NORSK ORTOPEDPOST
desember 2016 • nr 4 • årgang 19

Nytt fra
Korsbåndregisteret

Elektronisk
registrering
– endelig
s. 24

Generalforsamlingen
i Nof 2016 - referat
s. 16

Rapport AO-kurs i Graz
s. 32

Forskning & formidling

© shutterstock.com

s. 36

The evidence
is in...

TRIGEN™
INTERTAN™

Intertrochanteric Antegrade Nail

Following a metaanalysis
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Lower

risk of implant failure
and reoperation

Faster

time to fracture union

High

return to pre-fracture status
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Internal Brace™

Ligament Repair Augmentation Kit

■ Can be used as an augmentation to your Brostrom
procedure

■ Immediate stabilization to allow for
aggressive early rehabilitation

■ Used in acute and chronic ankle sprains
■ Offers resistance against future injury

®

Arthrex ACP -Therapy Double Syringe System
Autologous Conditioned Plasma (ACP)

■ Positive support of the healing process
■ Inhibition of potential inflammatory processes
■ Initiation of regeneration and pain reduction

www.arthrex.com
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You don’t just repair
wrists, you help
restore movement
The fine-tuned DVR® Crosslock
Distal Radius Plating System
Stable fixation is critical. That’s why we have engineered
the DVR Crosslock with an anatomic design, enhanced
fixation options over the existing DVR Anatomic and streamlined
instrumentation. With these features and over 10 years of clinical
heritage, the DVR Crosslock system continues to refine fracture fixation.

Anatomic Design

Enhanced Fixation Options
Over DVR Anatomic

Streamlined
Instrumentation

©2016 Zimmer Biomet
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Redaktørens hjørne

Redaktørens hjørne

Terje Vagstad, redaktør

Vi har straks lagt eit nytt år
bak oss og sidan sist utgave
har utruleg mykje skjedd
både i Norge og i verda,
verda spinne stadig raskare
og ein merkar at det blir stadig mindre tid til ettertanke
og til å sette seg skikkeleg
inn i saker.
Den digitale kvardagen og sosiale
media gjer at ein kan risikere
bli sliten sosialt utan å ha sett
andre eller prata med nokon.
Nyheter og reaksjonar på utspel
vert spreidd i lynfart og ein vert
bokstaveleg talt sprengfora. Då
kan det vere godt å koble av, kike
i noko så gammaldags som ei
bok, spele kort eller brettspel og
prate ilag. Heldigvis kjem denne
eine tida i året snart kor det er
lagt opp til at vi skal roe ned, vere
i lag, lage mat i lag, rett og slett
kose oss ilag. Det er berre eitt
men - alt som skal gjerast før jula
brått senkar seg. Og det er ikkje
eit lite men ...

Kaotisk haust
For ein kaotisk haust det har
vore! Doping i norsk langrenn
(dei kan vere så uskyldige som
berre det men dømt blir dei),

amerikansk presidentkamp som
enda med det utenkjelege, streik
som enda i det verste vi kunne få
trur eg. Tvungen lønsnemnd vil
medføre at eksisterande avtaler
vert prolongerte medan det er
tolkinga av dei som var årsaka
til streiken. Vi får vel heller ikkje
tilbakebetalt lønstillegget slik at vi
som gruppe står igjen som store
taparar økonomisk men for folket
og den norske modellen var det
naturlegvis heilt rett og veldig
viktig at vi streika. Berre skuffa
over resultatet. Streiken samla
oss ei tid så får vi sjå kor lenge
det varer. Den ga oss og fleire
nye synlege ortopedar og eg er
særleg imponert over det Trude
Basso i Trondheim har produsert
av kloke innlegg både her og der,
uredd, smart og tydeleg og ikkje
minst produktiv. Respekt! Til og
med på barne-tv (Newton) dukka
ho opp idag! Kult!

Vi får ta det gledelege først:
Haustmøtet er ein skikkeleg suksess, nestan alt er godt besøkt
og av høg kvalitet og det er blitt
den arenaen den skal vere for
fagleg og sosial utvikling. Vi har
eit svært godt konsept gåande
no som må vidareforedlast. Det
er imidlertidig ikkje slik at alt er
bra. Generalforsamlinga er ein
viktig arena for tilbakemeldingar
til styret og medlemmane og for
å kunne vere med å forme vegen
vidare. Dette veit alle. Kvifor er
det då slik at kun 30 av landets
over 1000 ortopedar deltek i
tillegg til styret? Det er for dårleg.
Konseptet er vanskeleg å gjere

”	Konseptet er vanskeleg å gjere artig men
det burde ikkje vere
vanskeleg å gjere det
interessant ...”

”	... eg er særleg imponert over det Trude
Basso i Trondheim
har produsert av
kloke innlegg både
her og der, uredd,
smart og tydeleg og
ikkje minst produktiv.
Respekt! Til og med
på barne-tv (Newton)
dukka ho opp idag!
Kult!”
artig men det burde ikkje vere
vanskeleg å gjere det interessant.
Korleis veit eg ikkje, igjen er vi
avhengig av glød og interesse,
skaparvilje og nytenkning. Det
er flaut når prisvinnarane ikkje
er og mottek diploma men
det er og flaut at vi som arrangør ikkje klarer samle fleire.
Torsdagsklubben er ein suksess,
haustmøtesymposiet hadde eit
knallbra program, tidenes beste
var gjennomgangsmelodien så
stor takk til arrangementkomiteen. Heldigvis har vi ikkje hatt
nokon presidentvalkamp hos oss,
Lorentzen styrer skuta trygt og
godt eitt år til. Haustmøteappen og socrativeavstemminga
er vel og kome for å bli medan
det førebels er altfor tidleg å kutte
papirutgåva av haustmøteboka.
For neste år vert fokus vridd litt
sannsynlegvis, over til meir engasjement og diskusjonar om vegen
vidare men med basis i sosial og
fagleg trivsel. Vi får sjå korleis det
let seg gjere.

Castro, Trump og annet traust
Sist veke gjekk Fidel Castro bort.
Han lova for mange år sidan
at han ikkje ville døy før USA
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An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture
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Østensjøveien 18 Bryn, 0661 Oslo
Tlf: +47 66 82 34 00
www.sobi.no, www.xiapex.eu

Redaktørens hjørne
Redaktørens hjørne fortsatt ...
var ødelagt. Vel ei veke etter at
Trump vant valet sovna han inn
med eit smil om munnen, skal vi
ta dette som eit teikn? For meg er
det ei gåte at det går an å velge
nokon som har spredd så mykje
hat og arroganse, så lite toleranse
og tolmod til verdas viktigaste (?)
men i alle fall mektigaste stilling
men så ille var dette openbart
ikkje i USA at ein heller valde
ei smart, erfaren politisk og
internasjonalt anerkjent politikar
som president, hovudgrunnen
er nok at ho er ei kvinne meir
enn det ekspertane seier at
amerikanarane var leie av det
erfarne. Det er trist at kjønn vert
utslagsgjevande, det er trist at
ein i heile tatt vert diskriminert
for noko. Vi har vore gjennom
dette gjentekne gongar siste åra
og det verkar som om det hjelp å
fokusere på det så kanskje til og
med amerikanarane er klare for
ein kvinneleg president om 4 år,
dvs. om USA då er gjenkjennbart
etter at Trump har regert.

Spesialistreglane
Litt av den same usikkerheta rår
og ifht dei nye spesialistreglane,
korleis dette vil sjå ut vidare er
framleis litt i det blå men spesialistkomiteen med Øystain B.
Lian i spissen har gjort ein enorm

”	Paradoksalt nok har
ein altså vald å gå for
ei aukande subspesialisering trass i at
ein har vedteke at
ingen småsjukehus
skal nedleggast ...”
jobb opp mot departementet for
å påverke prosessane inn mot
den nye strukturen og dei har mi
største respekt for arbeidet dei
har lagt ned idette som vil vere
utruleg viktig for svært mange i
mange år framover. Paradoksalt
nok har ein altså vald å gå for
ei aukande subspesialisering
trass i at ein har vedteke at ingen
småsjukehus skal nedleggast og
dette vil ha enorme implikasjonar
for antalet vaktskikt ein treng ha
og altså og då sannsynleg totalantalet ansatt og då igjen (puh)
for kostnadane på dei enkelte
sjukehusa. Ikkje minst skal alle
ansatte og ha noko fornuftig å
gjere utanom vakt og dette kan
mange stader vise seg vanskeleg
å gjennomføre. Arbeidet gjort for
å bevisstgjere alt dette opp mot
dei som bestemmer vegen vidare
har vore og er fortsatt utruleg
viktig!

Lojalitetskonflikter
Som helsepersonnell står vi ofte
ovanfor lojalitetskonflikter, dei
fleste er einige om at pasienten
kjem først men det finst nok av
eksempler og i våre eigne rekker kor pasienten vert skubba
framføre for å fremje eigeninteresser. Knut Fjeldsgaard synest
eg skriv fint om dette; ein må
ikkje av frykt vere lojal oppover i
systemet, lojaliteten må og skal
vere nedover i systemet – den
skal vere nedover til den som
står i akuttmottaket, til den som
tek første vurdering på skadestad, til dei som går vaktene, til
dei som er i fronten og møter
pasienten ansikt til ansikt. Om
desse kjenner seg trygge på hjelp
og støtte vil det og medføre at
pasientane dei møter opplever
tryggleik. Vi som bakvakter skal
altså svare høfleg og adekvat på
førespurnader og hjelpe til så
godt vi kan, stille opp når hjelp

”	... ein må ikkje av
frykt vere lojal oppover i systemet,
lojaliteten må og
skal vere nedover
i systemet ...”

LEDIG STILLING:

Ortoped ved Nimi sykehuset
Vi søker en kollega med bred ortopedisk erfaring, gjerne med idrettsmedisinsk interesse.
Ved Nimi sykehuset utfører vi mer enn 1000 ortopedkirurgiske inngrep årlig. I tillegg driver
vi utstrakt poliklinisk virksomhet i tverrfaglig samarbeid med fysikalsk medisinere,
fysioterapeuter, manuell terapeuter, samt kiropraktor.
Nimi tilbyr ytelsesbasert honorar, fleksible arbeidsforhold og godt fagmiljø med mange
interessante utfordringer.
FOR MER INFORMASJON, TA KONTAKT MED:
Henrik Hofgaard /// 97965959 /// hofgaard@nimi.no
Sigmar Jack /// 45094133 /// sigmar.jack@nimi.no
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Redaktørens hjørne fortsatt ...

Korleis

”	Åpenhet gir innsikt
og innsikt gir forståelse. Forståelse
gjev mindre grobotn
for misforståelse.
Ganske enkelt.”

Ved enden av året er det vanleg
å oppsummere det gamle.
Korleis skal ein klare det når alt
er såpass kaotisk som det er ?
Vi kan vel oppsummere det som
kaosåret? Ikkje langt frå sanninga
i alle fall. Bortsett frå det har
mykje positivt skjedd i fotballen,
RBK har vist kor lista ligg, Brann
har stått opp frå dei døde og

TRIGEN™
INTERTAN™

Intertrochanteric Antegrade Nail

10

ensar bør være humør, fagleg
tyngde og massemasse folkeskikk. Hugs berre at dette slett
ikkje gjeld berre legar imellom
men og oppimot og imellom
alle faggrupper. Og – som Knut
skriv: for å unngå at det lagar seg
ein fryktkultur på ei avdeling er
åpenhet et sentralt punkt. Vær
åpen om kvifor vi gjer som vi gjer,
vær åpen om komplikasjoner og
resultater, om industriell involvering etc. Åpenhet gir innsikt og
innsikt gir forståelse. Forståelse
gjev mindre grobotn for misforståelse. Ganske enkelt.

trengst. Du som bakvakt er sjefen
på vakt og det er viktig at du set
standarden for kva som krevest
fagleg men det er og du som har
hovudansvar om det vert stilt
spørsmål til det som vart gjort på
di vakt, hugs det dagen etter når
LIS-legen eller turnuslegen vert
hakka på, det er ditt ansvar! Om
nokon blir hakka på eller ikkje
vert behandla ordentleg er det
di plikt å gripe inn og korrigere
dette. Vi har retningslinjer for alt
og eg har forslag at vi og innfører
retningslinjer for korleis vi skal
behandle andre. Eg er litt usikker
på korleis desse skal formulerast
men eg veit at hovudinngredi-

Norsk Ortopedpost • 4 - 2016

TRIGEN™
META-TAN™

fotballfylket Møre og Romsdal har
frå neste sesong 3 lag i tippeligaen, ikkje verst for eit fylke på
størrelse med stor-Trondheim. I
tillegg var AaFK nest beste lag
siste halvdel av serien og best
siste tredjedel, statistikk kan
tolkast på fleire artige måtar om
ein er ute etter det…
Omsorg og omtanke
Tida vi no går inn i skal krinse
rundt omsorg og omtanke. Vær
saman med dine næraste og vær
obs på deira behov, bry deg og
involver deg i deira gleder, problem og utfordringar. Vær sterke
saman. Vær medmenneske. Kos
dokke ilag!
Eg ynskjer alle ei triveleg, fredeleg, morosam og god juletid og
ein fantastisk start i det nye året!!!

Trochanteric Antegrade Nail

Leder
Leder

Takk for årets innsats!
”	... Flere av våre pensjonerte medlemmer
[-], kommenterte
at den konservative
tilnærmingen igjen vil
komme til sin rett”

Karl-Ivar Lorentzen, styreleder

Da var nok et Høstmøte
gjennomført! Tilbakemeldingene har vært gode, men vi
ønsker som alltid forslag til
forbedringer slik at vi kan
tilby våre medlemmer et
enda bedre møte til neste
år. Dette kan dere gi oss på:
leder@ortopedi.no/sekretær@
ortopedi.no
Jeg vil først benytte anledningen
til å takke alle som har bidratt til
planleggingen og gjennomføringen og av årets Høstmøte.
En spesiell takk til alle våre faggrupper, som bidrar med å bygge
opp programmet med godt, faglig
innhold år etter år.

Nof symposiet
Årets møte fikk en ”flying start”
med Nof symposiet ”Hvorfor
ikke bare gipse”. Faggruppe
for Osteoporose og Benhelse

og Faggruppe for Ortopedisk
Traumatologi, representert ved
Trude Basso og Frede Frihagen,
bød på et flott symposium med
mange engasjerende forelesere.
Symposiet fikk meget gode tilbakemeldinger fra møtedeltagerne.
Symposiet ble også et tema på
styrets lunsj for æresmedlemmer og tidligere ledere. Flere av
våre pensjonerte medlemmer,
med lang fartstid i ortopedien,
kommenterte at den konservative
tilnærmingen igjen vil komme til
sin rett.
Som leder var det en kjærkomment start på årets møte. Takk
skal dere ha for det!

LIOS pro-con
– Clavikulafrakturer - operativ
vs. konservativ
Oppslutningen om årets LIOS
symposium var så stor at uttrykket ”stinn brakke” ikke var en
overdrivelse. Tilbakemeldingene
fra møtedeltakerne var at dette
var det beste LIOS symposium
på lenge. Stor takk til Hendrik
Fuglesang og Robert Buciuto for
deres bidrag til å gjøre dette til en

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

minneverdig forestilling!
”Applausometeret” (stemmeavgiving ved klapping) gav
Hendrik Fuglesang (konservativ
behandling) seieren til slutt.

Nofs Generalforsamling
Årets generalforsamling ble
dessverre et møte med rekordlav
deltakelse. Jeg mener det er
spesielt bekymringsfullt at de
yngre medlemmene glimrer med
sitt fravær. Vi i styret er nødt til å
finne ut mer om årsakene til den
sviktende deltakelsen. Saken står
på agendaen til neste styremøte
i januar, 2017. Målet er å øke
deltakerantallet betraktelig fra og
med neste generalforsamling.
Vi tar i mot alle gode forslag til
endringer som kan gjøre generalforsamlingen mer attraktiv for
våre medlemmer (se mailadresse
i første avsnitt for tilbakemelding).

Stipender
Jeg vil gratulere årets stipendvinnere. Til neste år har jeg
bestemt meg for å promotere
stipendene i større grad enn det
som var tilfellet i år. Jeg tror det
er mange medlemmer som ikke
er klar over at de er aktuelle for å
søke på de stipendene som er tilgjengelig gjennom foreningen vår.
Min oppfordring til våre medlemmer blir derfor at dere leser søknadsvedtektene i NOPen, eller på
våre nettsider, ortopedi.no. Gjør
dette i god tid før neste Høstmøte. Kanskje er det nettopp deg

A technology from smith&nephew

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE
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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.

Vollsveien 13E, Boks 317, 1326 Lysaker - Tlf 67 51 86 00 / Faks 67 51 85 99
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

Leder
Leder fortsatt ...
som vinner et stipend i 2017?
Jeg takker Nofs forskningsutvalg
for arbeidet med kåringen av
årets vinnere!

Beste frie foredrag
Årets nykommer fikk gode
tilbakemeldinger. Til tross for
problemer med demontering
av en vegg og noen lydtekniske
utfordringer var dette en av mine
favoritter. Syv av de beste frie
foredragene fra faggruppene
utkjempet en spennende kamp
om tittelen ”Høstmøtets beste frie
foredrag”. Til slutt gikk Nina Jullum Kise, med foredraget ”Treningsterapi versus artroskopisk
meniskreseksjon som behandling
for degenerative meniskrupturer
hos middelaldrende pasienter”,
av med seieren. Gratulerer og
godt jobbet! Beste frie foredrag er
definitivt kommet for å bli.

”	Vi fikk også med
oss at alle som
påstår at vi må ha
litt ”nerver” for å
prestere maksimalt
egentlig tar feil ...”
Nof instructial lecture
Årets innlegg var en innføring i
initialt mottak og behandling av
potensielt alvorlig skadde pasienter med Pål Aksel Næss. Forelesningen var meget underholdende
og humoristisk til tross for et
alvorlig tema. Vi gikk igjennom
metodikken i ATLS og viktigheten
av vevsp erfusjon ble drillet. Vi
lærte også at ATLS ble ”funnet
opp” av en ortoped. Det ble vi
selvfølgelig glade for å høre. Vi
fikk også med oss at alle som

påstår at vi må ha litt ”nerver” for
å prestere maksimalt egentlig tar
feil og at ”nerver” bare fører til
varierende grad av underprestasjon når det gjelder som mest.
Det er derfor vi trenger en enkel
oppskrift som ATLS systemet
gir oss ved mottak av potentielt
alvorlig skadde pasienter.
Vi nærmer oss jula med raske
skritt. Det er mye som skal planlegges og handles inn. Personlig
opplever jeg deler av dette som
svært stressende. Allikevel vet
jeg at jobben er verdt det når
øyeblikkene skapes i jule- og
nyttårsfeiringen. Sånn er det
hvert år.
Med ønske om store og minneverdige øyeblikk, og minst mulig
stress, ønsker jeg dere alle en
god jul og godt nyttår!
Vi ses i 2017!

Tema for Nof-symposium 2017

HVA
ØNSKER
DU?

Sak 35 Forslag til tema for Nof-symposium 2017

Det kom ingen forslag til symposietema
på generalforsamlingen.Styret oppfordrer derfor faggrupper og medlemmer
til å komme med friske innspill til tema
innen 10. januar 2017.
Send ditt forslag til
sekretar@ortopedi.no

NÅ!
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Botox 1«Allergan»1 Preparat til lokal behandling av muskelspasmer. ATC-nr.: M03A X01 PULVER
TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: Hvert hetteglass inneh.: Botulinumtoksin type A fra Clostridium
botulinum 100 og 200 Allergan-enheter.1 Indikasjoner: Nevrologiske sykdommer: Fokal spastisitet
forbundet med dynamisk spissfotdeformitet pga. spastisitet hos oppegående barn >2 år med cerebral
parese. Fokal spastisitet i ankel, håndledd og hånd hos voksne slagpasienter. Blefarospasme, hemifacial spasme og assosierte dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symptomlindring hos voksne
som oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥15 dager pr. måned hvorav minst 8 dager med
migrene) og som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor profylaktisk behandling av
migrene (se Forsiktighetsregler). Blæresykdommer: Idiopatisk overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, trang og økt vannlatingsfrekvens hos voksne som har inadekvat respons på, eller er intolerante for antikolinerge preparater. Urininkontinens hos voksne med nevrogen overaktivitet i detrusor
som følge av nevrogen blære, grunnet stabil subcervical ryggmargsskade eller multippel sklerose. Hudog underhudssykdommer: Vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige
gjøremål og som er resistent mot topikal behandling. Dosering: Anbefalt dosering i Allergan-enheter er
forskjellige fra andre botulinumtoksin-preparater, og kan ikke overføres. Dersom flere forskjellige hetteglass-størrelser er del av én injeksjonsprosedyre, bør man utvise forsiktighet og sørge for at den korrekte mengden av fortynningsmiddel brukes ved rekonstituering av et bestemt antall enheter pr. 0,1 ml.
Mengde fortynningsmiddel varierer mellom Botox 100 Allergan-enheter og Botox 200 Allergan-enheter.
Hver sprøyte bør merkes deretter. Preparatet skal kun rekonstitueres med steril natriumklorid 9 mg/ml
(0,9%) injeksjonsvæske, oppløsning. En egnet mengde fortynningsmiddel (se tabell nedenfor) trekkes
opp i en sprøyte. Relevante studier med geriatrisk dosering er ikke utført. Den laveste, effektive dosen
med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjonene. Optimal dosering og antall injeksjonssteder pr.
muskel er ikke fastsatt for alle indikasjoner. Individuelle behandlingsregimer må ev. utarbeides. Optimal
dosering bestemmes ved titrering, men maks. anbefalt dose skal ikke overskrides. Ved behandlingssvikt
eller redusert effekt etter gjentatte injeksjoner, bør alternative behandlingsmetoder brukes. Nevrologiske sykdommer: Fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn: Rekonstituert oppløsning
injiseres med steril nål, 23-26 gauge/0,6-0,45 mm. Det administreres som delt dose i enkle injeksjoner
i mediale og laterale hoder av den affiserte gastrocnemiusmuskelen. Ved hemiplegi er anbefalt initiell
totaldose 4 enheter/kg kroppsvekt i affisert ekstremitet. Ved diplegi er anbefalt initiell totaldose 6 enheter/kg kroppsvekt fordelt på de affiserte ekstremitetene. Den totale dosen bør ikke overskride 200 enheter. Klinisk bedring sees vanligvis innen 2 uker etter injeksjon. Doseringen gjentas når klinisk effekt
etter forrige injeksjon avtar, men ikke oftere enn hver 3. måned. Det er mulig å tilpasse doseringen slik
at en får et intervall på minst 6 måneder mellom behandlingene. Fokal spastisitet i overekstremitetene
forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en steril nål på 25, 27 eller 30 gauge. Nålens
lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde. Lokalisering av aktuelle muskler med EMG-veiledning eller nervestimuleringsteknikker kan være nyttig. Flere injeksjonssteder kan gi en mer ensartet
kontakt med innerverte områder i musklene, og dette er spesielt nyttig for større muskler. Den nøyaktige
dosen og antallet injeksjonssteder bør tilpasses hver pasient, basert på størrelse, antall og plassering av
de aktuelle musklene, hvor alvorlig spastisiteten er, tilstedeværelse av lokal muskelsvakhet og pasientens respons på tidligere behandling.
Muskel
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum sublimis
Flexor carpi radialis
Flexor carpi ulnaris
Adductor pollicis
Flexor pollicis longus

Samlet dose, antall steder
15-50 enheter; 1-2 steder
15-50 enheter; 1-2 steder
15-60 enheter; 1-2 steder
10-50 enheter; 1-2 steder
20 enheter; 1-2 steder
20 enheter; 1-2 steder

Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en steril nål
på 25, 27 eller 30 gauge. Nålens lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde. Lokalisering
av aktuelle muskler med EMG-veiledning eller nervestimuleringsteknikker kan være nyttig. Flere injeksjonssteder kan gi en mer ensartet kontakt med innerverte områder i musklene, og dette er spesielt nyttig
for større muskler. Den anbefalte dose for behandling av spastisitet i underekstremitetene hos voksne
knyttet til ankelen, er 300 enheter fordelt på 3 muskler. Anbefalt dose:
Muskel
Gastrocnemius
– Medialt hode
– Lateralt hode
Soleus
Tibialis posterior

Samlet dose, antall steder
75 enheter; 3 steder
75 enheter; 3 steder
75 enheter; 3 steder
75 enheter; 3 steder

Hvis aktuelt, bør pasienten vurderes for gjentatt injeksjon når klinisk effekt etter forrige injeksjon har
avtatt, men vanligvis ikke tidligere enn 12 uker etter forrige injeksjon. Blefarospasme/hemifacial spasme: Rekonstituert oppløsning injiseres vha. en steril nål, 27-30 gauge/0,4-0,3 mm. Det anbefales å
starte med å injisere 1,25-2,5 enheter i mediale og laterale orbicularis oculi i det øvre øyelokket og
i laterale orbicularis oculi i det nedre. Det kan være nødvendig med ytterligere injeksjoner i området
rundt øyebrynene, i laterale orbicularis samt i øvre ansiktshalvdel dersom spasmer her påvirker synet.
Ved å unngå injeksjoner nær levator palpebra superior kan en redusere risikoen for ptose. Ved å unngå
injeksjoner i mediale nedre øyelokk, reduseres diffusjon i musculus obliquus inferius og risikoen for
diplopi blir mindre. Vanligvis sees de første virkningene av injeksjonene etter 3 dager og når maksimalt
nivå 1-2 uker etter behandling. Effekten av hver behandling varer rundt 3 måneder, og prosedyren kan
gjentas ved behov. Ved gjentatt behandling kan dosen økes inntil dobbelt dose hvis responsen fra den
første behandlingen vurderes som utilstrekkelig. Det synes imidlertid å være liten ytterligere effekt å
oppnå ved å injisere mer enn 5 enheter pr. injeksjonssted. Startdosen bør ikke overskride 25 enheter pr.
øye. Vanligvis er det ingen ytterligere fordeler ved å behandle oftere enn hver 3. måned. Ved behandling av blefarospasme bør samlet dosering ikke overskride 100 enheter hver 12. uke. Pasienter med
hemifacial dystoni eller forstyrrelser i N. VII behandles som for ensidig blefarospasme, med injisering
i andre affekterte ansiktsmuskler ved behov. Cervikal dystoni: I kliniske studier innebærer behandling
av cervikal dystoni vanligvis injeksjon i sternokleidomastoideus, levator scapula, skalener, splenius capitis, semispinalis, longissimus og/eller kappemuskler. Alle muskler som er ansvarlige for å kontrollere
hodestillingen kan være involverte og derfor kreve behandling. Rekonstituert oppløsning injiseres med
en passende nålestørrelse (vanligvis 25-30 gauge/0,5-0,3 mm). Riktig dosering må bestemmes utfra
faktorer som muskelmasse og graden av hypertrofi eller atrofi. Muskelaktiveringsmønstre kan endres
spontant ved cervikal dystoni uten endring av klinisk form av dystoni. Hvis det er vanskelig å isolere de
enkelte musklene, bør injeksjonen utføres ved hjelp av elektromyogram (EMG). Høyst 50 enheter bør gis
pr. injeksjonssted og ikke mer enn 100 enheter i sternokleidomastoideus. For å redusere forekomsten av
dysfagi, bør ikke sternokleidomastoideus behandles bilateralt. Det bør ikke injiseres mer enn 200 enheter totalt ved første behandling. Dosen kan ev. justeres ved neste behandling, men en sammenlagt dose
på 300 enheter bør ikke overskrides. Det optimale antall injeksjonssteder avhenger av størrelsen på
muskelen. Klinisk bedring sees vanligvis innen 2 uker etter injeksjon. Maksimal effekt oppnås vanligvis
først etter 6 uker. Behandlingsintervaller på under 10 uker anbefales ikke. Varigheten av effekten viser
betydelig variasjon (fra 2-33 uker) med en normal varighet på ca. 12 uker. Kronisk migrene: Nevrolog
som er spesialist på behandling av kronisk migrene bør stille diagnosen, og må overvåke administreringen. Anbefalt dose er 155-195 enheter, som injeksjoner på 0,1 ml (tilsv. 5 enheter) rekonstituert
oppløsning på 31-39 steder. Injeksjonene bør fordeles over 7 spesifikke hode-/nakkemuskelområder,
se tabellen nedenfor. Administreres i.m. med en 30-gauge, 0,5 tommers nål. Det kan være behov for
en 1 tommers nål i nakkeregionen for pasienter med ekstremt tykke nakkemuskler. Med unntak av
procerus-muskelen, som bør injiseres på 1 sted (medialt), bør alle musklene injiseres bilateralt med
halvparten av injeksjonsstedene på venstre side, og halvparten på høyre side av hodet og nakken. Hvis
det er mer fremtredende smerte visse steder, kan det administreres ekstra injeksjoner på én eller begge
sider i opptil 3 spesifikke muskelgrupper (occipitalis, temporalis og trapezius), opptil maks. dose pr.
muskel. Anbefalt dosering pr. muskel:
Hode-/nakkeområde
Total dosering (antall steder1)
Corrugator2
10 enheter (2 steder)
Procerus
Frontalis2
Temporalis2
Occipitalis2

Cervikal paraspinal muskelgruppe2
Trapezius2
Totaldoseområde:

5 enheter (1 sted)
20 enheter (4 steder)
40 enheter (8 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
30 enheter (6 steder) opptil 40 enheter (opptil 8 steder)
20 enheter (4 steder)
30 enheter (6 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
155-195 enheter 31-39 steder

1 1 i.m. injeksjonssted = 0,1 ml = 5 enheter. 2 2 Dosen distribueres bilateralt. 2
Blæresykdommer: Pasienten bør ikke ha urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet. Profylaktisk
antibiotika bør gis 1-3 dager før behandling, på behandlingsdagen, og 1-3 dager etter behandling. Det
anbefales å seponere platehemmende behandling i minst 3 dager før injeksjonsprosedyren. Ved antikoagulasjonsbehandling må pasienten følges opp nøye for å redusere risikoen for blødninger. Overaktiv
blære: Ved behandling av urininkontinens bør preparatet administreres av lege med erfaring med vurdering og behandling av blæredysfunksjon (f.eks. urologer og urogynekologer). En intravesikal instillasjon
med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis
en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, skal blæren tømmes og skylles med steril saltvannsoppløsning før de neste punktene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 100 enheter, som injeksjoner på 0,5
ml (5 enheter) fordelt på 20 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (100 enheter/10 ml) injiseres i
detrusormuskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren
skal være instillert med nok saltvannsoppløsning for å oppnå tilstrekkelig visualisering for injeksjonene,
men overdistensjon skal unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene
starter (avhengig av nålens lengde), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 20
injeksjoner à 0,5 ml (totalvolum 10 ml) skal settes ca. 1 cm fra hverandre. For den siste injeksjonen skal
ca. 1 ml steril saltvannsoppløsning injiseres, slik at hele dosen leveres. Saltvannsoppløsningen som
brukes til visualisering av blæreveggen bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30
minutter etterpå og til en spontan blæretømming er skjedd. Klinisk forbedring kan vanligvis sees innen
2 uker. Pasienten skal vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av den forrige injeksjonen er
svekket (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 166 dager), men ikke tidligere enn 3 måneder fra
forrige blæreinjeksjon. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: En intravesikal instillasjon
med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis
en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, bør blæren tømmes og skylles med sterilt saltvann, før de
neste trinnene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 200 enheter som 1 ml (tilsv. 6,7 enheter)-injeksjoner, fordelt på 30 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (200 enheter/30 ml) injiseres i detrusor-

muskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren bør være
instillert med tilstrekkelig saltvann for å oppnå god nok visualisering for injeksjonene, men for stor distensjon bør unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene settes (avhengig
av nållengden), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 30 injeksjoner på 1 ml hver
(totalt volum på 30 ml) bør fordeles ca. 1 cm fra hverandre. I den siste injeksjon bør ca. 1 ml sterilt
saltvann injiseres, slik at en fullstendig dose er satt. Saltvann som brukes til visualisering av blæreveggen, bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etterpå. Klinisk bedring inntrer vanligvis innen 2 uker. Pasienten bør vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av foregående injeksjon er redusert (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 256-295 dager for
200-Allerganenheter), men tidligst 3 måneder fra forrige blæreinjeksjon. Hud- og underhudssykdommer: Primær aksillær hyperhidrose: Rekonstituert oppløsning (100 enheter/4 ml og 200 enheter/8
ml) injiseres med en nål på 30 gauge. 50 enheter injiseres intradermalt, jevnt fordelt på flere steder ca.
1-2 cm fra hverandre, innenfor hyperhidrotisk område i hver aksille. Hyperhidrotisk område kan defineres vha. standard fargeteknikker, f.eks. Minors jod-stivelsestest. Andre doser enn 50 enheter pr. aksille
kan ikke anbefales. Klinisk bedring sees som regel innen første uke etter injeksjonen. Gjentatt injeksjon
av preparatet kan gis når klinisk effekt av foregående injeksjon avtar og behandlede lege finner det
nødvendig. Injeksjonene bør ikke gjentas oftere hver 16. uke. Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ved behandling av blefarospasme, hemifacial spasme eller cervikal dystoni hos
barn <12 år er ikke evaluert. Sikkerhet og effekt ved behandling av urininkontinens pga. nevrogen
overaktivitet i detrusor hos barn og ungdom <18 år er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt ved behandling
av kronisk migrene er ikke undersøkt hos barn og ungdom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling
av primær aksillær hyperhidrose er ikke undersøkt hos barn <12 år. Sikkerhet og effekt ved behandling
av alvorlig aksillær hyperhidrose hos ungdom 12-17 år er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt ved behandling av spastisitet i over- og underekstremitetene forbundet med slag er ikke fastslått hos barn og ungdom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling av fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos
barn <2 år er ikke fastslått. Behandling skal kun gis av lege med spesiell kompetanse. Eldre: Innledende
dosering bør begynne ved laveste anbefalte dose for den spesifikke indikasjonen. For gjentatte injeksjoner anbefales det å bruke laveste, effektive dose med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjonene. Eldre med betydelig anamnese og samtidig bruk av andre legemidler bør behandles med forsiktighet. Tilberedning/Håndtering: Tilberedning av injeksjonsvæsken og fylling av injeksjonssprøyten bør
skje over papirhåndklær med plastunderlag for å fange opp ev. søl. Preparatet skal kun rekonstitueres
med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. Egnet mengde oppløsningsmiddel trekkes
opp i en sprøyte. Fortynning ved overaktiv blære ved bruk av et hetteglass med 100 enheter: Rekonstituer et hetteglass med 100 enheter med 10 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland
forsiktig. Trekk de 10 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml-sprøyte. Dette vil resultere i en 10 ml-sprøyte
som inneholder totalt 100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstitusjon i sprøyten. Kast ubrukt saltvannsoppløsning. Fortynning ved overaktiv blære ved bruk av et hetteglass med 200 enheter: Rekonstituer et hetteglass med 200 enheter med 8 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk 4 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml sprøyte. Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml 0,9%
ikke-konservert saltvannsoppløsning i 10 ml-sprøyten og bland forsiktig. Dette vil resultere i en 10
ml-sprøyte som inneholder totalt 100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast
ubrukt saltvannsoppløsning. Dette produktet er kun til engangsbruk og all ubrukt, rekonstituert oppløsning skal kastes. Fortynning ved urininkontinens grunnet nevrogen overaktivitet i detrusor ved bruk av
hetteglass med 100 enheter: Rekonstituer to hetteglass med 100 enheter, hvert med 6 ml 0,9%
ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk 4 ml fra hvert hetteglass inn i hver av de
to 10 ml-sprøytene. Trekk de resterende 2 ml fra hvert hetteglass inn i en tredje 10 ml-sprøyte. Fullfør
rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml av 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10
ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette vil gi tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 enheter. Bruk
umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast ubrukt saltvannsoppløsning. Fortynning ved urininkontinens grunnet nevrogen overaktivitet i detrusor ved bruk av et hetteglass med 200 enheter: Rekonstituer et hetteglass med 200 enheter med 6 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk 2 ml fra hetteglasset inn i hver av tre 10 ml-sprøyter. Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 8
ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10 ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette
vil gi tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i
sprøyten. Kast ubrukt saltvannsoppløsning. Fortynning ved andre indikasjoner:

Resulterende dose
(enheter pr. 0,1 ml)
20 enheter
10 enheter
5 enheter
2,5 enheter
1,25 enheter

Mengde fortynningsmiddel
(natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)
injeksjonsvæske) tilsatt et
hetteglass med 100 enheter
0,5 ml
1 ml
2 ml
4 ml
8 ml

Mengde fortynningsmiddel
(natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)
injeksjonsvæske) tilsatt et
hetteglass med 200 enheter
1 ml
2 ml
4 ml
8 ml
-

Siden preparatet kan denatureres av bobledannelse eller tilsvarende kraftig omrystelse, bør fortynningsmidlet sprøytes forsiktig inn i hetteglasset. Hetteglasset bør kasseres dersom vakuumet i hetteglasset
ikke trekker fortynningsmidlet inn. Ferdig tilberedt preparat er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning
uten partikler og kan oppbevares i 24 timer i kjøleskap. Dato og tid for rekonstitueringen bør noteres på
etiketten. Ved ytterligere fortynning ved intradetrusor-injeksjon, bør preparatet brukes umiddelbart. Administrering: Til i.m. bruk. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene i
oppløsningen. Infeksjon på det planlagte injeksjonsstedet. Kontraindisert ved kontroll av blæresykdommer hos pasienter som har urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet, hos pasienter med akutt
urinretensjon på behandlingstidspunktet som ikke rutinemessig kateteriseres, hos pasienter som ikke er
villige og/eller i stand til å starte opp med kateterisering etter behandling hvis dette er nødvendig. Forsiktighetsregler: Anbefalte doser og doseringshyppighet bør ikke overskrides pga. faren for overdosering, forverret muskelsvakhet, fjern spredning av toksin og dannelse av nøytraliserende antistoffer.
Startdosen for nye pasienter bør begynne på den anbefalte dosen for den spesifikke indikasjonen. Forskrivere og pasienter bør være oppmerksomme på at bivirkninger kan oppstå til tross for at tidligere
injeksjoner er blitt godt tolerert. Det bør derfor utvises forsiktighet ved hver administrering. Bivirkninger
relatert til spredning av toksin langt unna administreringsstedet er rapportert, av og til med dødelig utfall,
som i noen tilfeller var forbundet med dysfagi, lungebetennelse og/eller annen signifikant svekkelse.
Symptomene samsvarer med virkningsmekanismen til botulinumtoksin og er rapportert timer til uker
etter injeksjon. Risikoen for symptomer er sannsynligvis størst hos pasienter med underliggende tilstander og komorbiditet som disponerer dem for disse symptomene, inkl. barn og ungdom som behandles
for spastisitet, som behandles med høye doser. Pasienter som behandles med terapeutiske doser kan
også få forverret muskelsvakhet. Nytte/-risikoimplikasjonene for den enkelte pasient bør vurderes før
oppstart av behandling. Dysfagi er også rapportert etter injeksjon andre steder enn i cervikal muskulatur.
Bør brukes med ekstrem forsiktighet og under nøye overvåking hos pasienter med subkliniske eller kliniske holdepunkter for defekt nevromuskulær overføring, f.eks. myasthenia gravis eller Lambert-Eatons
syndrom, hos pasienter med perifer motorisk nevropatisk sykdom (f.eks. amyotrof lateralsklerose og
motorisk nevropati) og hos pasienter med underliggende nevrologiske sykdommer. Slike pasienter kan
ha økt følsomhet, selv ved terapeutiske doser, noe som kan medføre uttalt muskelsvakhet og økt risiko
for klinisk signifikante systemiske bivirkninger, inkl. alvorlig dysfagi og respirasjonshemming. Preparatet
bør brukes under spesialisttilsyn hos disse pasientene, og bør kun brukes dersom nytten av behandlingen anses å oppveie risikoen. Pasienter som tidligere har hatt dysfagi og aspirasjon bør behandles med
ekstrem forsiktighet. Pasient eller omsorgspersoner bør oppfordres til å oppsøke øyeblikkelig medisinsk
hjelp hvis det oppstår svelge-, tale- eller respirasjonsproblemer. Pasienter med nedsatt aktivitet bør
oppfordres til å gjenoppta aktivitet gradvis. Den aktuelle anatomien og alle endringer i anatomien forårsaket av tidligere kirurgiske inngrep, må være kjent før behandling, og injeksjon i utsatte anatomiske
strukturer må unngås. Pneumothorax forbundet med injeksjonsprosedyre er rapportert etter administrering nær thorax. Forsiktighet bør utvises ved injeksjon i nærheten av lungene (særlig lungespissene) eller
andre utsatte anatomiske strukturer. Alvorlige bivirkninger, inkl. fatale utfall, er rapportert hos pasienter
som har fått injeksjoner direkte i spyttkjertler, oro-lingual-farynx-området, øsofagus eller mage, ved
ikke-godkjent («off-label») bruk. Noen pasienter hadde underliggende dysfagi eller signifikant debilitet.
Alvorlige og/eller umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner er rapportert i sjeldne tilfeller, inkl. anafylaksi,
serumsyke, urticaria, bløtvevsødem og dyspné. Ved en slik reaksjon bør videre injeksjon avbrytes og
egnet medisinsk behandling, som adrenalin, gis omgående. Ett tilfelle av anafylaksi er rapportert der en
pasient døde etter injisering av Botox feilaktig fortynnet med 5 ml 1% lidokain. Det kan oppstå prosedyrerelaterte skader. En injeksjon kan gi lokalisert infeksjon, smerter, betennelse, parestesi, hypoestesi,
ømhet, hevelse, erytem og/eller blødninger/blåmerker. Nålerelaterte smerter og/eller angst kan gi vasovagale reaksjoner, f.eks. synkope, hypotensjon, etc. Det bør utvises forsiktighet ved infeksjon i valgt injeksjonssted/-stedene eller når det er uttalt svakhet eller atrofi i aktuell muskel. Det bør også utvises
forsiktighet ved perifermotoriske nevropatiske lidelser (f.eks. amyotrofisk lateralsklerose eller motorisk
nevropati). Det er rapportert bivirkninger som omfatter hjerte-/karsystemet, f.eks. arytmi og hjerteinfarkt,
iblant med fatal utgang. Noen av disse pasientene hadde risikofaktorer som omfattet hjerte-/karsykdom.
Nye eller tilbakevendende krampeanfall er rapportert, spesielt hos pasienter som er disponerte for å få
dette. Eksakt sammenheng med botulinumtoksininjeksjon er ikke fastlått. Rapporter vedrørende barn var
hovedsakelig fra pasienter med cerebral parese som ble behandlet for spastisitet. Dannelse av nøytraliserende antistoffer mot botulinumtoksin type A kan redusere effekten av behandlingen. Resultater fra
enkelte studier indikerer at injeksjoner med kortere mellomrom eller i høyere doser, kan gi større forekomst av antistoffdannelse. Muligheten for antistoffdannelse kan minimaliseres ved injeksjon av den
laveste, effektive dosen gitt med det lengste, klinisk indiserte intervallet mellom injeksjonene. Kliniske
svingninger ved gjentatt bruk kan være et resultat av varierende blandingsprosedyrer, injeksjonsintervaller, hvilke muskler som er injisert eller noe varierende potensverdier som en følge av den biologiske
testmetoden som er benyttet. Sikkerhet og effekt av preparatet i behandling av blefarospasme, hemifacial dystoni eller idiopatisk cervikal dystoni hos barn <12 år er ikke evaluert. Pediatriske pasienter:
Sikkerhet og effekt ved ikke-godkjente indikasjoner er ikke fastslått. Det er svært sjeldent rapportert om
mulig fjern spredning av toksin hos pasienter med komorbiditet, hovedsakelig ved cerebral parese. I
disse tilfellene var dosen generelt høyere enn anbefalt. Hos barn med cerebral parese har det vært
sjeldne, spontane rapporter om dødsfall, noen ganger assosiert med aspirasjonspneumoni, inkl. ved
«off-label» bruk f.eks. i nakkeområdet. Ekstrem forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter som
har signifikant nevrologisk debilitet, dysfagi eller med nylig aspirasjonspneumoni eller lungesykdom.
Behandling hos pasienter med dårlig underliggende helsetilstand bør kun påbegynnes dersom mulig
nytte anses å oppveie risiko. Nevrologiske sykdommer: Bruk som behandlingsform for fokal spastisitet
er bare studert i forbindelse med vanlige standarder av behandlingsregimer, og preparatet er ikke beregnet å erstatte disse behandlingsmetodene. Preparatet er sannsynligvis ikke effektivt for å bedre bevegeligheten i et ledd med fast kontraktur. Preparatet skal ikke brukes til behandling av fokal spastisitet
i ankelen hos slagpasienter dersom muskeltonusreduksjonen ikke kan forventes å resultere i en forbedret funksjon (f.eks. forbedring av gange), eller forbedrede symptomer (f.eks. smertereduksjon) eller å
legge til rette for omsorg. I tillegg kan en forbedring i funksjonsevnen være begrenset dersom behandling initieres >2 år etter et slag eller hos pasienter med mindre alvorlig ankelspastisitet «Modified
Ashworth Scale» (MAS) <3. Det bør utvises forsiktighet når man behandler voksne slagpasienter med
spastisitet, som kan ha høy risiko for å falle. Preparatet skal brukes med forsiktighet ved behandling av

fokal spastisitet i ankelen hos eldre slagpasienter med betydelig komorbiditet. Behandling skal derfor
kun initieres hvis fordel av behandling oppveier potensielle risiko. Preparatet skal kun brukes til behandling av spastisitet i underekstremitetene etter vurdering fra helsepersonell med erfaring innen rehabilitering av slagpasienter. Etter markedsføring er det rapportert dødsfall (noen ganger assosiert med aspirasjonspneumoni) og mulig fjern spredning av toksin hos barn med komorbiditet, hovedsakelig med
cerebral parese. Blefarospasme: Redusert blunking etter injeksjon av botulinumtoksin i orbicularis kan
føre til hornhinneeksponering, vedvarende epitelskade og hornhinnesår, spesielt hos pasienter med
forstyrrelser i N. VII. Det bør utføres nøyaktig kontroll av følsomheten i hornhinner som har vært operert
tidligere. Man bør unngå injeksjon i området ved nedre øyelokk for å unngå ektropion og aktivt behandle enhver epiteldefekt. Det kan være nødvendig med beskyttende dråper, salver, terapeutiske myke
kontaktlinser eller lukking av øyet ved hjelp av øyelapp eller på annen måte. Ekkymose oppstår lett i mykt
øyelokkvev. Dette kan hindres ved å trykke lett på injeksjonsstedet rett etter injeksjonen. Pga. den antikolinerge aktiviteten til botulinumtoksin, bør det utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med
risiko for kammervinkelglaukom, inkl. pasienter med anatomisk trange vinkler. Cervikal dystoni (spastisk
torticollis): Pasientene bør informeres om risikoen for å få dysfagi som kan være mild, men også alvorlig.
Dysfagi kan vare i 2-3 uker etter injeksjon, og er rapportert å vare opptil 5 måneder. En følge av dysfagi
er risiko for aspirasjon, dyspné og iblant behov for sondemating. Ved å begrense dosen som injiseres i
sternokleidomastoideus til under 100 enheter, kan en redusere forekomsten av dysfagi. Pasienter med
liten muskelmasse i nakke/hals, eller pasienter som får bilaterale injeksjoner i sternokleidomastoideus,
er rapportert å ha større risiko for dysfagi. Dysfagi kan tilskrives spredningen av toksinet til øsofagusmuskulaturen. Injeksjoner i levator scapula kan være forbundet med økt risiko for øvre luftveisinfeksjon
og dysfagi. Dysfagi kan bidra til nedsatt føde- og væskeinntak, og gi vekttap og dehydrering. Pasienter
med subklinisk dysfagi kan ha økt risiko for å få mer alvorlig dysfagi. Kronisk migrene: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått ved profylakse av hodepine hos pasienter med episodisk migrene (hodepine <15
dager pr. måned) eller kronisk spenningshodepine. Sikkerhet og effekt ved legemiddelutløst hodepine
(sekundær hodepine) er ikke studert. Blæresykdommer: Hensiktsmessig medisinsk forsiktighet bør utvises når cystoskopi utføres. Hos pasienter som ikke er kateterisert, bør resturinvolumet etter vannlating
kontrolleres innen 2 uker etter behandling og periodevis etter behov, i opptil 12 uker. Pasienten bør instrueres til å kontakte lege ved vannlatingsproblemer, da kateterisering kan være nødvendig. Overaktiv
blære: Menn med overaktiv blære og tegn eller symptomer på urinveisobstruksjon bør ikke behandles
med preparatet. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Autonom dysrefleksi forbundet
med prosedyren kan forekomme. Øyeblikkelig legehjelp kan være nødvendig. Hud- og underhudssykdommer: Primær aksillær hyperhidrose: Anamnese og medisinsk undersøkelse, sammen med spesifikke
tilleggsundersøkelser ved behov, bør utføres for å utelukke mulige årsaker til sekundær hyperhidrose
(f.eks. hypertyreose, feokromocytom). Dermed unngår man symptomatisk behandling av hyperhidrose
uten diagnose og/eller behandling av underliggende lidelse. Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende
påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Preparatet kan imidlertid forårsake asteni,
muskelsvakhet, svimmelhet og synsforstyrrelser, som kan påvirke bilkjøring og bruk av maskiner. Interaksjoner: Virkningen av botulinumtoksin kan forsterkes av aminoglykosidantibiotika, spektinomycin eller
andre legemidler som påvirker nevromuskulær overføring, f.eks. nevromuskulære blokkere. Uttalt nevromuskulær svakhet kan forverres ved administrering av et annet botulinumtoksin, før effektene av et
tidligere administrert botulinumtoksin har gått over. Ingen interaksjonsstudier er utført hos barn. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilstrekkelig klinisk erfaring fra gravide foreligger ikke. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Når drektige mus, rotter og kaniner fikk intramuskulære
injeksjoner med preparatet i løpet av organogeneseperioden, var NOAEL for utviklingsforstyrrelser henholdsvis 4, 1 og 0,125 E/kg. Høyere doser førte til reduksjon av fosterets kroppsvekt og/eller forsinket
bendannelse og hos kaniner forekom abort. Preparatet skal ikke brukes under graviditet eller av fertile
kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Opplysninger mangler. Bruk
av preparatet under amming anbefales ikke. Fertilitet: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende
påvirkning av fertilitet ved bruk av botulinumtoksin type A hos fertile kvinner. Studier av hann- og hunnrotter har vist redusert fertilitet. Bivirkninger: Generelt oppstår bivirkninger i løpet av de første dagene
etter injeksjon og selv om de vanligvis er forbigående kan de vare i flere måneder eller i sjeldne tilfeller
mer. Lokal muskelsvekkelse utgjør den forventede farmakologiske virkning av botulinumtoksin i muskelvev. Svakhet i omkringliggende muskler og/eller muskler lenger unna injeksjonsstedet er imidlertid
rapportert. Som forventet ved alle injeksjonsprosedyrer, har lokal smerte, betennelse, parestesi, hypoestesi, ømhet, hevelse/ødem, erytem, lokal infeksjon, blødning og/eller blåmerker vært forbundet med injeksjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst har medført vasovagale reaksjoner, inkl. forbigående
symptomatisk hypotensjon og synkope. Det er også rapportert om feber og influensasyndrom etter injeksjoner med botulinumtoksin. Fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn: Svært
vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Virusinfeksjon, øreinfeksjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: Søvnighet, unormal
gange, parestesi. Nyre/urinveier: Urininkontinens. Øvrige: Fall. Ubehag, smerter på injeksjonsstedet og
asteni. Fokal spastisitet i overekstremitetene forbundet med slag: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud:
Ekkymose, purpura. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter, muskelsvakhet. Nevrologiske:
Hypertoni. Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet, feber, influensalignende sykdom, blødninger på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oral parestesi. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Hud: Dermatitt, pruritus, utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, bursitt. Nevrologiske: Hypoestesi, hodepine, parestesi, manglende koordinasjon,
amnesi. Psykiske: Depresjon, søvnløshet. Øre: Vertigo. Øvrige: Asteni, smerter, overfølsomhet på injeksjonsstedet, ubehag, perifert ødem. Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag:
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskelstivhet. Øvrige: Perifert ødem. Blefarospasme, hemifacial spasme og assosierte dystonier: Svært vanlige (≥1/10): Øye:
Øyelokksptose. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Ekkymose. Øye: Punktkeratitt, lagoftalmus, tørre øyne,
lysfølsomhet, øyeirritasjon, økt tåreflod. Øvrige: Irritasjon, ansiktsødem. M indre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Hud: Utslett/dermatitt. Nevrologiske: Svimmelhet, ansiktsparese, ansiktslammelse. Øye: Keratitt, ektropion, diplopi, entropion, synsforstyrrelse, uklart syn. Øvrige: Tretthet. Sjeldne (≥1/10 000 til
<1/1000): Øye: Øyelokksødem. Svært sjeldne (<1/10 000): Øye: Ulcerøs keratitt, hornhinneepitelskade,
hornhinneperforasjon. Cervikal dystoni: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Dysfagi. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet. Øvrige: Smerter. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
Munntørrhet, kvalme. Infeksiøse: Rhinitt, øvre luftveisinfeksjon. Muskel-skjelettsystemet: Stivhet, sårhet
i muskler og skjelett. Nevrologiske: Svimmelhet, hypertoni, hypoestesi, søvnighet, hodepine. Øvrige:
Asteni, influensalignende sykdom, ubehag. M indre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Luftveier: Dyspné,
dysfoni. Øye: Diplopi, øyelokksptose. Øvrige: Feber. Kronisk migrene: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud:
Pruritus, utslett. Muskel-skjelettsystemet: Nakkesmerter, myalgi, smerter i muskler og skjelett, stivhet i
muskler og skjelett, muskelspasmer, anspente muskler, muskelsvakhet. Nevrologiske: Hodepine, migrene, ansiktsparese. Øye: Øyelokksptose. Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Gastrointestinale: Dysfagi. Hud: Hudsmerter. Muskel-skjelettsystemet: Kjevesmerter. Overaktiv blære: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Nyre/urinveier: Dysuri. Vanlige (≥1/100
til <1/10): Infeksiøse: Bakteriuri. Nyre/urinveier: Urinveisretensjon, resturinvolum1, pollakisuri, leukocyturi. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse.
Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvekkelse, muskelspasmer. Nyre/urinveier: Hematuri2, dysuri2, blæredivertikkel. Psykiske: Søvnløshet. Øvrige: Autonom dysrefleksi2, fall, tretthet, ganglagsforstyrrelser.
Primær aksillær hyperhidrose: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet. Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: Hyperhidrose (non-aksillær svetting), unormal lukt i huden, pruritus, subkutane knuter, alopesi. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter. Nevrologiske:
Hodepine, parestesi. Øvrige: Smerter, ødem på injeksjonsstedet, blødninger på injeksjonsstedet, overfølsomhet på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet, asteni, reaksjoner på injeksjonsstedet. Mindre
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, myalgi, artropati. Økt ikke-aksillær svetting er rapportert hos 4,5% innen 1 måned etter injeksjon. Tilbakegang ble sett hos ca. 30% innen 4 måneder. Mild og forbigående svakhet i armene er rapportert hos
0,7%. I en ukontrollert studie av barn 12-17 år (som fikk 50 enheter pr. aksille) oppsto smerter på injeksjonsstedet og hyperhidrose (non-aksillær svetting) hos 2 av 144 barn. Rapportert etter markedsføring:
Gastrointestinale: Magesmerter, diaré, forstoppelse, munntørrhet, dysfagi, kvalme, oppkast. Hjerte/kar:
Arytmi, hjerteinfarkt. Hud: Alopesi, psoriasislignende dermatitt, erythema multiforme, hyperhidrose,
madarose, pruritus, utslett. Immunsystemet: Anafylaksi, angioødem, serumsyke, urticaria. Luftveier:
Aspirasjonslungebetennelse (noen med dødelig utfall), dyspné, respirasjonshemming, respirasjonssvikt.
Muskel-skjelettsystemet: Muskelatrofi, myalgi. Nevrologiske: Brakial pleksopati, dysfoni, dysartri, ansiktsparese, hypoestesi, muskelsvakhet, myasthenia gravis, perifer nevropati, parestesi, radikulopati, krampeanfall, synkope, ansiktslammelse. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øre: Hypoakusis, tinnitus, vertigo.
Øye: Kammervinkelglaukom (ved behandling av blefarospasme), strabismus, uklart syn, synsforstyrrelser. Øvrige: Denerveringsatrofi, ubehag, feber. 1 Høyere resturinvolum etter tømming (PVR) som ikke
trenger kateterisering.7 2 Prosedyrerelatert bivirkning.7 Overdosering/Forgiftning: Overdosering med
Botox er en relativ betegnelse og er avhengig av dose, administreringssted og underliggende vevsfaktorer. Ingen tilfeller av systemisk toksisitet etter feilinjeksjon er rapportert. For høye doser kan medføre
lokal eller distal, generell og uttalt nevromuskulær paralyse. Peroralt inntak av Botox er ukjent. Symptomer: Tegn på overdosering vises ikke umiddelbart etter injeksjon. Symtomer på muskelsvakhet fjernt fra
administreringsstedet som kan inkludere ptose, diplopi, svelge- og taleproblemer, generell følelse av
svakhet eller respirasjonssvikt. Disse pasientene bør vurderes for ytterligere medisinsk evaluering og
passende medisinsk behandling, som kan inkludere sykehusinnleggelse, bør iverksettes umiddelbart.
Med økende dosering oppstår det generell og uttalt muskulær paralyse. Når muskulaturen i orofarynks
og øsofagus er rammet, kan det føre til aspirasjonslungebetennelse. Behandling: Ved overdosering eller
peroralt inntak, eller mistanke om overdosering, bør pasienten ha medisinsk tilsyn i opptil flere uker i
tilfelle progressive tegn og symptomer på muskelsvakhet, som kan oppstå lokalt eller distalt fra administreringsstedet, skulle oppstå. Hvis respirasjonsmuskulaturen blir paralysert eller tilstrekkelig svekket,
er det nødvendig med intubering og assistert respirasjon til pasienten er restituert. Dette kan omfatte
behov for trakeostomi og langvarig mekanisk respirasjon, i tillegg til andre generelle støttetiltak. Se
Giftinformasjonens anbefalinger M03A X01 side d.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C eller i fryser (-5°C eller lavere). Mikrobiologiske og potensstudier har vist at legemidlet etter rekonstituering kan oppbevares i inntil 5 dager
ved 2-8°C. Bruker er ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, som vanligvis ikke bør
være >24 timer ved 2-8°C. Preparatet er kun til engangsbruk og ev. ubrukt oppløsning skal kastes.
Andre opplysninger: For sikker destruksjon bør ubrukte hetteglass fylles med litt vann og deretter
autoklaveres. Brukte hetteglass, kanyler og søl osv. bør autoklaveres. Resterende preparat deaktiveres
vha. fortynnet hypoklorittoppløsning (0,5%) i 5 minutter. Ubrukt legemiddel og avfall bør destrueres i
overensstemmelse med lokale krav.
Pakninger og priser: 100 enheter (hettegl.) 002853, 2026,00 kr. 200 enheter (hettegl.) 095092,
4085,80 kr.
Sist endret: 18.02.2016
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Generalforsamlingen i
Norsk ortopedisk forening (Nof)
Torsdag 27. oktober 2016 kl. 17.15, Radisson Blu Plaza Hotel Oslo
Gunn Hulleberg, referent

Tilstede
Styret i Nof, og ca. 30 medlemmer.

Saksliste
Sak 1
Åpning av Generalforsamlingen (GF)
Leder i Nof Karl-Ivar Lorentzen ønsket velkommen.
GF minnet de medlemmer som er gått bort siste år
med ett minutts stillhet. Dette er: Lars Thure Tande
Olsen og Arne Christian Tysland.

Sak 2
Valg av møtedirigent.
Anders Walløe ble valgt som møtedirigent.

Sak 3
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten endring.

Sak 4
Utdeling av stipend
Charnley stipendet fra Ortomedic ble utdelt av
Thormod Dønnås. Stipendet på kr 100.000 ble
tildelt:
Christian Pollman; Bløtdelsrevisjon for dyp infeksjon
- har operativ tilgang innvirkning på det funksjonelle
resultatet?
Det var 3 søkere. Bedømmelseskomiteen var
Thormod Dønnås, Arild Aamodt og Kari Indrekvam.
Smith & Nephew stipendet ble utdelt av Svein
Ingar Fossdal. Stipendet på kr 50.000 ble delt likt
mellom to vinnere:
Annette Wikerøy; Platefiksasjon versus nagling av
3 og 4 parts proximale humerusfracturer.
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Tom Lian; Kvalitetsforbedring ved behandling av
brudd i proksimale femur.
Det var 5 søkere. Komiteen bemerket at det var geografisk skjevfordeling da alle søkerne var fra Oslo/
Akershus. Bedømmelseskomiteen var Tina Strømdal
Wik og Lars Engebretsen.
Research Grant (Heraeus Medical GmbH) ble
utdelt av Tom Stafford. Stipendet på kr 50.000 ble
tildelt Stefan Moosmayer for prosjektet Operative
treatment of acute rotator cuff tear related to trauma
– a placebo-controlled efficacy trial
Det var 6 søkere. Bedømmelseskomiteen var Nofs
Forskningsutvalg.
Nof stipendene ble utdelt på Torsdagsklubben,
men er likevel tatt med i referatet. Bedømmelseskomiteen var Nofs Forskningsutvalg.
Nof-stipend (til støtte til forskningsarbeid, formidling
av eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning) på kr 50.000 ble tildelt Annette Wikerøy for
prosjektet Platefiksasjon versus nagling av 3 og 4
parts proximale humerusfracturer.
Nof stipend for LIS (til støtte til forskningsarbeid,
formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning)
på kr 50.000 ble tildelt Geir Aasmund Hjorthaug
for prosjektet Effects of inhibition of bone resorption
and cyclooxygenase on bone and tendon-to-bone
healing.

Sak 5
Årsberetning fra styret
Leder Karl-Ivar Lorentzen avla styrets rapport og
viste til den trykte rapporten i Norsk Ortopedpost
(NOP).

Sak 6
Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost1

Sak 7
Rapport fra web-redaktør i Nof1
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Sak 8
Rapport fra Kvalitetsutvalget1

Sak 9
Rapport fra Spesialitetskomiteen1
I tillegg til rapporten i NOP 3, orienterte leder
Øystein Lian om flere saker
1.	Spesialistgodkjenning av kollegaer fra andre land
behandles av konsulenter i Helsedirektoratet
(Hdir). Bare i spesielle tilfeller sendes søknaden
til Spesialitetskomiteen for uttalelse.
2.	Etterutdanning av legespesialister – arbeidet vil
fortsette neste år.
3.	Nytt spesialistløp for ortopedisk kirurgi. Det ser
ut til at ortopedisk kirurgi er sikret eget utdanningsløp og ikke blir en del av ”common trunk”
med andre kirurgiske spesialiteter. Spesialitetskomiteen har utformet læringsmål (læringsmål,
læringsaktivitet, aktivitet) for spesialiteten. Det er
læringsmålene som blir forskriftsfestet, og derfor
er operasjonslisten plassert som læringsmål.
Internundervisningen er foreslått fjernet. De obligatoriske kursene fortsetter uendret. En arbeider
med å få etablert et nytt kurs i ortopedisk teknikk
(tilsvarende kurset i kirurgisk teknikk for kirurger).
Spesialitetskomiteen har sendt sitt høringssvar
til Den norske legeforening. Det er Den norske
legeforening som kommuniserer med Helsedirektoratet.
	Olav Røise kommenterte at internundervisningen
på en avdeling har flere funksjoner enn utdanning og bør bevares.
4. Angående kursutdanning. Spesialitetskomiteen
og Nof-styret har fattet et felles vedtak for å sikre
best mulig felles norsk ortopediutdanning, og
motvirke at utdanningen fragmenteres på ulike
helseforetak.
	Vedtaket: Det skal være felles nasjonale kurs for
norsk ortopedisk utdannelse. Kurskomiteen skal
være den samme fra år til år med unntak for de
medlemmer som byttes ut. De sentrale nasjonale
fagmiljøene bør være representert i komiteen og
som foredragsholdere.
5.	Det er usikkert om det fortatt blir besøk av Spesialitetskomiteen på de ulike utdanningssykehusene.
Det foreligger flere alternativer:

6.	Det er blitt faste LIS-stillinger og Gruppe 1-tjenesten vil forsvinne. Det enkelte Helsefortak skal lage
utdanningsløp innen sin helseregion. (Helse-Vest
ortoped, Helse-Øst ortoped osv).

Sak 10
Rapport fra Nasjonalt Register for Leddproteser1
Ove Furnes takket Leif I. Havelin for spesielt god og
langvarig innsats for pasientene og norsk ortopedi
gjennom mange år. Leif I. Havelin var leder for
registeret i perioden 1987-2002 og 2013-2016.
Ny Referansegruppe pr. 14.04.16:
Leder: Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge
Stephan Maximillian Röhrl, Helse Sør-Øst
Arvid Småbrekke, Helse Nord
Øystein Gøthesen, Helse Vest
Brukerrepresentant, Oddveig Birkeland
Representant for tjenesten, Lasse Engesæter

Sak 11
Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister1

Sak 12
Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister1

Sak 13
Rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister1

Sak 14
Rapport fra ACTA orthopaedica1

Sak 15
Rapport fra Rådet for muskel- og skjeletthelse1

Sak 16
Rapport fra UEMS1

Sak 17
Rapport fra Nasjonalt Traumeregister1		

Sak 18
Rapport fra Norsk Forening for Ortopedisk
Traumatologi1

Sak 19
Rapport fra Norsk Artroskopiforening1

	a. Tilsynsbesøk opprettholdes slik som i dag.
b. Tilsynsbesøk gjøres kun ved behov.
c. En ny komite for tilsyn oppnevnes av Hdir.
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Generalforsamling fortsatt ...
Sak 20
Rapport fra Norsk Barneortopedisk Forening1
Leder Lars Fosse informerte om at EPOS
(European Paediatric Orthopaedic Society) blir
i Oslo i april 2018.

Sak 21
Rapport fra Norsk Fot- og Ankelkirurgisk
Forening1

Sak 22
Rapport fra Norsk Forening for Håndkirurgi

1

Sak 23
Rapport fra Norsk Forening for Skulder- og
Albuekirurgi1

Sak 24
Rapport fra Norsk Forening for Hofte- og
Knekirurgi1

Sak 25
Rapport fra Faggruppe for Osteoporose
og Benhelse

Sak 26
Rapport Norsk Forening for Revmakirurgi
Manglet.

Sak 27
Rapport fra Leger i Ortopedisk Spesialisering1

Sak 28
Rapport fra Norsk Spinalkirurgisk Forening1

Sak 29
Rapport fra Nofs forskningsutvalg1

Sak 30
Saker forelagt av styret
30.1
Det har ikke vært noen aktivitet i Norsk Forening for
Revmakirurgi siste 2 år. I henhold til § 11 innstiller
styret til at faggruppen nedlegges. Generalforsamlingen vedtar nedleggelse av faggruppen Norsk
Forening for Revmakirurgi.

30.2 Vedtektsendring jmf sak 30.1
Vedtektendring av § 11 som følge av sak 30.1, ble
godkjent av generalforsamlingen. § 11 er nå slik:
• § 11 Faggrupper
Styret bør fremme ortopediens utvikling gjennom
dannelse av faggrupper. Faggruppene bør ledes av
et styre som velges av faggruppenes egne medlemmer. Årsmøtet i Nof vedtar etter forslag fra styret eller Årsmøtet hvilke faggrupper som skal godkjennes.
Norsk artroskopiforening, Norsk Barneortopedisk
forening, Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening,
Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi, Norsk
forening for Håndkirurgi, Norsk forening for Skulderog Albuekirurgi, Norsk forening for Hofte- og Knekirurgi, og Faggruppe for Osteoporose og benhelse er
alle faggrupper i Nof. Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS) er egen undergruppe i Nof. Nof har
ikke ansvar for faggruppenes økonomi, men kan
etter søknad gi midler til virksomheter som fremmer
ortopediens utvikling. Et flertall av faggruppens
medlemmer må være medlemmer av Nof.
Årsmøtet i Nof kan med simpelt flertall ekskludere
tidligere opptatte faggrupper.
30.3 Beste fire foredrag på Høstmøtet.
Gunn Hulleberg orienterte om at en i år ville forsøke
en ny sesjon med kåring av høstmøtets beste frie
foredrag. Hver faggruppe nominerer sin kandidat
til sesjonen og tilhørerne velger hvem som blir vinneren ved avstemming tilslutt.
Generalforsamlingen vedtok at vinneren av Høstmøtets beste fire foredrag vinner kr 10.000.
30.4 “Gi kniven videre”
Leder i LIOS Kjartan Koi orienterte om satsningen
“Gi kniven videre”. Det er en lansdekkende kampanje som har til hensikt å sette fokus på og forbedre den pedagogiske tilnærmingen for kirurgiske
opplæring av LIS i ortopedi. Det lages bla. foilere for
pre- og postoperativ sjekkliste. En ønsker å involvere
alle landets sykehus. Det blir et introduksjonsmøte
på Gardermoen 24. november og sykehusene
oppfordres til å sende en representant dit. For
evaluering av kampanjen er det planlagt Quest-back
undersøkelse før og etter oppstart. Kontakpersjon:
kjartan.koi@gmail.com
Planlagt oppstart er 1. januar 2017.
Generalforsamlingen berømmet og gav sin støtte til
LIOS sitt initiativ.
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Sak 31

Sak 35

Saker forelagt av foreningens medlemmer

Forslag til tema for Nof-symposium 2017

Ingen saker innmeldt.

Det kom ingen forslag. Styret ber faggrupper og
medlemmer om å komme med innspill til tema
innen 10. januar 2017. Forslag kan sendes
sekretar@ortopedi.no

Sak 32
Regnskap pr 31.12.15
Regnskap og balanse for 2015 ble lagt fram av kasserer Monica Sailer. Generalforsamlingen hadde ingen ytterligere kommentar og godkjente regnskapet
under forutsetning at det senere blir revisorgodkjent.

Sak 36
Æresmedlemskap
Det var ingen nye æresmedlemmer i 2016.

Sak 37

Sak 33
Budsjettforslag for året 2017
Det er beregnet økte utgifter neste år fordi Nof skal
arrangere Spring meeting (felles styremøte for medlemsland i NOF) i mai 2017. Dette er en forløper til
at Nof skal arrangere Nordisk ortopedisk kongress i
2020. Videre skal Nof styret delta på EFORT som i
2017 er i Wien.
Budsjetter er derfor satt opp med et lite underskudd
(- 50 300,- kr). Foreningen har god likviditet og
styret finner det ikke nødvendig å øke medlemskontigenten pga. dette.

Eventuelt
Ingen saker.

Sak 38
Tid og sted for Generalforsamling 2017
Neste generalforsamling blir torsdag 26. oktober
2017 på ortopedisk høstmøte, Radisson Blu Plaza
Hotell, Oslo.
1. Viser til rapport i Norsk Ortopedpost nr. 3

Budsjettforslaget ble godkjent av
generalforsamlingen.

Sak 34
Valg
Spesialitetskomiteen:
Esten Haanæs valgt til vararepresentant til Spesialitetskomiteen
Kvalitetsutvalget:
Rainer Knobloch ønsket å trekke seg fra vervet.
Greger Lønne velges til ny representant i Kvalitetsutvalget.

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

A technology from smith&nephew

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE
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Inntrykk fra Høstmøtet 2016 fortsatt ...

LEVERANDØR-

UTSTILING

STIPENDUTDELING

SYMPOSIER
MIDDAG
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Nytt fra Nasjonalt Korsbåndregister

Elektronisk registrering
– endelig
Siste året, og spesielt siste halvåret har vi jobbet for å få ”korsbåndskjemaet” elektronisk. Dette er et krav fra SKDE (Senter for klinisk
dokumentasjon og evaluering). SKDE – en selvstendig enhet i Helse Nord
– finansierer registrene sammen med regionalt Helseforetak. Korsbåndregisteret ble av SKDE vurdert til nest høyeste klasse når det gjelder
kvalitet – sammen med kun 7 andre registre i Norge.
Knut Fjeldsgaard, leder av Nasjonalt Korsbåndregister

Foto: © Shutterstock.com

Hovedgrunnen til at vi ikke nådde
høyeste gradering var at vi ikke
hadde elektronisk registrering av
skjemaet. Målet er å oppnå høyeste og beste gradering. Nå har
vi endelig elektronisk registrering
av vårt korsbåndskjema.
I høst har vi på Haukeland
universitetssykehus jobbet med
dette, gjort små endringer, funnet
små feil som har dukket opp,
justert og endret sammen med
Marianne Warholm fra MRS
(Medisinsk registreringssytem).

24
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De siste månedene har vi kun
brukt elektronisk registrering – og
vi er svært fornøyd. Det fungerer
for vår del nå, og neste utfordring
er å spre det utover til de andre
sykehusene/private institusjoner
som sender inn skjemaene.

Utfordringer med
autentiseringen
Noen utfordringer har det vært.
Autentiseringen har vært et av
områdene som mange har vært

skeptiske til. Autentisering av
den som skal fylle inn skjemaet
er et krav, og det kommer vi
ikke utenom. Det kan gjøres på
to forskjellige måter. Enten via
smartkort (ID-kort med chip) som
man bruker til hverdags på sykehuset, og som brukes til å skrive
E-resepter. Smartkortet settes inn
i maskinen som ved E-resept,
og så er man direkte inne ved å
taste inn sin kode som brukes
hver dag sammen med smartkortet når man skal inn gjennom

Foreningsnytt

låste dører, E-resept osv. Bruk av
smartkort er nå tilgjengelig foreløpig i Helse Vest og Helse Midt.
Den andre måten er ved bruk av
mobiltelefon. Her forutsetter man
en tilgjengelig mobiltelefon,
og – selvfølgelig – at der er dekning. I det man logger seg inn får
man automatisk og umiddelbart
en 4 tegns kode på sin egen

dansk system med scanning
av strekkoder. Man får da opp
et nummer, som settes inn i
det elektroniske skjemaet og så
kommer de rette dataene inn i
skjemaet automatisk på det som
er brukt til å fiksere graftet.
Og ja – dette fungerer meget greit.

”	For å oppsummere
denne høsten: Vi er
fornøyde. Dette fungerer svært bra. Vi er
veldig glade for det.”

Vi har valgt å ha scanneren med
en tydelig og enkel bruksanvis-

fungerer svært bra. Vi er veldig
glade for det.

Samtykkeerklæringen
Vår erfaring med både mobiltelefon og bruk av smartkort for autentisering
er god.

mobiltelefon. Med denne koden
innslått kommer man inn til det
elektroniske skjemaet som så
kan fylles ut.
Vår erfaring i høst med både
mobiltelefon og bruk av smartkort (ID-kort) for autentisering er
god. Mye mindre komplisert enn
forventet. Etter noen få ganger
var autentisering en rutine som
gikk veldig greit og raskt. Men
de nevnte forutsetningene må
være tilstede – en mobiltelefon
med dekning, eller smartkortet
tilgjengelig. Det siste virker veldig
lite problematisk, men for de som
bruker smartkortet ved E-resept
har nok de fleste opplevd å gå fra
kortet sitt stående i maskinen.

Scanning av strekkoder
For å få inn i skjemaet det rette
navnet og størrelse på fiksasjonen av graftet har vi brukt et

ning hengende på operasjonsstuen. Ikke med kjetting, men
noe tilsvarende, som gjør at dette
scannerutstyret ikke forsvinner
fra operasjonsstuen.
Alle som gjør korsbåndoperasjoner på Haukeland bruker nå
kun elektronisk registrering. Kun
undertegnede har samtidig ført
papirskjema i høst. (dobbeltføring
for sikkerhets skyld – men sluttet
nå). Vi er svært fornøyde. Dersom
skjemaet ikke fylles ut fullstendig,
kan man la det ligge som en
kladd, og man blir minnet på at
dette skjemaet ikke er fullstendig
utfyllt og må fylles ut før endelig
innsending.
Dersom man ønsker å gå gjennom ”sine operasjoner” kan man
gjøre det. Ønsker man avdelingens skjemaer – gjør man det
og. For å oppsummere denne
høsten: Vi er fornøyde. Dette

Vi har og vært i møte med Datatilsynet og Personvernombudet
vedrørende samtykkeerklæringen. Det er slik at det fortsatt er
et krav at samtykkeerklæringen
skal foreligge. Og denne skal
oppbevares for seg selv, på et
sted hvor man kan finne den.
Det ble understreket at denne
samtykkeerklæringen ikke skal
scannes og legges inn i pasientjournalen. Der skal det kun
være informasjon som har med
pasientens helsetilstand å gjøre.
Vel – slik er det nå, og kravet fra
Datatilsynet og Personvernombudet var ikke til å misforstå. Så
dette må vi forholde oss til. Så får
vi håpe i det lengste at man kommer til fornuft og får en ordning
med reservasjonsrett, slik at man
kan slutte med underskrevet
samtykkeerklæring som skal oppbevares separat. Litt forskjellige
signaler vi får fra sentralt hold,
men noen positive er det i favør
av reservasjonsrett, og dermed
kanskje en mulighet i framtiden
for å slippe underskrevet samtykkeerklæring.
Når det gjelder frivillighet så er
det kjent nå, at dette ikke lenger
er frivillig. Dette er et krav fra
HOD i bestillingen til de forskjel-

”	... når det gjelder
frivillighet, så er
det kjent nå at
dette ikke
lenger er frivillig ...”
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Elektronisk registrering – endelig fortsatt ...
”	Målet [-] er å få flest
mulig til å ta i bruk
det elektroniske
skjemaet, og at flest
mulig blir fornøyd
med [-] skjemaet ...”
lige HF at registerskjemaene skal
fylles ut. Dersom det ikke gjøres
– skal man henvende seg til
klinikkdirektøren på det aktuelle
sykehuset og påpeke at dette
ikke gjøres. Fortsatt er det frivillig
fra pasienten å tillate at skjemaene fylles ut.

Neste utfordring
(det heter utfordring
nå – og ikke problem)
Hvordan få dette ut til alle sykehusene/private institusjoner og få
det til å virke fra dag 1? Vi vet at
etter at man har gjort dette noen
få ganger, fått det til og funnet
sine faste rutiner – så går det
greit. Det viktigste er at det blir
en god start, for vi vet av egenerfaring at når noe ikke fungerer
med en gang er det lett – litt i
sinne – å legge det bort.
Og glemme det.
En mulighet vi har tenkt oss er å
være til stede en dag eller to ved
de største sykehusene/private
institusjonene. En god start er
avgjørende etter vår mening. Det
første sykehuset er – naturlig nok
– Haraldsplass Diakonale
Sykehus som opererer mange
korsbånd pr. år. Det er i tillegg
nabosykehuset og derfor lett å
følge opp.
Med et elektronisk skjema er
det lettere å gjøre endringer på
skjemaet. Nå er ikke det noe
man skal gjøre ofte. Men det
elektroniske skjemaet er nå til26
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passet studien til Guri Ekås som
skal følge opp de med fremre
korsbåndskader som ikke blir
operert. Non-op ACL-studien.
Spennende studie – og det er nå
like før alle etater/institusjoner
sier OK, og da er studien i gang
med utvalgte steder for å ”fange
opp” de med korsbåndskader.
Målet vårt i 2017 er å få flest
mulig til å ta i bruk det elektroniske skjemaet, og at flest mulig
blir fornøyd med dette skjemaet.
Studien til Guri Ekås blir
spennede å følge.

Framtiden
Dekningsgraden har vært litt på
nedadgående, og det bekymrer oss. Dekningsgraden på
revisjonskirurgi er umulig å få.
Dette skyldes at det er samme
prosedyrekode for en primær
rekonstruksjon og en revisjon.
Dette er en jobb man bør ta, men
ligger litt fram i tid for øyeblikket.
Det er derfor bare registeret
vårt som kan fortelle noe om
revisjonshyppigheten opp mot de
forskjellige sykehusene.
Fra før vet vi at ”annen knekirurgi” er underraportert. Dette
skyldes nok at mye av den ”enkle
kirurgi” etter en rekonstruksjon
ikke sjelden gjøres på andre
institusjoner, og man da ikke er
like mye ”på hugget” med tanke
på om der har vært en tidligere
korsbåndrekonstruksjon. Man
har ikke alltid skjemaene foran
seg. Eller det gjøres på samme

institusjon, men av andre kollegaer som til vanlig ikke gjør
rekonstruksjonene.
Løsningen i framtiden tror jeg er
å kople utfyllingen av registerskjemaene til signeringen av operasjonene. Da kan man knytte
dette opp til de aktuelle prosedyrekodene, la det ”poppe opp”
et spørsmål om det er tale om en
primær korsbåndrekonstruksjon
eller tidligere korsbåndoperasjon.
Hvis ”Nei” går man videre. Hvis
”Ja” kommer skjemaet opp, og
det må fylles ut. Hvis det ikke
fylles ut er dette ensbetydende
med at man ikke får full økonomisk kompensasjon for utført
operasjon, men når skjemaet er
fyllt ut – så kommer det resterende beløpet.
Det rart det der med økonomi,
men det hjelper godt å knytte en
handling opp til en økonomisk
konsekvens.
Vi ser fram til et godt samarbeide
med alle som fyller ut korsbåndskjemaene, og alle som vil bruke
dataene som ligger der. Og vi er
svært takknemlige for den jobben
som gjøres av alle kirurgene som
fyller ut skjemaene. Vi håper det
skal bli enklere, og vi håper og at
det skal bli til nytte for oss alle som
driver med korsbåndskirurgi.
Ønsker dere alle en riktig god jul,
og et faglig godt og sosialt
og trivelig 2017.

Eksperter på revisjon
COPAL® G+C: Gullstandarden innen
revisjon og for høyrisikopasienter
COPAL® G+V: For septisk revisjon
mot påvist MRSA/MRSE*

C

COPAL® spacem: Spesialsement for
produksjon av spacere

www.heraeus-medical.com

* Methicillin-resistente Staphylococcus aureus/
Methicillin-resistent Staphylococcus epidermidis
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Limericks av Hallvard Fremstad

Barsk lege
uten bremser

Mange – særlig i Ålesundstraktene – vil kjenne
igjen Hallvard Fremstad fra kulturscenen hvor han
har operert som pianist, kordirigent og standupkomiker med eget show ”Lege uten bremser”.
Til daglig er Hallvard Fremstad overlege i revmatologi ved revmatologisk
avdeling, Klinikk for medisin i Helse Møre og Romsdal HF. Som lege
uten bremser er hans spesialitet imidlertid limericks. Fremover håper vi
å å kunne dele hans skarpe penn med NOP’ens lesere. Først ut går det
ad dundas med et og annet under juleforberedelser på Snåsa.

Jul på Snåsa
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”	Jeg prøver å
snakke om ting
alle kan kjenne
seg igjen i. De
fleste har hatt
faser i livet der
det føles som
om alt går i
stykker. Livet
er en konstant
opptur og nedtur, og helt
uforutsigbart.1 ”

Bak nystrøkne julegardiner
Det dufter av julesardiner
Og sildesalat
Og kaker på fat
Mens fjærkre på kjøkkenbenk tiner

Hun hastig løp dit for å skille
To brødre, som fikk det de ville:
Én spillkonsoll hver
Nå satt de da der
Og småkranglet trassig om spillet

Kalkunen må pensles og stekes
Men først må det synges og lekes
Da småpjokken spør
Slik voksne ei tør
”Mor, hvorfor må håret ditt blekes?”

Mor ilte tilbake til smulten
På veien hun krasjet i pulten
Så hoften ble blå
Hun greide knapt gå
Fra stuen det lød: ”Jeg er sulten …

På avstand hun hørte det frese!
I halvsøvne så hun det ese
Av kokende smult
Ja, gulvet var fullt
Det ble den komplette fadese!

”Jo, nå skal du høre her, småen”
Sa moder’n, og følte seg gåen
”Du har vel forstått
At håret blir grått
Når man eldes, som mannen med ljåen!”

… vi krever to egg med det samme!”
Hun svettet og holdt på sin skramme
Men to egg det ble
Ja, bløtkokte med
Og så var det tid for å amme!

For gulvet begynte å brenne
Gardinene lett lot seg tenne
Så røyken lå tett
Da de gjorde retrett
Mens dødsangsten ga seg til kjenne

”Men slutt nå med tøvete skvalder
Og snikksnakk om økende alder!
Hjelp heller nå til
Med kutting av sild
For ellers så blir det rabalder!”

For spebarnet lå der og hylte!
Og ranglen sin regelrett drylte
I veggen med brak
Så matmor tok tak
Og puppen i spebarnsmunn kylte

Da brannbilen kom slikket ilden
Langs taket, og borte fra grillen
Det hørtes et smell
Propantanken, vel
Ad Dundas det gikk visst med silden

Hun rettet bestemt på frisyren
Og gikk resolutt mot komfyren
Til gryten med smult
Da oppstod tumult
I stuen om lego-brosjyren

Da brått ble det stilt fra krabaten
Som grådig og glupskt slukte maten!
En ørliten stund
Hun fikk seg en blund …
Så husket hun gryten på platen!

Slik gikk det helt skeis der på Snåsa
Mor lærte at platen må slås’a
Og lurer du på
Hva mor fant på nå
Til julemat? Jo, Grandiosa …
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Limericks

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

Anatomy defines the shape.

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

Moving on.

ARCOXIA ®
Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 24.05.2016):
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene, aktivt
magesår eller aktiv gastrointestinal blødning, tidligere overfølsomhet mot acetylsalicylsyre eller
NSAIDs, graviditet og amming, alvorlig leverdysfunksjon, beregnet kreatininclearance < 30 ml/min,
barn og ungdom under 16 år, inflammatorisk tarmsykdom, kongestiv hjertesvikt, vedvarende
hypertensjon (blodtrykk over 140/90 mmHg) og ikke er tilfredsstillende kontrollert, etablert iskemisk
hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom.
Forsiktighetsregler: Forsiktighet ved behandling av pasienter med økt risiko for å utvikle
gastrointestinale komplikasjoner ved bruk av NSAIDs; eldre, pasienter som samtidig bruker et annet
NSAID eller acetylsalisylsyre, eller pasienter med en tidligere gastrointestinal sykdom, slik som
sårdannelse eller GI-blødning. Det er en ytterligere økt risiko for gastrointestinale bivirkninger, ved
samtidig bruk med acetylsalisylsyre.
Selektive COX-2-hemmere kan være assosiert med en risiko for trombotiske hendelser (spesielt
hjerteinfarkt og slag) i forhold til placebo og noen NSAIDs. Kortest mulig behandlingsvarighet og
laveste effektive døgndose bør benyttes ved behandling med etorikoksib. Pasienter med vesentlige
risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus,
røyking) skal kun behandles etter nøye vurdering.
Hos pasienter som tidligere har hatt signifikant nedsatt nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller
cirrhose, bør det vurderes om nyrefunksjonen hos disse pasientene skal monitoreres, da etorikoksib
redusere prostaglandindannelsen og sekundært den renale blodgjennomstrømming, og dermed
nedsette nyrefunksjonen.

Det bør utvises forsiktighet hos pasienter med tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon
eller hypertensjon, og hos pasienter som har hatt ødem av annen årsak. Hypertensjon bør
kontrolleres før behandling, innen to uker etter oppstart og deretter følges opp regelmessig.
Pasienter med symptomer og/eller tegn som tyder på nedsatt leverfunksjon, eller som har avgitt en
unormal leverfunksjonsprøve, bør monitoreres.
Der bør være hensiktsmessig medisinsk tilsyn når etorikoksib brukes av eldre og pasienter med
nedsatt nyre-, lever- eller hjertefunksjon. Det bør utvises forsiktighet ved dehydrert pasienter. Det
anbefales å rehydrere pasienter før behandling startes.
Etorikoksib kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon.
Forsiktighet bør utvises når etorikoksib gis sammen med warfarin eller andre orale antikoagulantia.
Etorikoksib anbefales ikke hos kvinner som prøver å bli gravide.
De hyppigste bivirkningene var alveolær osteitt, ødem/væskeretensjon, svimmelhet, hodepine,
palpitasjoner, arytmi, hypertensjon, bronkospasmer, forstoppelse, flatulens, gastritt,
halsbrann/syrerefluks, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår i munnen,
økninger i ALAT og ASAT, ekkymose, asteni/fatigue og influensalignende sykdom.
Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert i forbindelse med bruk av NSAIDs og kan ikke utelukkes
for etorikoksib: nefrotoksisitet inkludert interstitiell nefritt og nefrotisk syndrom.
Det har svært sjelden blitt rapportert om alvorlige hudreaksjoner, noen av dem fatale, inkludert
eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i sammenheng
med bruk av NSAIDs og noen selektive COX-2 hemmere etter markedsføring.

Arcoxia® MSD
Antiflogistikum. NSAID. Selektiv COX-2-hemmer.
ATC-nr.: M01A H05
TABLETTER 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Etorikoksib 30 mg, resp. 60 mg, 90 mg og 120 mg,
laktosemonohydrat 1 mg, resp. 3 mg, 4 mg og 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172),
titandioksid (E 171). Indikasjoner: Voksne inkl. eldre, ungdom ≥16 år: Symptomatisk behandling av artrose, revmatoid
artritt, Bekhterevs sykdom samt ved smerte og tegn på inflammasjon assosiert med akutt urinsyregikt. Korttidsbehandling
av moderat smerte etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon. Beslutningen om å forskrive en selektiv
COX-2-hemmer skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko. Dosering: Kardiovaskulær risiko kan
øke med dose og behandlingsvarighet, og kortest mulig behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose skal derfor
benyttes. Behov for symptomlindring og effekt av behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt ved artrose. Artrose:
Anbefalt dose: 30 mg 1 gang daglig. Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dagsdosen økes til maks. dose 60 mg. Ved
fravær av økt terapeutisk effekt, bør andre behandlingsalternativer vurderes. Revmatoid artritt: Anbefalt dose: 60 mg 1
gang daglig. Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dosen økes til 90 mg 1 gang daglig. Så snart pasienten er klinisk
stabilisert kan nedtitrering til 60 mg 1 gang daglig være hensiktsmessig. Bekhterevs sykdom: Anbefalt dose: 60 mg 1 gang
daglig. Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dosen økes til 90 mg 1 gang daglig. Så snart pasienten er klinisk stabilisert
kan nedtitrering til 60 mg 1 gang daglig være hensiktsmessig. Akutt urinsyregikt: Anbefalt dose: 120 mg 1 gang daglig.
Maks. dose: 120 mg daglig, begrenset til maks. 8 dagers behandling, og bør kun tas i perioder med akutte symptomer.
Smerter etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon: Anbefalt dose: 90 mg 1 gang daglig. Maks. dose: 90 mg
daglig, begrenset til maks. 3 dagers behandling, og bør kun tas i perioder med akutte symptomer. Enkelte pasienter kan
trenge annen postoperativ smertelindring i tillegg under behandlingsperioden på 3 dager. Spesielle pasientgrupper:
Nedsatt leverfunksjon: Ved mild nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh 5-6) bør ikke dosen på 60 mg daglig overstiges,
uavhengig av indikasjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh 7-9) bør ikke dosen på 30 mg daglig overstiges,
uavhengig av indikasjon. Klinisk erfaring er begrenset, spesielt ved moderat nedsatt leverfunksjon, og forsiktighet bør
utvises. Ingen erfaring ved sterkt nedsatt leverfunksjon (kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering
nødvendig ved ClCR ≥30 ml/minutt. Kontraindisert ved ClCR <30 ml/minutt. Barn og ungdom <16 år: Kontraindisert.
Eldre: Ingen dosejustering nødvendig, men forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med eller uten mat. Effekten kan
inntre raskere når tablettene tas uten mat, og det bør tas hensyn til dette ved behov for rask symptomlindring. Bør ikke
deles eller knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktivt magesår eller aktiv GI-blødning.
Pasienter som, etter å ha tatt ASA eller NSAID, inkl. COX-2 -hemmere, får bronkospasme, akutt rhinitt, nasale polypper,
angionevrotisk ødem, urticaria eller allergilignende reaksjoner Graviditet og amming. Alvorlig leverdysfunksjon
(serumalbumin <25 g/liter eller Child-Pugh ≥10). ClCR <30 ml/minutt. Barn og ungdom <16 år. Inflammatorisk
tarmsykdom. Kongestiv hjertesvikt (NYHA II-IV). Ukontrollert hypertensjon med vedvarende forhøyet blodtrykk >140/90
mm Hg. Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom. Forsiktighetsregler:
Komplikasjoner i øvre gastrointestinaltraktus er sett, noen med fatalt utfall. Forsiktighet utvises ved økt risiko for
GI-komplikasjoner ved bruk av NSAID; eldre, samtidig bruker av annet NSAID eller ASA, eller ved tidligere GI-sykdom, som
sårdannelse eller GI-blødning. Samtidig bruk av etorikoksib og ASA (selv ved lave doser) gir ytterligere økt risiko for
GI-bivirkninger (sårdannelse eller andre komplikasjoner). Oppfølging er viktig ved bruk hos eldre og ved nedsatt nyre-,
lever- eller hjertefunksjon. Selektive COX-2-hemmere kan være assosiert med en risiko for trombotiske hendelser (spesielt
hjerteinfarkt og slag). Pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (som hypertensjon,
hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking) skal bare behandles etter grundig overveielse. Selektive COX-2-hemmere har
ikke platehemmende effekt, og kan ikke erstatte ASA til profylakse mot kardiovaskulære tromboemboliske sykdommer.
Platehemmende behandling skal derfor ikke avbrytes. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale
antikoagulantia. Væskeretensjon, ødem og hypertensjon er observert. NSAID er forbundet med nyutviklet eller tilbakefall
av kongestiv hjertesvikt. Forsiktighet utvises ved tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon,
eller ødem av annen årsak. Ved forverret tilstand bør hensiktsmessige tiltak igangsettes, inkl. seponering. Etorikoksib kan
være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon enn andre NSAID og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved
høye doser. Spesiell oppmerksomhet må derfor rettes mot monitorering av blodtrykket i løpet av behandlingen. Blodtrykket
kontrolleres innen 2 uker etter behandlingsstart og følges opp regelmessig. Ved vesentlig blodtrykksøkning , skal alternativ
behandling vurderes. Ved nedsatt renal blodgjennomstrømming kan etorikoksib redusere prostaglandindannelsen med
ytterligere forverring av renal blodgjennomstrømming, og dermed nedsatt nyrefunksjon. Pasienter med tidligere signifikant
nedsatt nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt, og oppfølging av nyrefunksjonen bør
vurderes. Pasienter med symptomer og/eller tegn på nedsatt leverfunksjon, eller med unormal leverfunksjonsprøve, bør
overvåkes. Ved vedvarende tegn på nedsatt leverfunksjon eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense)
bør preparatet seponeres. Dersom noen av hendelsene beskrevet ovenfor forverres, skal nødvendige tiltak iverksettes og
seponering vurderes. Forsiktighet utvises hos dehydrerte pasienter, og rehydrering anbefales før behandlingsstart.
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i sammenheng med bruk av NSAID og noen selektive COX-2-hemmere, noen av dem
fatale. De fleste tilfellene oppstår i løpet av 1. behandlingsmåned. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner er rapportert.
Økende risiko for hudreaksjoner ved tidligere legemiddelallergi. Preparatet skal seponeres ved første tegn på utslett,
mukosale lesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Etorikoksib kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller
infeksjon. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Pasienter som opplever svimmelhet eller somnolens, bør ikke kjøre bil eller bruke
maskiner. Interaksjoner: Forsiktighet ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale antikoagulantia. Protrombintiden
(INR) bør følges nøye ved samtidig bruk av orale antikoagulantia, spesielt de første dagene etter oppstart med etorikoksib,
eller ved doseendring. Etorikoksib kan brukes samtidig med ASA, gitt i doser som brukes ved kardiovaskulær profylakse
(lavdose ASA). Kombinasjonen kan imidlertid gi økt hyppighet av GI-sårdannelse eller andre komplikasjoner sammenlignet
med bruk av etorikoksib alene. Samtidig administrering av ASA-doser som er høyere enn de som gis ved kardiovaskulær
profylakse eller med andre NSAID, anbefales ikke. NSAID kan redusere effekten av diuretika eller andre antihypertensiva.
Hos enkelte pasienter med nedsatt nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre med nedsatt nyrefunksjon) kan
samtidig administrering av ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist og cyklooksygenasehemmere, gi ytterligere
forverring av nyrefunksjonen, inkl. mulig akutt nyresvikt, som vanligvis er reversibel. Dette bør tas i betraktning ved
samtidig behandling med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonist, og kombinasjonen bør brukes med forsiktighet,
spesielt hos eldre. Pasientene bør være adekvat hydrert og monitorering av nyrefunksjonen bør vurderes ved start av
samtidig behandling og deretter periodisk. Nyrefunksjonen bør overvåkes når etorikoksib brukes samtidig med ciklosporin
og takrolimus. NSAID reduserer litiumutskillelsen via nyrene, og plasmanivået av litium økes. Hvis nødvendig overvåkes
litiumkonsentrasjon nøye, og litiumdosen justeres når kombinasjonen tas og når NSAID avsluttes. Adekvat monitorering
mhp. metotreksatrelatert toksisitet anbefales når etorikoksib gis samtidig med metotreksat. Ved samtidig bruk av et oralt
antikonsepsjonsmiddel som inneholder etinyløstradiol, øker etinyløstradiolkonsentrasjonen, og forekomsten av
bivirkninger forbundet med oralt antikonsepsjonsmiddel kan øke (f.eks. tilfeller av venetrombose hos kvinner i

risikogruppen). Dette bør tas hensyn til i valg av oralt antikonsepsjonsmiddel. Ved samtidig bruk av etorikoksib og et
hormonpreparat som inneholder konjugert østrogen øker østrogenkonsentrasjonen. Dette bør det tas hensyn til ved valg
av hormonbehandling i menopausen, da økning i østrogeneksponeringen kan øke bivirkningsrisikoen. Pasienter med høy
risiko for digoksintoksisitet bør overvåkes ved samtidig bruk av digoksin. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre
legemidler som primært metaboliseres av humane sulfotransferaser. Rifampicin, en potent CYP-induktor, reduserer
plasmakonsentrasjonen av etorikoksib med 65%. Pga. manglende erfaring anbefales ikke bruk av høyere
etorikoksibdoser. Graviditet, amming og fertilitet: Kontraindisert. Graviditet: Dyrestudier har vist
reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko under svangerskapet er ukjent. Etorikoksib kan føre til nedsatt rieaktivitet og prematur
lukking av ductus arteriosus i løpet av 3. trimester. Behandling må avsluttes ved graviditet. Amming: Overgang i morsmelk
er ukjent. Kvinner som bruker etorikoksib skal ikke amme. Fertilitet: Anbefales ikke til kvinner som planlegger å bli gravide.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, gastritt, halsbrann/syrerefluks,
flatulens, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår i munnen. Hjerte/kar: Palpitasjoner, arytmi,
hypertensjon. Hud: Ekkymose. Infeksiøse: Alveolar osteitt. Lever/galle: Økninger i ALAT og ASAT. Luftveier:
Bronkospasme. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Stoffskifte/ernæring: Ødem/væskeretensjon. Øvrige:
Asteni/fatigue, influensalignende sykdom. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi (primært assosiert med
GI-blødning), leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppblåst mage, endret tarmbevegelsesmønster, tørr munn,
gastroduodenalt sår, peptisk sår inkl. perforasjon og blødning, irritabel tarmsyndrom, pankreatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer,
kongestiv hjertesvikt, uspesifikke EKG-forandringer, angina pectoris, hjerteinfarkt, rødming, takykardi, cerebrovaskulær
hendelse, transitorisk iskemisk attakk, hypertensiv krise, vaskulitt. Hud: Ansiktsødem, kløe, utslett, erytem, urticaria.
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Infeksiøse: Gastroenteritt, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. Luftveier:
Hoste, dyspné, neseblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper/-spasmer, smerter/stivhet i muskel/skjelett.
Nevrologiske: Smaksforandringer, insomnia, parestesi/hypestesi, søvnighet. Nyre/urinveier: Proteinuri, økt
serumkreatinin, nyresvikt/nedsatt nyrefunksjon. Psykiske: Angst, depresjon, nedsatt mental klarhet/årvåkenhet,
hallusinasjoner. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt eller økt appetitt, vektøkning. Undersøkelser: Forhøyede BUN-nivåer, økning
av kreatininfosfokinase, hyperkalemi, økning av urinsyre. Øre: Tinnitus, vertigo. Øye: Tåkesyn, konjunktivitt. Øvrige:
Smerter i brystet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, fast
lokalisert hudlesjon (fixed drug eruption). Lever/galle: Hepatitt, gulsott, leversvikt. Undersøkelser: Reduksjon av natrium i
blodet. Immunsystemet: Angioødem, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Psykiske: Forvirring, rastløshet.
Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert ved bruk av NSAID: Nefrotoksisitet, inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom.
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 500 mg og flerdoser på opptil 150 mg/dag i 21 dager er gitt uten
signifikante symptomer på toksisitet. Det er rapportert om akutte overdoser av etorikoksib. De vanligste bivirkningene
samsvarer med sikkerhetsprofilen for preparatet. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke dialyseres ved hemodialyse. Se
Giftinformasjonens anbefalinger M01A H05. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hemmer dannelsen av prostaglandiner
ved COX-2-hemming. Hemmer ikke prostaglandinsyntesen i magesekken. Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 100%. Ved
steady state (120 mg dose) er Cmax 3,6 μg/ml, Tmax ca. 1 time, og AUC24 timer 37,8 μg/ml/time. Proteinbinding: Ca.
92%. Fordeling: Vd: Ca. 120 liter. Halveringstid: Ca. 22 timer. Metabolisme: I stor grad, hovedsakelig av CYP-enzymer.
Utskillelse: Ca. 70% i urin, <1% som uforandret substans og 20% i feces. Sist endret: 24.05.2016 (priser og ev. refusjon
oppdateres hver 14 dag)
Arcoxia ®, TABLETTER:
Styrke
30 mg
60 MG
90 MG

120 MG

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

Varenr
114440
161753
011207 Byttegruppe
011216 Byttegruppe
011260 Byttegruppe
011271 Byttegruppe
011282 Byttegruppe
011326
011348

Pris
240,50
744,10
291,40
914,80
105,80
328,20
1035,40
116,20
201,10

R.gr.
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Refusjon
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_1

M01AH05_2 Etorikoksib Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose. Revmatoid artritt, ankyloserende
spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase.
Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår
og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling
med andre NSAID ikke antas å være tillstrekkelig.
Refusjonskode:
ICPC
-71
-81
-90
L88
L89
L90
L91

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

Vilkår nr
111
136
136
-

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

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

Vilkår nr
111
136
136
-

Villkår
111 Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk,
vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
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ARCOXIA® er et registrert varemerke som tilhører Merck Sharp & Dohme Corp, Whitehouse Station, NJ, USA
MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, Telefon 32 20 73 00, www.msd.no
MUSC-1138643-0011; GRT 2016-10-ARCOXIA-0042
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ARCOXIA ® (etorikoksib) er godkjent
for et bredt spekter av indikasjoner1
Beslutningen om å forskrive en selektiv syklosygenase-2-hemmer (COX-2-hemmer)
bør baseres på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko.1

For symptomlindring av:1

Osteoartritt1,*
30 mg eller 60 mg
én gang om dagen
Revmatoid artritt1
60 mg én gang om dagen****
Bekhterevs sykdom1,**
60 mg én gang om dagen****

For korttidsbehandling av:1

Korttidsbehandling av moderat
smerte etter operativt inngrep i
forbindelse med tannekstraksjon1,***
90 mg én gang om dagen,
maksimalt 3 dager
Smerte og tegn på inflammasjon
assosiert med akutt urinsyregikt1
120 mg én gang om dagen,
maksimalt 8 dager
Referanse: 1. Preparatomtale ARCOXIA ® 24.05.2016, avsnitt 4.2
Forkortelser: COX-2 (syklosygenase-2), OA (osteoartritt)

På grunn av kardiovaskulær risiko skal kortest mulig behandlingsvarighet og laveste
effektive døgndose av ARCOXIA ® benyttes.1
Doser som er større enn anbefalt for den enkelte indikasjon, har enten ikke vist seg å ha tilleggseffekt
eller er ikke undersøkt. Dosen oppgitt for hver indikasjon er høyeste anbefalte dose, med unntak av
for artrose, som har en høyeste anbefalte døgndose på 60 mg.1
Ved fravær av økt terapeutisk effekt, bør andre behandlingsalternativer vurderes.
*

Anbefalt dose for artrose er 30 mg én gang om dagen. En økt dose på 60 mg én gang om dagen
vil kanskje gi økt effekt. Dosen for artrose bør ikke overstige 60 mg om dagen.
** For akutte smertetilstander skal etorikoksib bare brukes i den akutte symptomperioden.
*** Noen pasienter må kanskje ha tilleggsbehandling med postoperativ analgesi.
**** Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dosen økes til 90 mg 1 gang daglig.
Så snart pasienten er klinisk stabilisert kan nedtitrering til 60 mg 1 gang daglig være
hensiktsmessig.
Før forskrivning av ARCOXIA ® må man lese all forskrivningsinformasjon, blant annet
kontraindikasjoner og forholdsregler. Detaljert informasjon om bl.a. effekt og sikkerhet
kan finnes i gjeldende preparatomtale og www.felleskatalogen.no

Rapport fra

AO-KURS I

GRAZ
En god del norske ortopeder har vært i Graz, Østerrike, på AO-kurs de
siste årene. NOP’ens redaktør holder til på ett av mine nabokontor, og når
han fikk høre at jeg skulle reise fant han kjapt ut at en reportasje fra Graz
kunne være på sin plass. Dermed var oppdraget gitt.
Lars Kjetil Aas, kursdeltaker
Kursene i Graz har vært arrangert årlig siden 1995.
Bakgrunnen er at Anatomisk Institutt ved Universitetet i Graz over mange år har bygget opp en imponerende teknologi og logistikk rundt disseksjoner,
og derfor egner seg godt for praktiske øvelser på
kadaver. De har meget god tilgang på donorer, og
har utviklet en egen teknikk for fiksering av preparatene som gjør at de er langt bedre bevart enn de
temmelig tørre og stive formalinfikserte preparatene
de fleste av oss husker fra Anatomen i studietiden.
Disse preparatene egner seg godt for kirurgisk tre-
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ning. Instituttet har to tilstøtende disseksjonssaler
med til sammen ikke mindre enn 64 bord. De har
også godt audiovisuelt utstyr som gjør det lett å følge
med på hva instruktøren demonstrerer.
Det første kurset i 1995 var ”Approaches and
Osteosynthesis”. Dette kurset går fortsatt, og er
stadig det mest populære. Senere har det kommet
kurs i hånd, fot/ankel, bekken, spinalkirurgi m.m.

Deltakere fra hele verden
Dette var mitt første besøk i Graz, og jeg deltok på
fot- og ankelkurset. Deltakerne kommer fra hele
verden, jeg ble kjent med folk fra India, Ghana,

Fag
Foreningsnytt
& rapporter

”Som flere sa: Jeg har ingen som kan lære
meg dette hjemme, og her får jeg både
lært og testet ut prosedyrene.”

Malaysia m.m. Mange hadde vært her mange ganger, og noen tok også flere kurs når de først var her.
Som flere sa: Jeg har ingen som kan lære meg dette
hjemme, og her får jeg både lært og testet ut prosedyrene. Samuel fra Ghana skulle hjem og gjøre sin
første ankelartrodese i neste uke. Han har for øvrig
21 ortopedkolleger totalt i landet, hvilket betyr en pr.
en mill. innbyggere ...

Fokus på elektiv kirurgi
AO-kursene har i prinsippet fire forskjellige nivå: Basic, Advanced, Subspeciality
og Masters. Dette var et Subspecialitykurs. Kurset fokuserer både på elektiv/
rekonstruktiv kirurgi og trauma, men
mest elektivt. Mange av deltakerne
hadde åpenbart lite erfaring med fot
og ankel selv om de var velvoksne
ortopeder, og mye av undervisningen var svært basal. Bare noen

få forelesninger gikk i dybden på mer komplekse
tema. Noen av foreleserne var heller ikke spesialister i fot og ankel, men generelle traumatologer.
De store stjernene er Ernst Orthner og Rene
Grass, begge har vært på vårt eget Høstmøte og
er sikkert kjente navn for mange. Spesielt Ernst,
med sin enorme erfaring og mange nye ideer, har
mye å bidra med. Kurset er imidlertid i liten grad
forelesningsbasert, men har desto mer
praktiske øvelser. Man jobber i
utgangspunktet to og to
sammen på

Alle deltakerne fikk utdelt egen
billedcollage fra kurset (over).
Disseksjonssalen (tv).
Norsk Ortopedpost • 4 - 2016
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AO-kurs i Graz fortsatt ...
ett preparat, og man har tilgang på flere preparater
i løpet av kurset. Dette gjør at man får adskillig mer
”hands on” enn på mange andre praktiske kurs der
man gjerne er adskillig flere om beinet (bokstavelig
talt). I tillegg har hvert bord utdelt flere ferdigdissekerte preparater som faktisk er meget instruktive.
Dessverre har man i liten grad tilgang på sager og
implantater på wet-laben, den slags må gjøres på
saw-bones. Osteosynteser praktiseres altså på plastbein, og det gir definitivt ikke samme utbytte.
Det legges meget stor vekt på gjennomgang av
anatomien som drilles om og om igjen. Dette er nok

” For dem med mye erfaring vil
deler av kurset bli vel basalt,
men det er likevel mange
gullkorn å plukke også for dem.”
svært nyttig for de fleste. For de som synes det av
og til blir litt basalt, eller som er lei av plastbein, er
det fullt mulig å sitte for seg selv og dissekere videre
på egenhånd. En liten artroskopisesjon er også
inkludert, men dette var en ren demonstrasjon og
mest aktuelt for dem som aldri har sett en ankelskopi før.
Generelt kan man nok si at kurset passer godt for
dem som har interesse for og litt erfaring i fot- og
ankelkirurgi, og som ønsker mer praktisk trening.
For dem med mye erfaring vil deler av kurset bli vel
basalt, men det er likevel mange gullkorn å plukke
også for dem.

Forbedringspotensiale
Mye var altså veldig bra, men det var også noen
ulemper. For det første er det litt få instruktører,
og det er ikke så mange å spørre om man trenger
hjelp under øvelsene. For det andre var kurset temmelig ustrukturert, man var nokså lemfeldig med
tidene, man fulgte ikke nødvendigvis det annonserte
programmet, og man måtte stadig gjette seg fram til
hvilket rom man skal være i neste gang.
Det var også lagt opp til at man ble delt i to grupper,
en tysktalende og en engelsk der de tyske av og til
hadde egne sesjoner på tysk. Dette ble litt rotete.
Dernest må det sies at nivået på forelesningene
varierer en god del.
Graz er ellers en flott by med masse historie og
dessuten gjerne godt sommervær i september. En
tur til Schlossberg er et must. Det er egen flyplass
i Graz, for de fleste er det mest praktisk å fly via
München. Mange av deltakerne, inkl. undertegnede, bodde på Parkhotel Graz som ligger i 10
minutters gangavstand fra instituttet. Et klassisk og
pent hotell, en av anmelderne på Tripadvisor kan
med åpenbar begeistring melde at her har til og
med Hitler bodd ...

Graz viktig som frittstående og
uavhengig institusjon

Ett av de meget instruktive,
ferdigdissekerte preparatene.
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For meg som også er involvert i det norske fot-/
ankelkurset i Tønsberg var det interessant å sammenlikne kurskonseptene. Litt morsomt er det å
konstatere at når det gjelder pedagogisk tilnærming
og tilbud til kursdeltakerne ligger vi slett ikke så

Fag & rapporter

dårlig an her hjemme heller. Ellers har nok mange
av oss etter hvert blitt litt bortskjemte av industriinitierte kurs rundt om i Europa og USA. Mange av
de store firmaene har de siste årene bygd opp egne
fasiliteter med wet-labs som har svært godt utstyr og
bruker ferskfrosne preparater. Disse er det vanskelig
å konkurrere med når det gjelder det teknisk/praktiske, men som frittstående og uavhengig institusjon
står likevel Graz sterkt.

”Ellers har nok mange av oss
etter hvert blitt litt bortskjemte av
industri-initierte kurs rundt om
i Europa og USA.”

Konklusjon: Graz kan anbefales for praktisk orienterte ortopeder, særlig hvis du føler at du trenger et
lite dypdykk i anatomien!

ANNONSE

KEEP UP TO DATE WITH

Campbell’s Operative Orthopaedics
13th Edition

Order now!

25 % off
+ free shipping

The most widely used resource in orthopaedic
surgery, relied on for years by surgeons across the
globe. It provides trusted guidance on when and
how to perform every state-of-the-art procedure
that’s worth using, with updates to the new edition
including hundreds of new techniques, illustrations,
and digital diagnostic images to keep you abreast of
the latest innovations.
Visit www.elsevierhealth.co.uk/campbells and use
discount* code BFX4 at checkout to get 25 % off +
free shipping when you pre-order today
*offer ends 31st December 2016

“Over the past four years, our authors have exhaustively reviewed a
multitude of new techniques, new equipment, and new information in the world literature to produce a comprehensive update of
our textbook. This edition reflects the growing numbers of lessinvasive surgical techniques and devices that are being described,
with promising results reported, and many arthroscopic and
endoscopic techniques that continue to expand their indications.”
Preface by: Frederick M. Azar, MD, James H. Beaty, MD and
S. Terry Canale, MD
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Systemiske risikofaktorer for alvorlig artrose
- rapport fra et forskningsprosjekt
med støtte av LiS-stipend

FORSKNING & FORMIDLING
Overvekt er en kjent risikofaktor for artrose. Men
det er også mulig at leddet påvirkes av systemiske faktorer uavhengig av direkte vektbelastning.
Alf Inge Hellevik, PhD stipendiat ISM NTNU
Vårt forskningsprosjekt har
prospektivt undersøkt systemiske
risikofaktorer som kan være sentrale i utviklingen av artrose:
1. Metabolsk syndrom som
risikofaktor for hofte- eller kneprotese på grunn av primær
artrose.
2. Lavt stoffskifte som risikofaktor
for hofte- eller kneprotese på
grunn av primær artrose.
3. Østrogentilskudd, P-piller,
paritet, alder for menarche,
menopausestatus og alder ved
menopause som risikofaktorer
for hofte- eller kneprotese på
grunn av primær artrose.
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Riskofaktorene ble registrert
gjennom målinger og spørreskjema i Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT) i perioden 1995-1997 og 2006-2008.
Denne populasjonen ble koblet
til Norsk register for leddproteser
slik at man kunne se hvem som
senere fikk satt inn hofte eller
kneprotese på grunn av primær
artrose.

”... å lære forskere å
tenke som designere,
og designere å tenke
som forskere.”

Stipendet fra Norsk ortopedisk
forening har blant annet gitt meg
mulighet til å reise på OARSI
(Osteoarthritis Research Society
International) i Amsterdam og
presentere resultatene fra første
artikkel.
I tillegg har jeg har kunnet
delta på et spennende kurs ved
Central St. Martin i London i
grafisk fremstilling av data, eller
informasjonsdesign:
Kurset ga oss innsikt i det fascinerende skjæringspunktet mellom design og vitenskap. Hensikten var ikke å lære om spesielle
dataprogrammer eller teknikker,
men å lære forskere å tenke som
designere, og designere å tenke
som forskere. Gruppen hadde
en variert bakgrunn, fra forskere
ved London School of Hygiene til
grafisk designere.

Foto: © I Wei Huang / Shutterstock.com

Fag & rapporterz

Gi kniven videre!
” Vi vil takke så mye
for NOF LiS-stipend
fra Ortopedisk Høstmøte 2015 og de
mulighetene dette
stipendet har gitt
oss i arbeidet med
forskningsprosjektet
“Systemiske risikofaktorer for alvorlig
artrose.”

Visualisering av data
Det var spesielt nyttig å lære
hvordan man kan bruke
designprinsipper for å vise
mønstre i datasett. Vi forskere
bruker statistikk for å finne disse
mønstrene, men utfordringen
er ofte hvordan man skal vise
resultatene til folk som ikke har
bakgrunn i statistikk. Gestaltprinsippene i visuell persepsjon viste
seg å være nyttige verktøy for å
organisere visuell informasjon.
Teorien forklarer hvordan mennesker organiserer det vi ser, og
disse prinsippene kan brukes av
designeren (eller forskeren) for å
lage visuelle historier fra datasettene våre. Jeg tror epidemiologiske forskningsresultater blir
mer tilgjengelige når de presenteres visuelt, og at det ligger store
muligheter fremover for å bruke
informasjonsdesign i ortopedisk
forskning.

LIOS har i samarbeid med Norsk ortopedisk forening og Legeforeningen utarbeidet en holdningskampanje, basert på en tilsvarende kampanje
som har blitt gjennomført med stor suksess av
LIS-foreningen innen gynekologi og obstetrikk.
Kjartan Koi, styreleder
Kampanjen heter “Gi kniven
videre” og alle ortopediske avdelinger med utdanningsfunksjon
har blitt invitert til å delta.
”Gi kniven videre”-kampanjen
ønsker å sette fokus på og legge
til rette for at overlegenes kunnskaper og ferdigheter overføres
til LIS-legene på en bedre måte
enn i dag.
Kampanjen er en holdningskampanje som fokuserer på pedagogisk opplæring av LIS-leger ved
å gå gjennom en sjekkliste i form
av plakat og lommekort før og

etter inngrepet. På denne måten
kan man raskt kartlegge LISlegens ferdigheter og kunnskaper
før inngrepet, læringsutbyttet og
evaluering av inngrepet etter operasjonen. Dette stiller høyere krav
til bevissthet hos både LIS-lege
og overlege rundt opplæringen
ved inngrepet, og fører igjen til
mer effektiv utdannelse av LISleger.
Kampanjen starter 01. januar
2017, og planlegges å pågå i 18
måneder i første omgang.
Vi håper alle som deltar støtter
opp om kampanjen og gjør dette
til en suksess, med flinkere ortopediske kirurger som resultat!

Kampanjemateriell utarbeidet
til ”Gi kniven videre”
- plakat med bilder av
lommekort.
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Spesialisert leverandør
av innovativt medisinsk utstyr
InSpace™ balloon for
behandling av store rotator cuff skader

Y-Knot all-suture stabiliserings- og cuffanker

Y-Knot Flex stabiliseringsanker

Y-Knot RC “self punching” cuffanker

1.3 mm anker med 1 sutur
1.8 mm anker med 2 suturer

2.8 mm anker med 2 eller 3 suturer
2.8 mm anker med tape + 1 sutur

KEBOMED AS I Midtunhaugen 17, N-5224 Nesttun I Telefon: 55 98 77 00 I Faks: 55 98 77 01 I www.kebomed.no

Nytt om folk

LIOS

Lium fikk LIOS hederspris
LIOS Hederspris ble under årets Høstmøte utdelt for 3. gang. Dette er en ærespris som gis til
en spesialist i ortopedi som har gjort en særlig
innsats for LIS i utdanning innen ortopedi, både
av faglig og sosial art. Prisen har tidligere gått til
Knut Fjeldsgård og Henrik Moen.
Kjartan Koi, styreleder
I år gikk prisen til Arne Lium ved
St. Olavs Hospital. Han ble nominert av LIS-legene ved ortopedisk
avdeling St. Olavs Hospital, og
vedtatt enstemmig av LIOS-styret.
Da Arne ikke kunne være tilstede
for å motta prisen selv, mottok
Ivar Rossvoll prisen på vegne
av ham.

Fra nominasjonen:
”For avdelingen er Lium en effektiv og kunnskapsrik arbeidsmaur som gjerne sjonglerer
fire-fem pasienter parallelt på
poliklinikken mens han holder
styr på visitten og operasjonsstua sånn på si. For oss LIS-leger
er han også så veldig mye mer.

Spontanundervisninger er hyppig
forekommende hvis det skulle
komme et spørsmål og det er
noen minutter å avse. Arne er
en av overlegene som lettest gir
slipp på kniven for å la oss gjøre
jobben under kyndig og ivrig veiledning på operasjonsstua. Hos
han lærer man å amputere både
her og der, og ”metta-metta” er
et godt innarbeidet uttrykk ved
hele avdelingen.
Vi kan ikke tenke oss noen andre
som ville fortjene en ærespris for
lang, god og tro tjeneste overfor
LIS-korpset enn Dr Lium, og han
nomineres herved.”
Vi gratulerer så mye med prisen!”

” Hos Arne Lium lærer
man å amputere
både her og der ...”
LIOS Hederspris
•	
Årlig utmerkelse
•	
Utdelt første gang
i 2014
 kal sette fokus på
• S
LIS-utdanningen i
ortopedi
• S
 kal gå til en lege i
ortopedi som har gjort
noe spesielt for LIS-leger,
faglig og/eller sosialt
•	
Nominasjoner med
begrunnelse sendes
LIOS styret i forkant
av Ortopedisk
Høstmøte hvert år

Ivar Rossvoll mottar på vegne av
overlege Lium LIOS Hederspris
for lang, god og tro tjeneste
overfor LIS-korpset.
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Høstmøtet 2017
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,
påmelding, hotell, utstilling eller andre ting
ta kontakt med Kristin Solstad i KSCI.
mail kristin@ksci.no

NOP & annonser
Ønsker du å annonsere i Høstmøteboken
eller NOP og har du spørsmål vedrørende
artikler og innlegg, ta kontakt med
Ødegaard reklame & design.

66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no

telefon

Vi minner om at materiellfrist for NOP
nr. 1, 2017 er 13. februar!
Våre tjenester
• profilering
• annonser
• brosjyrer/trykksaker
• kataloger
• årsrapporter
• kampanjer
• utstillinger
• reklameartikler
• web design
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Stipend, kurs &
konferanser

Things to do 2017
Har du lyst til og ambisjoner om å bruke det nye året til å oppdatere deg,
få ny inspirasjon eller utveksle erfaringer med kollegaer du ikke ser til
daglig? Begynn å planlegge kurs og konferanser nå.
Norsk Forening for Håndkirurgi
– Vintermøtet (se også nr. 3/16)
27. - 29. januar 2017, Ilsetra, Norge

HOLD AV DATOEN!
Norsk Forening for Håndkirurgi inviterer til

Vintermøtet 27.-29. januar 2017

Mer info under http://ksci.no/index.cfm?tmpl=a/
pEvent&id=14

Arctic AO Trauma Master Course
in Hand and Wrist with
Anatomical Specimen (se også side 48)

Arctic AOTrauma Master Course in
Hand and Wrist with Anatomical Specimen
February 9-10, 2017, Tromsø, Norway

February 9-10, 2017, Tromsø, Norway
Mer info under https://aotrauma2.aofoundation.
org/eventdetails.aspx?id=5126&from=PG_
COURSEDIRECTORY

AAOS 2017
14. - 18. mars 2017, San Diego, USA
Mer info under https://www.aaos-igd.com/Home.aspx

EPOSNA 2017
May 3-6, Barcelona, Spain
Mer info under http://eposna.posna.org

Albuekirurgikurs
24. - 26. april 2017, Oslo (se også side 40)
Mer info under http://eposna.posna.org

NOFAFs temadag
– ankelleddsartrose

(se også side 42)

5. mai, Lillestrøm
Mer info under https://www.efort.org/vienna2017

18th Efort Congress
31. mai - 2. juni 2017, Vienna, Italia
Mer info under https://www.efort.org/vienna2017
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LEGION™
Total Knee System

LEGION™ er et komplett, moderne kneprotesesystem. Det gir kirurgen mulighet til
å behandle alt fra enkle primæroperasjoner til komplekse revisjoner.
Instrument- og implantatutformingen gjør at kirurgen peroperativt, enkelt kan gå fra:

Cruciate Retaining

Posterior Stabilized

Revisjonsprotese

Rotating Hinge

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST ™

VERILAST™

Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

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

ALBUEKIRURGIKURS
24. - 26. april 2017 - Soria Moria Konferansehotell
Påmelding:
kurs.oslo@legeforeningen.no

Disseksjon & diskusjonsgrupper
PROGRAM
Mandag
10.00 Funksjonell anatomi - stabilitet og bevegelse
10.20 Klinisk undersøkelse - stabilitet og nevrologi
10.40 Billeddiagnostikk
11.00 Albueskopi - portaler og skopisk anatomi
11.20 Kaffe
11.40 Tilganger ved ØH-kirurgi
12.00 Tilganger ved protesekirurgi
12.20 Albue ex-fix - statisk eller dynamisk?
12.40 Coronoidfrakturer
13.00 Lunsj
14.30 Disseksjon - buss til Anatomisk Institutt
18.30 Buss tilbake til Soria Moria
20.00 Middag
Tirsdag
08.00 Terrible triad
08.20 Olecranon frakturluksasjoner
08.40 Caput radii
09.00 Essex Lopresti-skade og membrana interossea
09.20 Superdistale humerusfrakturer - ORIF/hemi/total?
09.40 Kaffe
10.00 Keynote: Malunion og non-unions
11.00 Luksasjon uten fraktur
11.20 Seneruptur albue
11.40 Tendinoser i albue
12.00 Lunsj
13.00 Diskusjonsgruppe: Kald albue
14.00 PLRI / Ligamentrekonstruksjon lateralt i albue
14.20 Medial albueinstabilitet (håndball, kastere)
14.40 Kaffe
15.00 Keynote: Osteosynteser og proteser i akutt frakturbehandling
16.00 Diskusjonsgruppe: Varm albue

Onsdag
08.00 Heterotop ossifikasjon og synostose
08.20 Albueprotesens historie
08.40 Proteser ved fraktursequele
09.00 Kaffe og utsjekk
10.00 Nerveskader / nerve entrapment
10.20 Albuerehabilitering
10.40 Kaffe
11.00 Keynote: Stivhet i albuen
11.45 Oppsummering, evaluering og avslutning
12.00 Lunsj og avreise

Fakultet
Carl Ekholm
Lars Adolfsson
Johan C. Hellund
Endre Søreide
Tonje Westlie
Torstein Husby
Gunnar B. Flugsrud
Stein Tyrdal
Lars Gunnar Johnsen
Hallgeir Bratberg
Lars-Eldar Myrseth
Lars Eilertsen
Kaare S. Midtgaard

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Universitetssjukhuset i Linköping
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
St. Olavs Hospital
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Diakonhjemmet Sykehus
Oslo Universitetssykehus

AKTUELT - NOFAFS TEMADAG

ANKELLEDDSARTROSE
Fredag 5. mai 2017
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
arrangerer sitt årlige vårmøte fredag 5. mai
2017 på Thon Hotell Arena Lillestrøm.
Tema vil være ankelleddsartrose og vil
omhandle behandling og komplikasjoner
i relasjon til kirurgi.
Dagen vil være av interesse både for de som er kjent med
fot-ankel problemstillinger og de som er relativt ferske
innen fot-ankel kirurgi.
Fullstendig program vil legges ut på www.nofaf.no
Hold av dagen!
Arrangør Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening (NOFAF)
Sted Thon Hotell Arena, Lillestrøm, Norway
Registrering Via link www.nofaf.no eller til Marianne Lund
Eriksen på mail: marianne.lund.eriksen@hotmail.com
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Blir du med?
Ønsker du å bli medlem av
Norsk ortopedisk forening (Nof) ?
Kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha Norsk
ortopedisk forening som din fagmedisinske forening
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

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

Reisestipend og beste
høstmøteforedrag

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

Her kommer et flott tilbud fra Norsk Forening for Håndkirurgi.
Det understrekes at styret kan tildele dette reisestipendet og
prisen for beste høstmøteforedrag. Dette innebærer altså et krav
til en viss kvalitet på foredraget og reisens innhold. Benytt anledningen – søk nå – og tenk foredrag til Høstmøtet vårt i Oslo.

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

Norsk Forening for
Håndkirurgis reisestipend
Styret kan tildele et eller flere
reisestipend på inntil kr 10.000
til medlemmer for å besøke
håndkirurgiske avdelinger i andre
land, fortrinnsvis skandinaviske.
Deles ut hvert år. Førstegangssøkere vil bli prioritert.
Søknader sendes til styret
ved sekretæren og bør inneholde opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten publisere et reisebrev i
Norsk ortopedpost, Tidsskrift for
Den norske lægeforening eller
tilsvarende organ. Det bør fremgå
at reisen er støttet av stipend fra
Norsk Forening for Håndkirurgi.
Kopi av reisebrev samt regnskap
for reisen sendes til styrets
sekretær, hvoretter utbetaling av
stipendmidlene kan finne sted.
Hvis stipendiaten ikke har oppfylt
betingelsene for utbetaling av
stipendet innen 1. september det
påfølgende år, går stipendbeløpet
tilbake til foreningen.

Norsk Forening for
Håndkirurgis pris til beste
håndkirurgiske Høstmøteforedrag fra unge kirurger
Styret kan tildele en pris på
inntil kr 5.000 for beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra
leger i utdanningsstilling. Hvis
prisvinneren ikke er medlem av
foreningen, vil foreningen dekke
medlemskontingenten det første
året. Man kan bare vinne prisen
en gang.
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Arctic AOTrauma Master Course in
Hand and Wrist with Anatomical Specimen

@Yngve Olsen Sæbbe

February 9-10, 2017, Tromsø, Norway

© Yngve Olsen Sæbbe

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.

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

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 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)

Programme
Wednesday, February 8, 2017
16:00–18:00	Faculty Precourse
19:00	Faculty Dinner

Thursday, February 9, 2017
07:45–08:15	Participant registration at Lecture Hall, Pingvinhotellet, University Hospital, North-Norway
08:15–08:30	Welcome and introduction to the course
HD Kvernmo, KJ Prommersberger
MODULE 1 – Problematic distal
radius fractures
08:30–09:15	Practical exercise on sawbone fracture model
Fracture fixation
HD Kvernmo, KJ Prommersberger
09:15–10:00	Discussion group 1
Comments on fracture fixation and difficult
fractures of the distal radius 4 groups
KJ Prommersberger and all Faculty
10:00–10:30	
COFFEE BREAK
10:30–10:50	Which extra articular distal radius fractures
profit from operative treatment
HD Kvernmo
10:50–11:10	When is a extended volar approach necessary;
tips and trics
D Campbell
11:10–11:30	When is a dorsal approach necessary;
tips and tricks
Y Krukhaug
11:30–11:45	Location change to Anatomical Specimen
Lab at UiT – Arctic University of Tromsø
11:45–12:30	Anatomical specimen exercise 1
- Extended palmar approach for distal radius
fractures, incl. lunate fossa
R Fricker and all Faculty
12:30–13:15	Anatomical specimen exercise 2
- Dorsal approach and VA dorsal double
plating of distal radial fractures
J Ryhänen and all Faculty
13:15–14:15 LUNCH BREAK
MODULE 2 - Associated radiocarpal
and DRUJ injuires
14:15–15:00	Discussion group 2 - Associated radiocarpal
and DRUJ injuries 4 groups
D Campbell and all Faculty
15:00–15:20	Distal ulna and DRUJ injuries in distal
radius fractures
D Campbell
15:20–15:40	Radiocarpal fracture dislocations
R Fricker
15:40-16.00	Associated carpal injuries in distal radius
fractures incl. SL-injuries, scaphoid fractures
P Jørgsholm
16:00–16:30	
COFFEE BREAK /Location change to
Anatomical Specimen Lab

16:30–17:10	Anatomical specimen exercise 3
- Three ligament tenodesis for chronic
scapholunate dissociation
KJ Prommersberger and all Faculty
17:10–17:50	Anatomical specimen exercise 4
- Open TFCC suture
P Jørgsholm and all Faculty
17:50-18:30	Anatomical specimen exercise 5
- Adam’s procedure
JR Haugstvedt and all Faculty
20:00
COURSE DINNER
at Fiskekompaniet, Tromsø City

Friday, February 10, 2017
MODULE 3 - Malunion distal radius
08:15–09:00	Discussion group 3 - Malunion distal radius
4 groups
Yngvar Krukhaug and all Faculty
09:00–09:20	Extra articular malunion of distal radius
Y Krukhaug
09:20–09:40	Intra articular malunion of distal radius
K Prommersberger
09:40–10:15	
COFFEE BREAK /Location change to
Anatomical Specimen Lab
10:15–11:00	Anatomical specimen exercise 6
- Ulna shortening osteotomy
J Ryhänen and all Faculty
11:00–12:00	Anatomical specimen exercise 7 - EIP to EPL
transfer, Proximal approach for scaphoid fixation, Wagner approach for Bennett fracture
T Husby, H Zeitlmannand all Faculty
12:00–13:00 LUNCH BREAK
MODULE 4 - Radiocarpal and
DRUJ arthrosis
13.00–13:45	Interactive case discussion 4 - Radiocarpal
and DRUJ arthrosis 4 groups
JR Haugstvedt and all Faculty
13:45–14:05	Posttraumatic arthrosis of radiocarpal joint
and DRUJ
JR Haugstvedt
14:05–14:15	Location change to Anatomical Specimen
Lab at UiT
14:15–15:00	Anatomical specimen exercise 8
- Intercarpal fusion
HB Zeitlmann and all Faculty
15:00–15:30	Anatomical specimen exercise 9
- Sauvé - Kapandji procedure
T Husby and all Faculty
15:30-15:45	Return to Lecture Hall, Pingvinhotellet
15:45–16:00	Evaluation, closing remarks, and distribution
of certificates
HD Kvernmo, KJ Prommersberger

Inger Schulstads minnestipend for
utdannelse innen håndkirurgi
inneholde opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet
og kostnadsoverslag. Søknadsfrist vil være 1. september.
Tildelingen bekjentgjøres på
årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten publisere et reisebrev i
Norsk ortopedpost eller Tidsskrift
for Den Norske Legeforening.
Det bør fremgå av brevet at
reisen er støttet av stipend fra
Inger Schulstads minnefond.

Beste foredrag

Beste foredrag

Norsk Forening for Skulderog Albuekirurgis stipend.

Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger
for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) ved Høstmøte 2017.

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

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen
av Høstmøte 2017. 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!

TRIGEN™
INTERTAN™

Intertrochanteric Antegrade Nail

50

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

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

Trochanteric Antegrade Nail

Vi ønsker alle våre
medlemmer og lesere en riktig

god jul & godt nytt år!

Har du noe
på hjertet?
Frist for materiell til neste
nummer av NOP’en
13.02.2017

HOFTEPROTESER

C-Stem
AMT

Vollsveien 13E, Boks 317, 1326 Lysaker - Tlf 67 51 86 00 / Faks 67 51 85 99
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

Stipend, kurs &
konferanser

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

Financial support for research work,
both basic and clinical research, in
orthopaedics in Norway. Only full
members of The Norwegian Orthopedic
Association can apply for this grant.
The evaluation committee will consist of
members from the Norwegian Orthopedic
Association. The board of The Norwegian
Orthopedic Association (Nof) will suggest
Nof-members to the evaluation committee.
This grant was established in 2012, with the
amount of 50.000 NOK. (With support from
Heraeus Medical GmbH).
The application, no longer than 2–3 pages,
should be written as a Word-document with
the following content:
1.	Name of the applicant
2.	Birth date of the applicant
3.	Hospital/institution
4.	Division/department
5.	Address
6.	Telephone
7.	E-mail address
8.	Other participants in the study (supervisors, other hospitals) Further content:
	a.	Title of the project/study
b.	Description of the study,
project protocol
c.	Budget
Applications with the Word-document
attached, should be sent to:
leder@ortopedi.no
Deadline for application is 30. September.
The winner is obliged to submit a report
(in English) within the Orthopedic
“Høstmøte” in October the following year.

Norsk Ortopedpost • 4 - 2013

53

Nof stipend til støtte til
forskningsarbeid, videre- og
etterutdanning, eller kursog kongressdeltakelse.

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

Stipendet er på kr 50.000 og ble
opprettet i 1982.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

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

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

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

Oxford® Cementless
Partial Knee

• 97.2% survivorship at 6 years1
• 9 minute reduction in OR time
shown with cementless compared
to cemented2
• Reduction of radiolucent lines
(7% vs 75%) 3

oxfordpartialknee.com

1. Liddle, A. et al. JBJS (Br.) Vol. 95-B, No.2, February 2013.
2. Pandit, et al. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:1365-72
3. Pandit, H et al. JBJS (Br.) Vol. 91-B,No.2. February 2009.
©2016 Zimmer Biomet. All pictures product names and trademarks herein
are the property of Zimmer Biomet, or its affiliates. This material is intended
for health care professionals only. For indications, contraindications and risk
information, please see the package insert and visit www.zimmerbiomet.com.
Not intended for distribution in France.

Returadresse:
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We’ve set the standard.
Again.

Combining COBLATION Technology with FLOW~IQ Technology
to ablate tissue faster and more precisely than ever before.

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