-
stiller kriteriene. Flere håndkirurgiske miljø i Norge 
bør vurdere å søke akkreditering. (Aktuelle senter, 
som kan vurdere søknad og som har kirurger med 
FEssH diplom, er oUs-Ullevål (John Williksen),  
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st. olavs Hospital (Adalsteinn odinsson og Line 
Lied),	UNN	(Hebe	Kvernmo)	og	SØM	(Istvan	Rigo.)

Hebe kvernmo har jobbet videre med oppgradering 
av anbefalingene for behandling av distale radius 
fracturer. GrADE metoden er brukt, og retnings-
linjene er tilgjengelige for alle i Magic-appen. Disse 
er utarbeidet i tråd med vedtaket gjort av generalfor-
samlingen i NoF 2013.

Websiden www.håndkirurgi.no 

Websiden er etablert. ole Fosse har fungert som 
webmaster i mange år og vi takker ole for et stort 
arbeid som han har lagt ned i dette. Ny webmaster 
er rasmus Thorkildsen. På nettsiden vår skal det 
legges ut informasjon om nye kurs, samt annet av 
interesse for medlemmene.

Vi oppfordrer våre medlemmer om tilbakemeldinger 
om bruk av websiden under årsmøtet.

På websiden legges ut lister over medlemmer i 
foreningen, liste over hvem som innehar diplom i 
håndkirurgi, og det legges også ut referat fra tidlig-
ere årsmøter. Tidligere regnskap skal også legges ut.

Inger Schulstads legat
Inger	Schulstads	minnestipend	for	utdannelse	innen	
håndkirurgi deler ut midler fortrinnsvis til en kvin-
nelig lege med interesse for og under utdannelse i 
håndkirurgi. statuttene finnes annonsert i NoP’en 
og på vår hjemmeside. Prisen utdeles under års- 
møtet	i	foreningen.	I	2015	ble	Anne	Linn	Moen	
tildelt stipendet for deltagelse på et kadaverkurs 
i Århus. Prisen, kr 10.000,-, vil bli utdelt etter at 
foreningens styre har mottatt rapport fra kurset.

Reisestipend
Foreningens reisestipend hadde i 2015 to søkere. 
sondre s Hassellund søkte for å dekke noen av 
utgiftene i forbindelse med et fellowship i Maitland, 
Australia.	Sondre	skal	være	i	Australia	i	et	år.	Istvan	
rigo søkte for dekning av utgifter til hospitering ved 
Kaplan	Institut	i	Barcelona,	Spania.	

Begge vil motta stipend etter gjennomført reise og 
innsendte rapporter til styret i foreningen, og inn-
sendt reisebrev til NoP’en.

Stipend for beste foredrag
Prisen for det beste håndkirurgiske foredraget pre-
sentert av en yngre kirurg under høstmøtet 2015 ble 
vunnet av kjartan koi fra Nordlandssykehuset i Bodø. 
Tittelen på foredraget var ”oppfølgingsstudie etter 
percutan nålefasciotomi for Dupuytrens kontraktur”. 

Wester	og	Hoves	foredrag	”Cortical	plastisitet	og	
senetransposisjoner. Preliminære resultater etter 

Br-FPL senetransposisjon ved tetraplegi” ble kåret 
til beste foredrag fra faggruppen. 

Under årsmøtet oktober 2015 ble det reist spørsmål 
om å opprette et kvalitetregister for håndkirurgi i 
Norge. styret har diskutert fremdriften av dette pro-
sjektet. Ved UNN har man etablert flere nasjonale 
registre. styret har kun mottatt søknad fra UNN-
miljøet om opprettelsen av et slikt register. styret har 
ikke hatt motforestillinger mot at man ved UNN eta-
blerer et slikt kvalitetsregister der, og gitt sitt tilsagn. 
Helse Nord har vært på befaring i sverige og sett på 
driften	av	HAKIR-registeret,	og	ønsker	å	etablere	et	
registerer etter mal av dette. Det er et omfattende 
arbeid, men i tråd med ønsket fra årsmøtet, og etter 
aksept fra styret, så vil UNN legge frem hvordan de 
vil drifte et slikt register under årsmøtet 2016 før 
endelig avstemming.

Det ble også under årsmøtet 2015 reist spørsmål  
om organisering av Hånd-/rheuma kurset for  
spesialistkandidater i ortopedi, og spørsmålet ble 
reist om Tromsø skulle være med som arrangør. 
styret i Håndkirurgisk forening har konkludert med 
3 mot 1 stemme at Tromsø bør inkluderes. Det er 
imidlertid styrets oppfatning at dette er det ikke 
norsk håndkirurgisk forening som skal avgjøre,  
men spesialistkomiteen.

I	løpet	av	det	siste	året	har	det	fra	flere	av	de	hånd-
kirurgiske miljøene i Norge blitt publisert artikler 
og skrevet bokkapitler i internasjonale bøker. Vi har 
også i foreningen medlemmer som regelmessig 
deltar som forelesere og instruktører på kurs i utlan-
det, som er kursansvarlig for kurs i utlandet og som 
har styreverv i internasjonale håndforeninger. En av 
våre håndterapeuter, Tone Vaksvik, har disputert i 
2016, og vi har kollegaer som har hatt, og som skal 
ha, ”fellowship” i utlandet. Vi håper at vi kan bygge 
videre på våre kontakter i utlandet slik at vi kan få 
til ytterligere samarbeid over landegrensene i årene 
som kommer

sak 23.

rapport fra Norsk forening for skulder- og 
albuekirurgi

Kirsten Lundgreen

kirsten Lundgreen (leder) 
Berte Bøe (nestleder) 
Bernd Wünsche (kasserer) 
Lars Eilertsen (styremedlem)

Foreningen har 53 registrerte medlemmer. Flere av 
disse er aktive på nasjonale og internasjonale møter. 
Foreningen arrangerte et eget symposium ved 
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Høstmøtet 2015 med tittel ”sports related injury to 
the elbow”. Forelesere var k Wegmann fra Tyskland, 
r van riet fra Belgia og konrad Mader fra Førde. 
Dette ble godt besøkt. Vintermøtet ble også i 2016 
arrangert sammen med Norsk Artroskopiforening 
på kvitfjell. Foreningen var ansvarlig for en sesjon 
med	tittel	“Labral	tears	and	biceps	tendinopathy	of	
the shoulder”. Her bidro gjesteforeleser G Declercq 
fra	Belgia	samt	Cecilie	Piene	Schrøder	og	Øystein	
skare; begge fra Lovisenberg Diakonale sykehus. 
Tilbakemeldinger på form og sted for dette møtet 
har vært veldige gode og vi er derfor fornøyde med 
at også Vintermøtet 2017 arrangeres der. Temaet 
blir denne gangen fremre skulderinstabilitet med 
bentap. Vi har satt sammen et godt internasjonalt 
panel og ser frem til interessante diskusjoner om 
emnet. Endelig program for vintermøtet blir publisert 
på artroskopi.no.

I	år	ble	det	avholdt	Skandinavisk	skulder-	og	albue-	
møte. Det var hyggelig at så mange norske kollegaer 
deltok. Dette var det 7. møtet i rekken og fant sted  
i odense den 12. og 13.05.16. Den finske for- 
eningen for skulder- og albuekirurgi ble innlemmet i 
fellesskapet. Derav blir møtene fra og med i år holdt 
på engelsk. Det neste møtet planlegges i Finland 
i 2019. Det oppmuntres til aktiv deltagelse av alle 
medlemmer på våre søskenforeningers aktiviteter 
også lokalt i de respektive land for å styrke  
nettverket. 

Ved årets høstmøte arrangerer foreningen et sympo-
sium med tittel ”shoulder arthroplasty ; indications, 
challenges and complications”. Videre er vi som 
tidligere ansvarlig for sesjonen med frie foredrag 
innen skulder og albue. 

Foreningen bestreber seg på å holde utgiftene til 
styremøter så lave som mulig og har samlet styret 
i forbindelse med andre møter; høstmøtet 2015, 
vintermøtet 2016 og høstmøtet 2016. 

Økonomien vår er god og vi vil også i år dele ut pris 
for beste foredrag på Høstmøtet.

Informasjon	om	registrerte	medlemmer	samt	styre-
medlemmenes mailadresser finnes på:  
http://skulderogalbue.blogspot.no/.

sak 24. 

rapport fra Norsk forening for Hofte- og 
knekirurgi

Stephan m. Røhrl

På høstmøtet 2015 var tema for NFHkk-symposiet 
”Hvordan utrede en misfornøyd hofteprotese- 
pasient”. Anders Walløe innledet symposiet med å 

si noe om vonde hofteproteser fra NPE sitt ståsted. 
Deretter ble det en gjennomgang av klinisk under- 
søkelse, røntgen- og lab-utredning og supplerende 
undersøkelser ved Tarjei Egeberg, kristian Bjørgul, 
Tina strømdal Wik og stephan röhrl fra styret i  
NFHkk. symposiet var godt besøkt, og det var tyde-
lig at dette var et tema som var aktuelt for mange.

Dr. Håkon Langvatn fra Haukeland universitetssyke-
hus ble tildelt NFHkks stipend på 10 000.- Nok for 
sin interessante studie med validering av registerda-
ta: Ventilasjon av operasjonsstuer og revisjonsrisiko 
på grunn av infeksjon etter total hofteprotesekirurgi.

”Vårdagene” arrangert for andre gang i april 2016. 
Denne gangen ble Vårdagene holdt i oslo på Holmen- 
kollen Park Hotell. Tema for dagene var ”Den unge 
protesepasienten”. Professor kjeld søballe fra Århus 
Universitetssykehus og Professor kG Nilsson fra 
Umeå universitetssykehus var gjesteforelesere og 
holdt flere gode foredrag rundt problemstillinger 
knyttet til yngre aldersgrupper som leddbevarende 
kirurgi og unikompartmentelle proteser. Dagene var 
godt besøkt med over 70 deltagere. Denne gangen 
fikk industrien anledning til å ha utstilling i forbin-
delse med møtet. 

Foreningen har fått en ny hjemmeside: http://www.
nfhkk.net der dere også kan finne bilder fra Vår-
dagene 2016. Vi takker vår kollega Filip Bjørdal for 
hans	support	med	hjemmsiden.	I	tillegg	finner	du	
aktuell informasjon om foreningen på vår facebook 
side.

I	generalforsamlingen	2015	ble	hele	styret	sittende	
med samme ansvarsfordeling som tidligere. 

styret 2015 – 16 har bestått av:

1. stephan M. röhrl (leder)
2. Mona Badawy (nestleder)
3. Tina strømdal Wik (sekretær)
4. Tarjei Egeberg (kasserer)
5. Justin van Leeuwen (styremedlem)
6. kristian Bjørgul (styremedlem)

Antall medlemmer i foreningen er nå 61. 
NFHkk har god økonomi.
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sak 25. 

rapport fra faggruppe for osteoporose og 
benhelse

Frede Frihagen

Noen hovedområder: 

1. En gruppe bestående av Trude Basso, Lars  
 Hübschle og Lene solberg sluttførte arbeidet med  
 behandlingsanbefalinger for å øke sekundærfore  
 byggingen på norske ortopediske avdelinger.  
 Anbefalingene, i form av en algoritme og en beskri 
 vende tekst, ble lagt frem på Høstmøtet i fjor. 

2.	NoFRACT.	Faggruppen	er	tungt	involvert	i	 
	 Norwegian	Fracture	Capture	Initiative	(NoFRACT)	 
 hvor systematisk sekundærforebygging ble innført  
 på 7 norske sykehus i løpet av 2015. Arbeidet er  
 nå i driftsfasen og det er planlagt en systematisk  
 evaluering fra 2017/18. 

3. Faggruppen har som beskrevet i fjorårets års-  
 rapport mottatt et bidrag på 500.000,- fra Eli Lilly  
 Norge. Pengene er nå etter søknad fordelt som   
 oppstartsmidler til systematisk sekundærprofylakse  
 (FLs) ved fire ortopediske avdelinger. Det er utar 
 beidet en egen rapport for dette arbeidet, og  
 samarbeidet med Eli Lilly er sluttført. 

4. symposium Høstmøtet 2015. symposiet var viet   
 behandlingsanbefalingene og gjennomføring   
 av sekundærforebygging. symposiet var godt besøkt  
 og faglig vellykket. 

5. Faggruppen har som i fjor delt ut stipend til to  
 spesielt interesserte sykepleiere til deltagelse på   
 Fragility Fracture Networks konferanse i roma i   
 september. 

6. Det planlagte Vårmøtet ble ikke gjennomført. 

7. osteoporose og sekundærprofylakse har blitt styrket  
 som tema ved de obligatoriske bruddkursene for   
	 LIS,	bl.a.	takket	være	initiativ	fra	Faggruppen.	

styret har bestått av: 

Frede Frihagen (leder) oslo universitetssykehus,  
ffrihagen@gmail.com (på valg 2017)

Jan Erik Gjertsen (nestleder) Haukeland sykehus,  
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no (på valg 2017)

ragnhild Øydna støen (sekretær), ringerike sykehus, 
r.o.stoen@medisin.uio.no (på valg 2017)

Trude Basso, st. olav, trude.basso@ntnu.no  
(på valg 2017)

stefan Bartels, Akershus universitetssykehus,  
stefan.Bartels@ahus.no (på valg 2016)

Wender Figved (vara), sykehuset Asker og Bærum, 
wender@mac.com (på valg 2016)

Valgkomiteen har vært:  
Lars Hübschle, sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF, 
lars.michael.hubschle@vestreviken.no (på valg 2017)

Lene solberg, Molde sykehus, l.b.solberg@gmail.com 
(på valg 2017)

Valgte ressurspersoner for styret: Geir Hjorthaug, oslo 
universitetssykehus, geir.hjorthaug@me.com, Jens M. 
stutzer, Molde sykehus, Jens.stutzer@helse-mr.no

Det har ikke vært avholdt styremøter, men størstedelen 
av styret var til stede på Generalforsamlingen i 2015. 
Løpende e-postutveksling mellom styremedlemmer, 
valgkomité og ressurspersonene har vært hovedar-
beidsform. Vi har ca. 250 medlemmer i form av en 
adresseliste med interesserte, flest ortopeder, men 
også andre leger, sykepleiere og fysioterapeuter og 
andre involvert i osteoporose og eldre med brudd. Det 
er ikke innkrevd kontingent. Økonomien er stabil. Det 
er beskjedne inntekter, men mer beskjedne utgifter. 

sak 26

rapport Norsk forening for revmakirurgi

Foreligger ikke ved trykkstart.

sak 27

rapport fra Leger i ortopedisk spesialisering 
(Lios)

Kjartan Koi

•	Bistått	Nof	med	høringsnotat	ang	ny	 
 spesialitetsstruktur

•	Leder	representert	som	styremedlem	i	Nof

•	Deltatt	ved	fORTE	summit	2016

•	Deltatt	på	styremøte	i	FUNK	(Forening	for	Unge		
 Norske kirurger)

•	Jobbet	og	planlagt	med	”gi	kniven	videre”- 
 kampanje, som tar sikte på å bedre den pedago- 
	 giske	opplæringen	av	LIS	i	ortopedi.	Arbeidet	har		
 i stor grad bestått av planlegging og anskaffelse  
 av finansiering.

•	Medlemskontakt	gjennom	nettside	og	 
 facebook-side

•	Valgt	ny	LIS-representant	til	Spesialitetskomiteen

•	Videreført	og	delt	ut	LIOS	Hederspris

•	Gjennomført	vellykket	symposium	om	behandling		
 av achillessenerupturer
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•	Planlagt	nytt	symposium	om	behandling	av	 
 claviculafrakturer

sak 28

rapport fra Norsk spinalkirurgisk forening

Roger Trana 

Norsk spinalkirurgisk Forening har hatt ønske om 
å styrke samarbeidet mellom ortopeder og nevro-
kirurger som driver med spinalkirurgi. Det spinal-
kirurgiske symposiet blir i år som i fjor arrangert på 
ortopedisk høstmøte, og vil trolig bli værende der i 
årene fremover. Det er blitt lagt til fredag ettermid-
dag for beste tilpasning mot Nevrokirurgisk (Nk) 
høstmøte høstmøte. Vi har også valgt å legge de to 
bolkene med FF til fredag formiddag. Medlemmer 
ved Nk høstmøte har fri adgang til spinalkirurgisk 
symposium på fredager.

svolværkurset, et obligatorisk ryggkirurgikurs for 
ortopeder,	ble	arrangert	for	tredje	gang	i	2016.	I	år	
med over 80 deltagere, og gjennomføringen gikk 
knirkefritt på tross av dobbelt så mange deltakere 
som ved tidligere kurs. På sikt planlegges kurset 
holdt hvert annet år. Det er selvsagt ikke foreningens 
oppgave, men det er viktig at foreningen støtter opp 
om det grunnlaget som er lagt etter til nå tre svært 
vellykkede kurs i svolvær. Vi håper det fortsatt vil 
holdes i sin nåværende form i svolvær. Det er hva 
jeg forstår et trykk fra sentrale hold om at kurset bør/
skal kortes, og kritiseres for valg av kurssted.

Foreningens medlemmer har fått tilbud om assosiert 
medlemskap til Eurospine. 

Det er flere store forskningsprosjekter på gang med 
samarbeid på tvers av faggrupper og helseregionene 
noe som er med på å styrke vårt fagområde. Eg. 
NorsTEN studien

Framtidsvisjoner: 
- Mulighetene for et arrangement rundt spinalkirurgi  
 utover basiskurset for ortopeder, bør vurderes.   
 Dette vil kunne styrke faget ytterligere, og vil også  
 kunne endre foreningens økonomiske fundament.  
 Dette vil imidlertid kreve god planlegging og en   
 stor arbeidsinnsats av flere?
- Nk deltagere ved felles arrangement/ortopedi   
 basiskurs?
- Jobbe for implementering av sertifisering av spinal- 
 kirurger, eg. sertifisering av ryggkirurger bør følge  
 Eurospine sin modell. Vi er for små til å arrangere  
	 liknende.	Bør	søke	om	å	få	det	dekket	av	fond	III,	 
 avtale med DNLF bør opprettes. styret jobber   
 videre med dette.

Vi har stort sett kommunisert på mail i år, det gjelder 
også planleggingen av årets symposium. Årets regn-
skap vil bli sendt foreningens medlemmer og lagt 
fram på generalforsamlingen. 

Vi ønsker alle velkommen til årets symposium og 
etterfølgende generalforsamling.

sak 29. 

rapport fra Nofs forskningsutvalg

Karl-Ivar Lorentzen

Vurdering av stipend ifb med Høstmøte. 
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Velkommen	til	årets	LIOS-symposium	på	Høstmøtet

Claviculafrakturer  
konservativ vs. operativ behandling

vi gleder oss til å ønske velkommen til årets Lios pro-Con-symposium 
under Høstmøtet. Årets tema er en kontrovers der mange har sterke  
meninger og synets på det hva som er best behandling er svært delt.  
det legges derfor opp til en heidundrendes debatt om behandlingen  
av claviculafrakturer. 

Vi har vært så heldige å få seksjonsoverlege robert 
Buciuto fra st. olavs hospital til å tale for operativ 
behandling, mens seksjonsoverlege Hendrik Fugle-
sang fra Ahus vil forsøke å overtale oss om at kon-
servativ behandling er best. overlege omar Arnason 
fra Haukeland universitetssykehus er moderator og 
holder orden på kamphanene.

Duellantene får sin tilmålte tid til å overbevise 
forsamlingen om ”sitt” syn, før det kåres en vinner 
til slutt.

Vi satsar på fullt hus og god stemning i år også.  
Vel møtt!

På	vegne	av	styret	i	LIOS,	Kjartan	Koi

NB: Husk å sende inn forslag til kandidater til årets 
LIOS	hederspris!	Send	inn	navn	på	kandidat	og	
begrunnelse til styret@lios.no.

dato:  Torsdag 27.10.16

tid:  kl. 13.00 - 14.30

sted:  radisson Blu Plaza 
 Hotel oslo, Film

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

A technology from smith&nephew
OXINIUM™ 
Oxidized Zirconium 
proprietary ceramicised metal

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology

+ =
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Artroskopiforeningens høstmøtesymposium 2016

Leddbevarende 
hoftekirurgi

Leddbevarende hoftekirurgi er tema for artroskopiforeningens høstmøte-
symposium i år. Hofteleddsartroskopi har økt i omfang, både i typer inn-
grep og ikke minst antall opererte pasienter.

kan en hofteleddsartroskopi kurere en smertefull 
labrumskade i hoften? Hva med åpen kirurgi?

Instabilitet,	rotasjonsdeformiteter	i	femur	og	impin-
gement er viktige årsaker til hoftesmerter hos den 
unge pasienten. Hvordan velger vi riktig behandlig 
til disse pasientene? 

Vi ønsker å sette fokus på både artroskopi og åpen 
kirurgi som nødvendige tilbud for å behandle disse 
pasientene. 

Vi er stolt av å kunne presentere hovedforeleser 
Martin Beck (Luzerner kantonsspital), som jobbet 
lenge med professor Ganz i Bern. Han er en av de 
ledende innen såvel åpen som artroskopisk hofte- 
kirurgi. Han vil fortelle oss om grensedysplasi i 
hoften og rotasjonsdeformiteter i femur.

Jone segadal (kysthospitalet i Hagavik) skal slå 
et viktig slag for god gammel røntgendiagnostikk. 
sverre Løken (oUs Ullevål) vil snakke om  
impingementkirurgi i hoften og Arild Aamodt  
(Lovisenberg Diakonale sykehus) om kirurgisk 
luksasjon av hoften.

dato:  Fredag 28.10.16

tid:  kl. 10.30 - 12.00

sted:  radisson Blu Plaza 
 Hotel oslo, kunst

TRIGEN™
META-TAN™
Trochanteric Antegrade Nail
META-TAN™
Trochanteric Antegrade Nail

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail
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Limb	 lengthening	 and	Reconstruction	 Society	 of	
the	Nordic	countries	-	LLRS	Nordic			

1st	meeting	
Oslo,	Norway,	24th	–	25th	November	2016	

	
It	 is	 a	great	pleasure	 to	announce	 that	 the	1st	meeting	/seminar	organized	by	 the	newly	 founded	LLRS	
Nordic	will	be	held	from	24th	to	25th	November	in	Oslo,	Norway.	

The	 programme	 will	 provide	 participants	 the	 opportunity	 to	 hear	 about	 the	 latest	 advances	 in	 limb	
lengthening	and	reconstruction.	Plenty	of	time	will	be	available	for	case	discussions,	allowing	participants	
to	bring	there	own	cases.	Our	partners	from	the	industry	are	invited	to	take	active	part	in	the	meeting.	

General	information	

Location	of	 the	meeting:	 Oslo	University	Hospital,	 Rikshospitalet,	 Sognsvannsveien	20,	NO-0027	Oslo,	
seminar	room	B2:U002	

Registration:	Please	register	at	www.llrs-nordic.org	;	Kontakt	nordicllrs@gmail.com	in	case	you	have	any	
questions.			

Registration	 fee	 380.-	NOK	 to	 IBAN:NO3072826648318;	BIC:DNBANOKKXXX;	Kontonr:	 72.82.66.48318.			
If	 you	 want	 to	 join	 the	 dinner	 on	 24th	 November,	 20:00,	 an	 additional	 amount	 of	 500.-NOK	 should	 be	
transferred	(total	amount	meeting+dinner=880.-NOK)	

Hotels:	 A	 certain	 number	 of	 rooms	 have	 been	 reserved	 at	 the	 Radisson	 Blu	 Scandinavia	 Hotel	 in	 Oslo.	
https://www.radissonblu.com/no/scandinaviahotell-oslo.	 Please	 book	 your	 stay	 timely	 and	 when	
booking	the	Radisson	Blu	hotel	please	refer	to	LLRS	Nordic.	

	

Scientific	program	

Please	find	attached	the	program	for	the	meeting.	We	are	happy	to	announce	the	following	invited	guest	
speakers:	

	

	

	

	

	

	

Dr.	Ralph	J.	B.	Sakkers	

General	Secretary	at	European	Paediatric	
Orthopaedic	Society																																				

UMC	Utrecht,	Wilhelmina	Children’s	
Hospital																																																										
3584	EA	Utrecht,	Netherlands	

PD	Dr.	med.	Frank	Schiedel	

Department	of	Pediatric	Orthopedics,	
Deformity	Correction	and	Foot	Surgery	

Münster	University	Hospital		

48149	Münster,	Germany	
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sidan hausten 2015 har 3 av skulderkirurgane i Ålesund (meg sjølve samt 
Jan arild og peter klungsøyr) hatt eit forskingssamarbeid med Hannover 
medical school i tyskland og den biomekaniske laben der. vi har gjort 
ferdig ein studie etter ein idé av peter kor vi ved store bankartskader nytta 
hamstringssener for å lage ein stabilserande voll fortil i tillegg til å lage 
ei slynge rundt subscapularis for å få slyngeeffekta latarjet gir med svært 
lovande resultat og er no i gang med del 2 kor vi ved beina bankart skal 
nytte quadricepsgraft med beinblokk for både å dekke beindefekten og 
skape slyngeeffekten. 

terje vagstad, redaktør

For utvikling av metoden 
hadde vi god nytte av smith 
and Nephew og deira lab i York, 
Uk, medan vi for vidare studier 
og særleg biomekanisk testing 
fekk det lettare og betre her i 
Hannover. Arthrex har her vore 
særdeles behjelpelege med 
utplassering av artroskopirack og 
bruk av utstyr, også forbruksma-
teriell. Midlar til studiane har vi 
fått av Helse Møre og romsdal.

kvifor Hannover?
For biomekanisk testing er dette 
sannsynlegvis den beste staden 
i Europa å reise til, dei har publi-
sert 22 artiklar på skulder siste 
åra og har den nyaste og mest 
avanserte roboten på markedet. 

I	tillegg	er	det	kort	og	lett	og	reise	
hit ifht UsA som kunne vore eit 
alternativ. Dette gjer det både 
billegare og vesentleg greiare å 
planlegge og folka som driv laben 
her er både særdeles proffe  

men og svært hyggelege og 
hjelpsomme.

ortopediklinikken her er stor , 
220 senger. 5500 innleggelsar i 
året og 12000 dagkirurgiske inn-
grep, men - dette er kun elektiv 
kirurgi! Av proteser gjer dei i over-
kant av 1000 hofter, 800 knær og 
200 skulderproteser. 

Forskingsavdelinga og ortopedi-
delen av denne har 30 ansatte, vi 
har vore mest på biomechanics 
og kinematics-avdelinga grunna 
den nemnte robottestinga. Med 
roboten set ein opp standardi-
serte testprotokollar som gjer 
nøyaktig dei same bevegelsane 
og testane gong på gong og ein 
får ut datamateriellet direkte. slik 
kan ein slik vi har gjort saman-

likne nativ skulder med ulike 
prosedyrer utført og dei ulike 
prosedyrene direkte opp mot 
kvarandre. Effektivt!

kadaverstudier
Det vi har gjort er såkalte ka-
daverstudier kor vi får preparat 
fra sciencecare i UsA frakta til 
Tyskland. Ein kan spesifisere nær 
sagt ka som helst ifht desse, mel-
lom	anna	BMI,	røykarar,	ingen	
tidlegare skulderskader og så 
vidare slik at det er relativt greitt 
å få gode preparat men til ivri-
gare ein er i ekslusjonskriterier til 
lenger tid tek det å få preparata. 

For første studien nytta vi 18 
preparat og no for studie 2 har 
vi planlagt 16, når vi på kvar av 
desse utfører fleire inngrep gjev 
det oss ei enorm mengdetrening 
og det er utruleg lærerikt, ikkje 
minst disseksjonen av overek-
stremitet frå skulder til fingre. 

sidan vi har vald hamstring- og 
quadriceps som senegraft har 
vi og hatt tilsvarande mengder 

HaNNover
reisebrev fra

”... dei har publisert 
22 artiklar på skulder  
siste åra og har  
den nyaste og mest 
avanserte roboten  
på markedet.”
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knær som vi har kunne dissikere 
på og det trur vi gjev oss stort 
utbyte ifht åpen kirurgi og trau-
matologi som vi gjer lokalt. Totalt 
har vi vore her no 5 veker og har 
planlagt fleire studier enn desse 
2 slik at det blir mykje tid totalt 
sett her i Hannover.

alt tek tid! 
Når ein gjer slike studier og utan-
landsopphald har vi lært ein del 
ting. For det første – alt tek tid!  
I	begynnelsen	var	det	mykje	ven-
ting på roboten og kalibrering og 
oppsettet av denne men vi har no 
løpande protokollar som verkar 
gå som smurt. 

For å unngå oppbløyting av vevet 
gjer vi tørrartroskopi og det fun-
gerer utruleg greitt men ein har 
då verken VAPr eller shaver som 
verkar skikkeleg slik at tenger 
og kniv vert viktigare enn vanleg 
for oss. Dei kirurgiske prosedy-
rene har gått veldig greitt men 
utfordringar dukkar opp heile tida 

og det er ikkje lite tenking utanfor 
boksen i løpet av tida her. 

For det andre er det viktig å ikkje 
gape over for mykje, det vert fort 
lange dagar og det er lett å køyre 
seg heilt i kjellaren for fleire veker 
frametter, særleg i og med at vi 
må ta vaktene igjen. Ein periode 
var vi her kvar 3dje veke og det 
vart rett og slett for mykje for 
oss	alle.	Ikkje	gløym	å	leve	sjølv	
om du driv på med kirurgiske 
studier!

Godt for frosne  
vestlendingar
Hannover er ein fin plass å 
tilbringe tida i. Hovudstad i 
den tyske delstaten Nieder-
sachsen, på størrelse med oslo 
og vertskap for verdas største 

datamesse,	CeBIT	kvar	sommar	i	
tillegg til industrimessa Han-
nover Messe. storflyplass med 
multiple avgangar til Amsterdam 
gjer det lett og effektivt å kome 
hit. Dei fleste trur at oktoberfest 
er ei greie i Munchen men den 
største oktoberfesten i verda ligg 
faktisk i Hannover. Eilenriede er 
storparken i Hannover i tillegg 
til fleire mindre og med ein 
størrelse på 640 dekar er dette 
europas største storbypark og har 
eit virrvarr av sykkel-, løpe- og 
gangstiar som ein lett kan gå seg 
vill	i.	I	sentrum	ligg	Maschsee,	
ein kunstig innsjø bygd like ved 
elva Leine før 2dre verdskrig, ca 
3 km lang og 0,8 kvadratkilome-
ter stor totalt, eit samlepunkt for 
seglbåtar, badegjester og roarar. 

Godt klima særleg vår og haust 
er godt for frosne vestlendingar. 
så lenge ein ikkje reiser hit under 
dei største messene er det heller 
ikkje dyrt å bu her, vi er veldig 
fornøgd med val av samarbeids-
partnerar!

”Ikkje	gløym	å	leve	
sjølv om du driv  
på med kirurgiske 
studier!”
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ÅrHus
reisebrev fra

Jeg var så heldig å bli tildelt inger schulstads 
minnestipend for 2015/2016. stipendet benyt-
tet jeg til å delta på et kurs i regi av otC (osteo-
synthesis & trauma Care foundation). kurset 
var et kadaverkurs om traumekirurgi og tilganger 
på overekstremiteten, og ble avholdt i Århus. 

anne Linn J. moen, Ortopedisk avdeling Kristiansand

OTC	er	en	stiftelse	med	mål	om	å	
fremme osteosyntese og traume-
behandling gjennom forskning, 
utdanning, trening, symposier, 
publikasjoner, etablering av opti-
mal klinisk praksis og humanitær 
aktivitet.	Kurset	i	regi	av	OTC	var	
velorganisert med svært gode 
foredragsholdere og instruktører. 
Dagene var delt i teoretiske gjen-
nomganger, men også mye tid til 
kadaverkirurgi. kadaverøvelsene 
var meget verdifulle, takket være 
strålende instruksjon fra velren-
nomerte dyktige kirurger, og fersk 

tinte kadaver som ga virkelighets-
nær kirurgi av god kvalitet. 

meget verdifullt
Det var faglig sett meget verdifullt 
å gjennomgå alle tilganger til 
overekstremiteten. Jeg plukket 
dessuten opp flere tekniske tips 
og triks fra dyktige kirurgene 
som instruerte, som jeg ofte har 
benyttet i min kliniske hverdag i 
etterkant av kurset. Det oppleves 
svært inspirerende å lære av 
internasjonalt anerkjente erfarne 
ortopeder. 

For en ung kirurg med håndki-
rurgi som hovedinteresse, kan 
innlegg og demonstrasjon av 
Nick Downing fra Nottingham 
trekkes frem som en av høyde-
punktene ved kurset. Norge var 
representert blant instruktørene 
ved overlege Gunnar Flugsrud 
fra oslo universitetssykehus og 
overlege Yngvar krukhaug fra 
Haukeland universitetssykehus. 
De holdt blant annet strålende 
innlegg og demonstrasjoner om 
henholdsvis dorsal tilgang til 
albuen, og dorsal og volar tilgang 
til håndleddet. 

dansk gjestfrihet 
Foruten det svært gode faglige 
utbyttet, var kurset preget av 
dansk gjestfrihet, god mat og 
drikke og svært hyggelig sosialt 
samvær. Jeg anbefaler på det 
varmeste å delta på kurs i regi 
av	OTC,	og	takker	for	at	jeg	fikk	
mulighet til dette ved å motta 
Inger	Schulstads	stipend.
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Klorheksidin Sage 20 mg/ml 
impregnert klut (pute)

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, 
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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 
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infeksjon 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. Kontra-
indikasjoner: 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.

• 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)

CHG kluten er anbefalt av UpToDate til daglig 
Klorheksidinvask av intensivpasienten. August 2013

• Nytt navn
• På LIS anbud• På LIS anbud



Norsk Forening for Håndkirurgi inviterer til  

Vintermøtet 27.-29. januar 2017

HOLD AV DATOEN!

info  og påmelding www.ksci.no

Det årlige vintermøtet i håndkirurgi holdes som tidligere i fantastiske lokaler  
på Ilsetra, Hafjelltoppen. Kurset starter fredag 27. januar kl. 14 og avsluttes 
søndag 29. januar kl. 12. Temaene er SL-ligamentskader i håndrot, seneskader 
og brannskader på hånd. Vi har fått Marc Garcia-Elias fra Barcelona til å  
snakke om SL-ligament skader og han har også en bolk om CMC-I leddet. 
Han er meget anerkjent innen emnet og er forøvrig generalsekretær i den 
internasjonale håndkirurgiske foreningen (IFSSH). Det er satt av god tid til 
praktiske øvelser på ulike senesuturer og til diskusjon av ulike problemstillinger 
i smågrupper. Det er søkt om godkjenning som 12 timers valgfritt kurs for  
spesialitetene ortopedi og plastisk kirurgi, og kan dermed refunderes via  
fond III. I tillegg til et bredt faglig program er det flotte muligheter for fritids-
aktiviteter ved siden av kurset med flott løypenett for langrenn, stort alpinanlegg 
rett i nærheten, foruten aking og utendørs badeanlegg m.m. Vi tror det blir stor 
pågang av interesserte og antallet plasser er begrenset. Førstemann til mølla 
får plass.
 

På vegne av arrangementskomitéen ved UNN,  
Katrin Valen



”Sener og SL-lig(t)”
Fredag 27 januar 

SL-ligament injuries

14.00  Registration and coffee

15:00  Opening words by the course leader

15:10  How do we diagnose and treat SL-lig  
injuries in Norway? Presentation from  
different hospitals in Norway

15:40   Anatomy and biodynamics in SL-ligament 
injuries (Marc Garcia-Elias)

16:10  Treatment of reducible SL-lig. injuries 
(M. Garcia-Elias)

16:40  Coffee break

17:10  Treatment of non-reducible SL-lig. injuries 
(M.Garcia-Elias)

17:40  Management of suspected SL-lig injuries in 
distal radius fractures.  
Case discussions and Summary

18:30  Panel discussion about Norwegian consen-
sus of management of SL-ligament injuries.

20:00  Dinner

Lørdag 28. januar 

Seneskader

09:00  Seneskader i teori

08:30  Trapezio-Metacarpal Joint. Patho- 
mechanics and my treatment options  
(M. Garcia-Elias)

09:00  Strekkeseneskader på de ulike nivåer  
(diagnostikk, operativ behandling og  
etterbehandling)

09:20  Hvordan behandles strekkeseneskade 
kombinert med fraktur og/eller huddefekt?

09:40  Bøyeseneskader på de ulike nivåer  
(diagnostikk, operativ behandling og  
etterbehandling)

10:00  Kaffepause

10:30  Bøyeseneskade kombinert med primære 
tilleggsskader som fraktur/nerveskade/ 
huddefekt/åpen pulleyskade

10:45  Komplikasjoner: Infeksjoner, hudnekrose, 
seneruptur og adheranser

11:05  ”Sene sener” og ”lukkede skader”  
(Når er det for sent med direkte sutur  
og hva gjør en da? Primær spontan sene-
ruptur, avulsjonsfraktur av senefestet,  
lukket pulleyruptur)

11:30 Diskusjonskasus i smågrupper

12:00  Lunsj og muligheter for skitur

15:30 Seneskader i praksis

15:30  Workshop 1: Vi trener på ulike sutur- 
teknikker for strekkesener

17:00  Kaffepause

17:30  Workshop 2: Vi trener på ulike sutur- 
teknikker for bøyesener

19:00  Spørsmål og poengteringer

19:15  Oppsummering av dagen

20:00  Felles middag

Søndag 29. januar 

Brannskader på hånd og arm

09:00 Brannskader og oppsummering

09:00  Brannskader: epidemiologi, årsaker,  
primærbehandling og gradering

09.30  Behandling av brannsår som ikke gror ved 
konservativ behandling

09:50  Diskusjonskasus i smågrupper

10:10  Kaffepause

10:40  Mobilisering av håndbrannskader og  
senkomplikasjoner

11:00  Diskusjonskasus i plenum angående  
SL-skader og seneskader

11:30  Evaluering og oppsummering

12:00  Skitur/avreise

prOgrAm



trenger du å oppdatere deg, få ny inspirasjon eller utveksle erfaringer  
med kollegaer du ikke ser til daglig? planlegg kurs og konferanser nå.

things to do 2016-17

idrettsmedisinsk Høstkongress
4. - 6. november 2016, Norefjell
Norsk Artroskopiforening/NoF bidrar med egen 
sesjon	under	årest	Idrettsmedisinske	Høstkongress	
på Norefjell 4-6. november med tittel ”Hot topics in 
knee trauma”. Velkommen til Norefjell!

Mer info under www.sportsmedicine2016.com. 

aaos 2017
14. - 18. mars 2017, san diego, usa
Mer info under https://www.efort.org

18th efort Congress
31. mai - 2. juni 2017, vienna, italia
Mer info under https://www.efort.org

50 Norsk Ortopedpost • 2 - 2016

the 2nd Nordic diabetic foot  
symposium
5. - 6. october 2016 in Copenhagen
The programme features many topics, among 
others; Advanced therapies: new perspectives in 
diabetic foot; Antibiotics when to treat, and alterna-
tives:	Biofilm;	Casting	offloading	and	preventive	
shoe	wear;	Compliance,	adherence	or	”laissez	
faire”. The paradox in neuropathy; Empowerment 
of the patient; HBoT; Problems with delay in care - 
and how we deal with it; Prophylactic surgery, just to 
mention a few. All presented by international as well 
as national experts, wishing to share their practical 
knowledge gained during many years of clinical 
work, via presentations, workshops and practical 
introductions.

Mer info under http://nordicdiabeticfoot.com/



Nop & annonser
ønsker du å annonsere i Høstmøteboken 
eller Nop og har du spørsmål vedrørende 
artikler og innlegg, ta kontakt med  
ødegaard reklame & design.

telefon 66 78 32 00 eller 

mail bente@odesign.no

vi minner om at materiellfrist for  
Nop nr. 4, 2016 er 17. november!

våre tjenester

•	profilering
•	annonser
•	brosjyrer/trykksaker
•	kataloger
•	årsrapporter
•	kampanjer
•	utstillinger
•	reklameartikler
•	web	design

Høstmøtet 2016
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,  
påmelding, hotell, utstilling eller andre 
ting ta kontakt med kristin solstad i 
ksCi.

mail kristin@ksci.no



Arctic AoTrauma Master Course in  
Hand and Wrist with Anatomical Specimen 
February 9-10, 2017, Tromsø, Norway
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We have the honor to welcome you to the Arctic 
AoTrauma Masters Course in Hand and Wrist 
Surgery with Anatomical Specimen held at the 
University of Tromsø – Arctic University of norway 
in Tromsø, norway, on february 9th and 10th 2017.

Course description
The latest techniques in operative fracture management 
dealing with complex orthopedic hand and wrist trauma are 
presented. There will be one practical session on  
Synbone models and nine on anatomical specimens.

The course includes several open group discussions that are 
led by experts in the field providing an overview of current 
knowledge. Personal preferences will be expressed and 
treatment methods for particular problems presented and 
discussed.

Target participants
The course is aimed at the experienced and mature surgeon 
in the field of hand and wrist surgery. Participants should 
have completed the AOTrauma Courses – Basic Principles 
and Advanced Principles in Operative Fracture Management, 
and must have a thorough knowledge of hand anatomy and 
surgical techniques. 

Course objectives 
At the end of the course, participants should be able to:
•  Describe, apply, and practice the principles of internal fixation 

and surgical treatment of selected hand and wrist injuries
•  Demonstrate an understanding of preoperative decision 

making and the indications and contraindications of those 
decisions

•  Describe and practice treatment of scapholunate dissociation
•  Describe and practice of treatment of scaphoid fractures
•  Describe and practice principles of stabilization of the distal 

radio-ulnar joint (DRUJ)
•  Describe and practice principles of treatment of osteoarthritis 

of the DRUJ

On behalf of the Arctic AOTrauma Master Course,
Hebe D. Kvernmo & Karl Josef Prommersberger

Course organization by Industrial Partner  
DePuy Synthes 
Kirsten Ranheim
Lilleakerveien 14, 0283 Oslo, Norway
Phone:  +47 24 12 66 87
Cellphone: +47 93 06 05 57
Fax:  +47 24 12 66 81
Email : kranheim@its.jnj.com
 www.aotrauma.org

faculty & chairmen 
Chairmen:
Hebe D. Kvernmo and Karl Josef Prommersberger 

International/Nordic Faculty:
Douglas Campbell (United Kingdom)
Renato Fricker (Switzerland)
Peter Jørgsholm (Denmark)
Jorma Ryhänen (Finland)
Torstein Husby (Norway)
Jan-Ragnar Haugstvedt (Norway)
Yngvar Krukhaug (Norway)
Heike Brigitta Zeitlmann (Norway)

© Yngve Olsen Sæbbe



LEGION™ er et komplett, moderne kneprotesesystem. Det gir kirurgen mulighet til  
å behandle alt fra enkle primæroperasjoner til komplekse revisjoner. 
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Program

Høstmøtet 2016

Program fra dag til dag
Onsdag 26. oktober 2016
Tid Film KunsT new muncH Blu Room HolmenKollen

07.30 Registrering
08.00

08.30 Åpning ved leder nof Karl-Ivar Lorentzen  
og kunstnerisk innslag

08.50 nof symposiet: 
Hvorfor ikke bare gipse?
Behandling av vanlige lavenergibrudd

Faggruppe for osteoporose og benhelse og  
Faggruppe for ortopedisk traumatologi

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

11.50 Hilsen fra medtek norge

12.00 lunsj
  

sPc  
lunsjsymposium

ortomedic  
lunsjsymposium12.30

13.00

13.30 Fot/ankel 
symposium: 
senetransposisjoner 
i foten

leddregisterets 
symposium: 
Registernytt

Håndkirurgisk 
symposium:  
skader i håndroten

14.00

14.30

15.00 Pause

15.30 FF Protese 1 Pause

16.00 FF Håndkirurgi 1

16.30

17.00 Pause GF LIOS
17.30 GF faggrupper GF faggrupper
18.00 FUNK/LIOS

Fredag 28. oktober 2016
Tid Film KunsT new muncH Blu Room 301

08.30 FF Traume 3 FF Artroskopi Arthrex 
industri- 
symposium

09.00 minisymposium lis:  
Templatering

FF spinalkirurgi 1

09.30

10.00 Pause

10.30 FF Traume 4 As symposium:
Hip Joint Preser-
vation surgery

FF spinalkirurgi 2

11.00

11.30

12.00 lunsj

12.30

13.00 Kåring av beste FF spinalkirurgisk 
symposium:
spinal balance13.30

14.00 Nof instructional lecture:
initialt mottak og behandling av potensielt 
alvorlig skadde pasienter14.30 GF Spinalkirurgi

15.00 slutt

Torsdag 27. oktober 2016
Tid Film KunsT new muncH Blu Room 301

08.00 FF Barn 1 FF Håndkirurgi 2
08.30 FF Traume 1 Hofte/kne  

symposium: Peri- 
operative forhold hos 
protesepasienten

skulder/albue 
symposium:  
shoulder 
Arthroplasty

09.00

09.30

10.00 Pause

10.30 Traumatologi  
symposium: distale 
femurfrakturer

FF Protese 2 osTRc symposium: 
siste nytt om  
bruskskader

FF Barn 2
11.00

11.30

12.00 lunsj Zimmer Biomet 
lunsjsymposium

Zimmer Biomet  
lunsjsymposium12.30

13.00 lios pro-con:
clavikulafrakturer 
operativ vs  
konservativ

FF skulder/albue Pause Pause

13.30 Barneortopedisk 
symposium:  
ungdomshoften

14.00 FF Protese 3

14.30 Pause FF Fot/ankel 1

15.00 FF Traume 2 Pause

15.30 FF Protese 4 osteoporose  
symposium:  
ortogeriatri

Pause

16.00 FF Fot/ankel 2
16.30

17.15 Generalforsamling 
(GF)  
norsk ortopedisk 
forening

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30 Torsdagklubben i sonia Henie
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Høstmøteboken

Vitenskapelig program og abstrakter • 2016

velkommen til Høstmøte
26. - 28. oktober
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kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha Norsk  
ortopedisk forening som din fagmedisinske forening
Ikke-leger kan søke om å bli medlen av foreningen ved å søke til  
Nof styret v/ sekretar@ortopedi.no

søknaden om medlemsskap skal inneholde
• Navn, fødselsdata
• Arbeids- og hjemmeadresse
• E-postadresse
• Utdanning
• Yrkeskarriere (stikkordsmessig)

medlemsfordeler
• Medlemmer får fritt tilsendt foreningens  

medlemsblad Norsk ortopedpost med  
4 utgaver i året

• Du blir også automatisk medlem  
i Nordisk ortopedisk forening

• Du får automatisk abonnement  
på Acta Orthopedica

Årskontingent er kun  
kr. 600,- for assosierte  
medlemmer.

For styret i Nof
karl-ivar Lorentzen

blir du med?
Ønsker du å bli medlem av  
Norsk ortopedisk forening (Nof)?
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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. Førstegangs-
søkere vil bli prioritert.

søknader sendes til styret 
ved sekretæren og bør inne-
holde opplysninger om reisemål, 
fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag.

søknadsfristen er 1. september.

Tildeling bekjentgjøres på års-
møtet. Etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev i 
Norsk ortopedpost, Tidsskrift for 
Den norske lægeforening eller 
tilsvarende organ. Det bør fremgå 
at reisen er støttet av stipend fra 
Norsk Forening for Håndkirurgi. 
kopi av reisebrev samt regnskap

for reisen sendes til styrets 
sekretær, hvoretter utbetaling av 
stipendmidlene kan finne sted. 
Hvis stipendiaten ikke har oppfylt 
betingelsene for utbetaling av 
stipendet innen 1. september det 
påfølgende år, går stipendbeløpet 
tilbake til foreningen.

Norsk forening for  
Håndkirurgis pris til beste  
håndkirurgiske Høstmøte- 
foredrag fra unge kirurger

styret kan tildele en pris på 
inntil kr. 5.000 for beste hånd-
kirurgiske høstmøteforedrag fra 
leger i utdanningsstilling. Hvis 
prisvinneren ikke er medlem av 
foreningen, vil foreningen dekke 
medlemskontingenten det første 
året. Man kan bare vinne prisen 
en gang.

reisestipend og beste 
høstmøteforedrag
Her kommer et flott tilbud fra Norsk forening for Håndkirurgi. 
det understrekes at styret kan tildele dette reisestipendet og  
prisen for beste høstmøteforedrag. dette innebærer altså et krav 
til en viss kvalitet på foredraget og reisens innhold. benytt an-
ledningen – søk nå – og tenk foredrag til Høstmøtet vårt i oslo.

dr. alexander malthes 
legat – utlysning 2015 

Nkf har fått en gave av oslo 
kirurgiske forening og har nå 
den store ære av å fordele 
dr. malthes legat.

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

Det deles ut 4-5 stipend  
på opptil kr. 20.000,-.

(Husk å lage et budsjett som 
viser utgiftene!)

søknadsfrist:  
20. desember 2015

søknader kan sendes til:  
oleandersstensen@ 
gmail.com 

søknadsskjema kan fås  
ved henvendelse til  
Anette Mellbye på epost 
ame@emgs.com

Tildelingen av stipend vil 
gjøres på styremøte i NkF  
i Januar 2016. 

På vegne av styret i  
Dr. Alexander Malthes Legat 
Arne-Christian	Mohn

stipend, kurs &  
konferanser



inger schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi
Etter	Inger	Schulstads ønsker, 
skal stipendet fortrinnsvis utdeles 
til en kvinnelig lege med inter-
esse for og under utdannelse  
i håndkirurgi. styret i Norsk for-
ening for håndkirurgi kan tildele 
et eller flere stipend på inntil  
kr. 10.000 for å besøke hånd- 
kirurgiske avdelinger i andre 
land. Førstegangssøkere vil bli 
prioritert. søknaden sendes til 
styret ved sekretæren og bør 

inneholde opplysninger om reise- 
mål, fordypningstema, varighet 
og kostnadsoverslag. søknads-
frist vil være 1. september. 
Tildelingen bekjentgjøres på  
årsmøtet. Etter reisen må stipen-
diaten 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 stipend-
midlene kan finne sted. Hvis 
stipendiaten ikke har oppfylt 
betingelsene for utbetaling av 
stipendet innen 1. september 
det påfølgende år, går stipendet 
tilbake til minnefondet.

beste foredrag
Norsk forening for skulder-  
og albuekirurgis stipend.

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

beste foredrag
pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger 
for Norsk barneortopedisk forening (Nbof) ved Høstmøte 2016.

NBoF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen 
av Høstmøte 2016. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag 
med kr 5.000. 
En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle 
aksepterte innlegg.
Lykke til og god arbeidslyst!
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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 2016.

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 (super-
visors, 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.

research Grant
Charnley stipend som støtte til  
forskningsarbeid, videre- og etter- 
utdanning, produktutvikling og studie- 
reiser 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

stipend, kurs &  
konferanser
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Nof stipend til støtte til  
forskningsarbeid, videre- og  
etterutdanning, eller kurs-  
og kongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 50.000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

2. stipendet gis til medlemmer
  for økonomisk støtte til
  forskningsarbeid, videre- og
  etterutdannelse, eller kurs og
  kongressdeltakelse.

3. stipendet er på kr 50.000
  og utdeles en gang årlig.
  stipendet kan eventuelt deles
  på flere søkere.

4. Norsk ortopedisk forenings
  generalforsamling velger 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.

Nof stipend for leger  
under utdanning til støtte  
til forskningsarbeid eller 
utdanning.

Stipendet er på kr 50.000.

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

1. Norsk ortopedisk forenings
  stipend gis til et medlem 

under utdanning etter søknad.

2. stipendet gis til medlemmer
  for økonomisk støtte til forsk- 

ningsarbeid 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.

smith & Nephews  
forskningsstipend til støtte 
for basalforskning og klinisk 
forskning innen implantat-
kirurgien.

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 søknads-
skjema, se Nofs nettside.
søknaden sendes: 
johan.dahlstrom@smith-
nephew.com og  
leder@ortopedi.no



The MS-30® Hip Stem
A Modern Shaft Concept for Cemented Anchoring

• 200,000+ stems implanted in 40 countries worldwide1

• 98.5–100% survivorship at 10 years2,3

• Three dimensional taper designed to improve primary  
stability and help avoid stress concentrations

• Lateral wings aimed at reducing tensile forces  
in the calcar region and increasing rotational stability

For more information about Zimmer Biomet products, including full prescribing 
information, indications and risks, see the package insert and visit zimmerbiomet.com  
or contact your Zimmer Biomet sales representative.

It’s not just what we make...
It’s what we make possible. 

All content and trademarks herein are the property of Zimmer Biomet or its affiliates 
unless otherwise indicated, and must not be redistributed, duplicated or disclosed, in 
whole or in part, without the express written consent of Zimmer Biomet. This material 
is intended for health care professionals. Not intended for distribution in France. 
Check for country product clearances and reference product specific instructions for 
use. ©2016 Zimmer Biomet. 
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Cemented Stem.  Journal of Bone and Joint Surgery (Br.).  87-B: 928-33, 2005.

3. Horscher, E.W. et al.  Outcomes of the MS-30 Cemented Femoral Stem.  Acta Chir  
Orthop Traumatol Cech. 72(3): 153-9, 2005.
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