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Terje Vagstad, redaktør

Ioioi for et kaos det er i helsevesenet for tida, stikkord
gravide, fryktkultur, økonomi
og sjukehusnedlegging. Eg
har vore i dette gamet ei
stund og opplevd ein del
omorganiseringar og omstruktureringar men makan til
press på legerolla som vi har
opplevd i det siste kan i alle
fall ikkje eg hugse.
Trass i at vi arbeider smartare
og betre, klarer oss i større grad
utan sekretærar og hjelpepersonnell er dette på ingen måte godt
nok, dei gravide skal jobbe som
vanleg, det er ikkje lov å varsle
om kritikkverdige forhold og uansett reell reallønsnedgang kvart
år siste 5 åra er det lett rom for å
kutte endå meir i tenesteplanar
og pålegge endå meir oppgaver
med mindre løn enn før.

” Trass i at vi arbeider
smartare og betre,
klarer oss i større
grad utan sekretærar
og hjelpepersonnell
er dette på ingen
måte godt nok ...”

Det pågår ivrige debattar og som
fluge på veggen er det ekstremt
interessant å observere dei ulike
meiningane som vert framsett,
legeforeninga har (som vanleg)
vore litt klønete og konfronterande og taper sak etter sak,
folkeopinionen er ikkje lett å
snu, alle trur vi tener rått og lever
som småkongar på dei enkelte
sjukehus medan dei fleste av oss
har skjønt at vi eigentleg arbeider
i eit serviceyrke på lik linje med
alle andre som har med kundehandsaming å gjere og kun er eit
lite ledd i ei stor kjede. Avmakta
og likegyldigheta er i ferd med
å bre seg og DET er skummelt,
det går utover oss, det går utover
ryktet og yrkesstoltheten vår og i
siste instans pasientane som vi er
så flinke skubbe framfor oss når
vi treng det. Sånn kan det ikkje
fortsette.

Strategiar for profilering
Hos oss lokalt har vi hatt litt forskjellige strategiar for profilering
av kirurgar, læring av handtverket og handtering av eit stadig
aukande antal pasientar og
aukande kompleksitet i behandlinga, vi har lenge visst at vi gjer
jobben godt men det å sette ord
på det og faktisk formidle det har
vore vanskeleg. Eg har ein solid,
engasjert og ærgjerrig sjef som
har forsøkt endre dette, han sette
seg føre å forandre biletet omgjevnadene hadde av oss, stikkord omdømmebygging og positiv
profilering. Smart! Sannsynlegvis.
Kanskje. Usikkert. Usikkert fordi
det aukar arbeidsmengda.
Å snakke positivt om eigne folk,
gje dei ansvar og prøve løfte dei
fram til å bli flinke og trygge sjølvstendige individ blir aldri feil, det
veit alle som har barn. Positive
opplevelsar er godt for alle, både
ortopeden som får skryt, sjuke-

”	Å snakke positivt
om eigne folk, gje
dei ansvar og prøve
løfte dei fram til å
bli flinke og trygge
sjølvstendige individ
blir aldri feil, det veit
alle som har barn ...”
huset som heilhet som faktisk
opplever at det er meiningsfullt
det vi driv med og for pasientane som føler seg trygge fordi
operatøren og handsaminga dei
opplever er bra.
Trygghet er viktig, ekstremt viktig!
Skal du blomstre som kirurg må
du ha tillit og ein mentor, ein læremester som utfordrer og løfter
deg og ein sjef som let deg reise
på kurs og bli god. Eg har vore
velsigna med dette siste åra etter
at eg kom frå gruppe 1 teneste
med gode, erfarne kollegaer som
tek seg tid til å lære deg det dei
kan fordi dei då veit at vi saman
løfter faget vidare og eg håper
eg ikkje er åleine. Kvifor skriv eg
dette? Så åpenbart som det er?
Jo. Svaret er innlysande. Sjå på
mediesakene siste året. Stikkord igjen: fryktkultur, gravide,
økonomi og sjukehusnedlegging.

First things first
Dagens medisin har siste tida
skreve mykje om Anne Kari Lande
Hasle, tidligere departementsråd
og spesialrådgiver i Helse- og
omsorgsdepartementet. Ho har
satt mange sinn i kok etter en uttalelse om at årsaken til den mye
omdiskuterte fryktkulturen finnes
i legeprofesjonen, heller enn hos
ledelsen.
”Helsepersonell er ikke lette å
lede. Det er lettere å bli arrogant
Norsk Ortopedpost • 1 - 2016
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Redaktørens hjørne fortsatt ...
– Det er respektløst å slenge
den type lettvinte påstander,
makan til arroganse, sier leder i
Overlegeforeningen, Jon Helle,
om uttalelsene fra den tidligere
toppbyråkraten.
Selv mener han mester-svennkulturen, som lande Hasle kritiserer, utelukkende er positiv ved
at man overfører klinisk lærdom
fra de erfarne til de yngre.
– Jeg velger å tro og håpe at
dette ikke er holdningen i departementet, sier Helle til Dagens
Medisin.
Får kritikk: Anne Kari Lande
Hasle, tidligere departementsråd i HOD, står for det hun har
sagt. Foto: Vidar Sandnes.

Overfor Dagens Medisin bekrefter
Lande Hasle at hun står inne for
uttalelsene, samtidig som hun
understreker at hun uttaler seg
kun på egne vegne.

enn ydmyk når man blir tatt opp
på legestudiet og skal gjennom
det”, sa Lande Hasle i et intervju
med Dagens Medisin da hun
gikk av med pensjon i januar.
”Hun faller for egen dom. Og
viser manglende kunnskaper om
profesjonen vår”, er én av mange
reaksjoner i kommentarfeltet til
artikkelen.

– Jeg står på at selve legeutdanningen gjør det lettere å bli arrogant enn ydmyk. Det er de aller
flinkeste i landet som får ta en
dyr og krevende utdanning, og
som blir dyrket på mange måter.
Men leger er fortsatt den viktigste
helsegruppen i Norge, og dette
er ingen nedvurdering av deres
betydning.

” Christopher Kvistad
[-] kaller Lande
Hasles uttalelser for
”oppsiktsvekkende
og feilaktige”...”
Christopher Kvistad, lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og foretakstillitsvalgt for
de yngre legene i Helse Bergen,
kaller Lande Hasles uttalelser for
”oppsiktsvekkende og feilaktige”
i sin blogg.
8
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Dette er altså den gamle sjefen,
toppbyråkraten over alle byråkrater som uttaler seg, arkitekten
bak helsereformen og ein treng
vel ikkje undre seg veldig over
den endra arbeidssituasjonen vi
har fått siste 14 år når ein høyrer
intervju av ho og les det ho skriv.
Er dette representativt for haldningane til legar blant administratorane så slit vi max!

Ka så med dei gravide og
deira rettighetar?
Eg går utifrå at mange av dokke
har starta karriera slik som meg
med fleire kvinnelege kollegaer

som etterkvart har tatt eitt, to
eller 3, kanskje fleire års pause
for å få barn. Flinke folk. Ka
skjedde med dei? Anten slutta
dei eller vart forbigått fagleg og
ansinnitetsmessig av både deg
sjølve og kanskje mange andre
kollegaer og medan du fekk fast
asslegestilling eller fast overlegestilling måtte dei vente på
det same eller fekk det aldri, vart
uglesett fordi dei var mykje vekke
og mangla den same faglege
progresjonen som du sjølve fordi
dei faktisk valde sette barn til
verda, enten ditt eller det til ein
ven eller kollega.
Når det hardnar til slik som no
med mangel på overlegestillingar
er det dei som er taparane, dei
må gå dei slitsomme asslegevaktene kor callingen pip
konstant i tillegg til at dei faktisk
enno tek hovudansvar i heimen
sjølv om mykje der og blir betre
og betre. Kor er logikken og rettferda i dette? Ingenstads. Kirurgi
er mengdetrening til 80 % og
kanskje max 20 % talent.
”Hard work beats talent if talent
doesn’t work hard” heiter det i
fotballverda og i og med at det
var kvinnedagen i går

” ... vil eg slå eit slag
og drikke ein skål for
alle dei flinke kvinnene som er i faget
vårt og be om at vi
alle handsamer dei
med største respekt
og prøver løfte dei
fram...”
(i skrivande stund) vil eg slå eit
slag og drikke ein skål for alle
dei flinke kvinnene som er i faget

Redaktørens hjørne

vårt og be om at vi alle handsamer dei med største respekt og
prøver løfte dei fram til å bli betre
enn oss akkurat slik vi gjer med
dei unge gutta vi arbeider med.
Det har dei fortjent.
I denne settinga passer det og
godt å reflektere litt over ka som
har skjedd i det siste, vaktfritak
siste 3 mnd av svangerskapet er
ein saga blott, du SKAL springe
rundt med stor mage, ubehag,
kvalme og stadig vere tissetrengt
i eit ekstremt travelt miljø for
det er jo ingen sjukdom å vere
gravid, akkurat som dei nye
reglane for sjølvstendig næringsdrivande er dette ein invitasjon
til sjukemelding istandenfor
tilpassing som fører til kva? Jo,
dei vert sett endå lenger tilbake
enn sine mannlege kollegaer og
slit endå meir med både asslege
og overlegestilling. Sjølv om eg
ikkje er gravid er det faktisk til å
bli kvalm av.

peker på de ulike konsekvensene
dommen har fått for legene.
– Det har fått konsekvenser for
gravide som har bedt om tilrettelegging, ikke bare i forhold til
spesialiseringen, men også økonomiske straffereaksjoner, fordi
arbeidsleder sier man må jobbe
inn de ekstra vakttimene – eller
bli trukket i lønn, sier hun.
– Det er dypt urettferdig, vi
har en lovmessig rett til å få
tilrettelegging når vi har nedsatt
arbeidsevne. I hovedavtalen mellom Legeforeningen og Spekter
står det jo nettopp det at man
ikke skal ha redusert lønn som
følge av tilretteleggingen.
Burde dette vere så vanskeleg å
få til, vi har jo (nesten i alle
fall ...) fått det til før, snakk om
steg i feil retning!!!

Leder i Ylf, Christer Mjåset, sier
de begynte å registrere slike tilfeller etter dommen i Arbeidsretten
før jul.

” ... jamfør over
med tenesteplaner,
reallønsnedgong og
stadige innsparingar
og press på utnytting
av operasjonstider,
ekstra poliklinikk,
ekstra innsats og
smartare jobbing.”

– Vi ser nå et stadig voksende
antall saker.

Økonomien er heilt tragisk

Manglende tilrettelegging
Igjen Dagens medisin:
Ifølge Yngre legers forening (Ylf)
kommer det stadig meldinger om
at gravide leger ikke får tilrettelagt arbeid, slik loven sier.

Uka før påske skal Ylf møte
Spekter.
– Vi har nok to ulike virkelighetsoppfatninger om dette, så nå må
vi prøve å komme videre, sier
Mjåset.
Oda S. Hammerstad, som er
LIS-lege ved Reinsvoll sykehus,
og en av intiativtakerne 8. mars,

Om vi tek neste punkt blir det
ikkje akkurat betre. Økonomien
i sjukehusa er heilt tragisk som
vanlig, jamfør over med tenesteplaner, reallønsnedgong og
stadige innsparingar og press
på utnytting av operasjonstider,
ekstra poliklinikk, ekstra innsats
og smartare jobbing.

Hos oss er det litt ekstremt for
tida, vi var igjennom ein lang
periode for å spare til nytt sjukehus
i Trondheim som er blitt utruleg
bra, no sparer vi til nytt sjukehus
i Molde medan bygget vi held til
i og har eit ekstremt oppussingsbehov og behov for oppgradering
av utstyr. Eg unner Molde eit nytt
sjukehus berre for å ha det sagt,
eg unner alle lokalsamfunn sitt
eige sjukehus nært til der folk
bur, det handlar om trygghet og
ein skal aldri undervurdere placeboeffekta eller ka du kaller det.
Hadde vi vore Tyskland hadde
vi i Norge hatt eitt sjukehus men
heldigvis er vi ikkje det.
Økonomi er eit spørsmål om ka
du får tildelt og for oss i Møre og
Romsdal er det rett og slett for
lite midlar til å drifte 4 sjukehus
fullt. Sikkert ikkje eineståande i
Norge men det skaper ein enorm
frustrasjon og usikkerhet for alle
involverte. Tida framover vert
veldig spennande for alle her
lokalt og eg trur ikkje eg er åleine
om å lure på kor eg skal jobbe i
framtida her i fylket. Med dette
er vi framme på siste stikkord:
Sjukehusnedlegging. Eg veit ikkje
heilt kor eg skal verken begynne
eller slutte.

Nasjonal helse- og
sjukehusplan
Siste nytt er Nasjonal helse- og
sjukehusplan:
Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet la nyleg frem en avtale
som sikrer stortingsflertall for
Nasjonal helse- og sykehusplan.
Kristelig folkeparti ønsker ikke
å slutte seg til dette flertallet.
Stortingsrepresentant Olaug
Bollestad (KrF) forteller at partiet
ikke kunne være med på avtalen,
ettersom den går bort fra prinsippet om at norske sykehus
Norsk Ortopedpost • 1 - 2016
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Redaktørens hjørne fortsatt ...
skal ha et akuttkirurgisk tilbud i
bunnen.
– Her sier de at sykehusene kan
ha akuttkirurgi om det er nødvendig for pasientene, og at det er
foretakene som skal bestemme
om det er nødvendig. Det betyr
at vi i Stortinget dermed ikke sier
noe om hva slags beredskap vi
vil ha i det ganske land, men at
vi legger dette ansvaret over på
foretaksstyrene. Kristelig folkeparti kunne ikke være med på
dette, fordi det ikke medfører en
sikkerhet for de fem sykehusene
i scenariet som har vært nevnt,
eller for andre sykehus, sier
Bollestad til Dagens Medisin.
Senterpartiets helsepolitiske
talsperson Kjersti Toppe kritiserer
avtalen for å overlate både spørsmålet om akuttkirurgi og andre
viktige beslutninger til helseforetakene.
– Det er ingenting i avtalen som
forplikter foretakene, og det var
vel det som var meningen.
Avtalen er ikke forpliktende om
akuttkirurgi, og den kan ikke
bidra til ro på de nevnte sykehusene. Formuleringen om at
akuttkirurgi kan videreføres dersom det trengs ut fra hensynet
til kvalitet og pasientsikkerhet,
er en totalt uegnet formulering
hvis man ønsker å skape ro, sier
Toppe til Dagens Medisin.
I avtalen mellom Venstre, Høyre
og Fremskrittspartiet heter det at
”sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud fortsatt vil ha
dette når hensynet til pasientens behov gjør det nødvendig,
og kvalitet og pasientsikkerhet
er ivaretatt”. Toppe viser til at
sykehusene på Rjukan og i
Kragerø ble nedlagt nettopp ut
fra begrunnelsen om pasientsikkerhet og kvalitet.

10
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– Heller ikke formuleringen om
stedlig ledelse er et krav. Hvis
man leser formuleringen, gir de
støtte til prinsippet, men ikke noe
styringssignal ut mot helseforetakene om å innføre det. Jeg
blir også provosert av at det blir
presentert som et fremskritt at
helseministeren skal komme til
Stortinget og redegjøre for de
viktige endringene i sykehusene.
Det er faktisk Stortinget som skal
bestemme sykehuspolitikken,
sier Toppe.

Freding av lokalsjukehusa?
Her lokalt vart dette oppfatta
som ei freding av lokalsjukehusa
medan det heller er tvert imot.
Eg trur Toppe har heilt rett. Å
overlate til føretaka kva ein skal
drive med kor er ein sikker veg
til sentralisering og nedlegging
av lokalsjukehusa, økonomien
tilseier ingenting anna, ka kvalitet
betyr oppi dette her er så pass
komplisert at eg i alle fall ikkje

” Her lokalt vart dette
oppfatta som ei
freding av lokalsjukehusa medan
det heller er tvert
imot. Eg trur Toppe
har heilt rett.
Å overlate til føretaka
kva ein skal drive
med kor er ein sikker
veg til sentralisering
og nedlegging av
lokalsjukehusa...”

” ... du sikrar kort
reiseveg til planlagde
inngrep medan du
har lang reiseveg til
alt som haster.
Kor er logikken?”
klarer konkludere. Lokalt her er
eg sikker på at det betyr nedlegging av akuttkirurgi og ortopedi
i Volda, sannsynlegvis mange
andre stader i landet, i alle fall
på dei 5 ”tvilssjukehusa” ang
opptaksområde. Minst 5 kommunar i Norge må omstille seg
brutalt, største arbeidsplassen
forsvinn og med den ein haug
innbyggjarar.
Fornufta i den kan ein diskutere
vidt og breitt men lokal tilhøyrighet trur eg betyr meir enn nokon
vil innrømme avdi det går på
tilgjengelighet, i små samfunn
kan du ringe og spørre kirurgen
om råd, om det er ein falsk
trygghet skal eg ikkje meine så
mykje om men ein trygghet er
det å ha lokale folk tilgjengeleg.
I Norge står mengde for kvalitet
og det er automatikk i at dei store
sjukehusa er gode. Kvalitetsrapportane klarer ikkje vise skilnader og det er vel og heilt uråd
å måle. For meg blir ideen med
distriktsmedisinske sentre med
dagkirurgi (har du det jobbar du
på eit sjukehus ..) veldig merkeleg, du sikrar kort reiseveg til
planlagde inngrep medan du har
lang reiseveg til alt som haster.
Kor er logikken?

Endå meir plunder for
fotballen
Jaja – alt ved det vante, kaos
herskar. Ei trøst er at det er endå
meir plunder for fotballen før
seriestart. Det verkar som om

Redaktørens hjørne

alle slit forutan FC Mordor som
handlar i ett sett. Ingen i Norge
kan ha gått glipp av Betsson/
Riise-saka. Det går ikkje an. For
dei fleste i Norge er vel dette veldig samansett. Norsk tipping gjev
ufatteleg mykje tilbake til norsk
idrett og står for folk flest som
den viktigaste premissleverandøren for utvikling av idrettsanlegg
og er utruleg viktig. På andre sida
står Betsson, eit privat selskap
som ikkje gir noko tilbake og
som kun har eitt hovudmål, max
profitt til eigarane. Midt imellom
fotballforbundet som har vore
ekstremt klønete i denne saka,
først var det greitt om kontrakta
vart terminert, så dukka det opp
informasjon om at dei hadde laga
reklamevideoar til bruk under
fotball-vm med John Arne Riise i
hovudrolla og at han ikkje kunne
spele før dette vart unnagjort.
Fotballforbundet har og vore i
negativt søkelys tidlegare denne
vinteren med stor stab utan klare
oppgaver som hever millionløner
og burde kanskje heller brukt
minst 1 mill av desse pengane på
ein fornuftig mediestrateg ...
Eg skjønar godt Norsk Tipping,
spesialbehandling og unntak ala
Nortug er ikkje greitt, felleskapet
er viktigare enn enkeltpersonar
og John Arne Riise er det neppe
synd på. Bettson gnir seg i henda
og har fått så mykje merksemd
at dei eigentleg burde betale
etterløn til Riise! Når Mats Zuccarello skulle spele for Norge
var det same problemstilling
med Unibet, og eit utanlandsk
spelselskap men det gjekk greitt
å få til ...
Ok – det er kanskje bittelitt synd
på John Arne som i praksis har
fått yrkesforbud og tida jobbar
vel ikkje akkurat for han. Likevel
skjønar eg ikkje stresset. Han

” ... lang tids pause
og fokus på Twitter
og veskeshopping
gjer ein ikkje
supersprek ...”
er neppe i kampform før etter
sommaren, lang tids pause og
fokus på Twitter og veskeshopping
gjer ein ikkje supersprek og eg vil
anta han treng litt tid på å kome
i form. Rutine er vel og bra men
for han sin eigen del håpar eg
han er god nok til tippeligaen og
klarer løfte laget. Det er ikkje så
lenge sidan han fortalte at han
var romsdaling og det har vore
mykje styr og sutring opp igjennom åra, trass i signeringa av
Magne Hoseth og lillebror Bjørn
Helge Riise ifjor ligg det ei enorm
utfordring i å kome tilbake som
frelsar, veldig få utanlandsproffar
har klart det og eg er mildt sagt
både spent og bekymra. Respekt
for det han har oppnådd oh yess,
flest landskampar for Norge, flest
kampar i Premier League av alle
norske. Vinnar av champions
league. Nivået har han hatt inne
og vel så det men ka denne
signeringa no vil gjere med ei
homogen spelargruppe og lillebror som kaptein er eg usikker
på. Det er eit høgrisikoprosjekt!!
Uro og auka interesse blir det
men førebels har det ikkje
resultert i auka billettsal men
kun ein vanskeleg inngong til
sesongen. I morgon 11/3 har
vi svaret, Bettson har lova svar
ved lunchtider og eg vil bli veldig
forundra om ikkje dei spelar den
forståelsesfulle, snille fetteren
til Norsk Tipping som vil alle alt
vel og ynskjer John Arne Riise
velkomen til tippeligaen ...

2 nestorar ute av
storklubbane
For å avslutte det som kanskje
er viktigast for oss med fotballen,
det vi populært kaller fotballmedisin, eit samarbeidsprosjekt
mellom legar, fysio- og manuellterapeutar, massører, akupunktører og ernæringsfysiologar.
2 av dei mest erfarne i Norge
er no ute av dei respektive
storklubbane, Torbjørn Grøntvedt
har gitt seg i Rosenborg og det
som hørest ut som ein merkeleg
prosess i Brann har og sett Knut
Fjeldsgaard utanfor klubben.
Begge desse 2 er nestorar i fotballmiljøet og har vore ekstremt
viktige diskusjonspartnerar for
dei fleste fotballegar i Norge og
eg bøyer meg i respekt for det dei
har bidrege med, dei har ganske
enkelt teke oss til eit mykje
høgre nivå!
Påskenopen kjem ut til påske,
det er såpass enkelt. Eg gledar
meg over bidrag frå Anders
Walløe og anbefaler alle lese
denne nøye, vi får mange klagesaker på oss og det er viktig
å vere edrueleg i ka ein kommuniserer av forventa resultat.
Gamlesjefen min innprenta oss
at det viktigaste vi hadde var
fagleg tyngde og god folkeskikk
og eg trur mange klagesaker
kunne vore unngått om vi hadde
innrømt feil og forklart betre
kvifor det gjekk som det gjekk.
Grunn litt på det inn i påska
og kos dokke masse med sol,
snø og skiturar, appelsiner og
kvikklunch! Ha ei fantastisk
påske alle saman!
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GODKJENT

Slipp taket på
Dupuytrens kontraktur

FOR SAMTIDIG
BEHANDLING AV
FLERE PALPERBARE
STRENGER1

» Økt fleksibilitet: Behandle 2 ledd samtidig 1-3
» Vedvarende effekt: 84% av pasientene behøvde ikke ytterligere
behandling innen 5 år 4

» Gjentatt behandling:
med suksess

Tidligere behandlede kontrakturer kan gjenbehandles

1

» Tilfredshet:

Nesten 9 av 10 pasienter er fornøyd med behandlingen 5,6*

1. Xiapex godkjent preparatomtale., 2. Coleman et al. J Hand Surg Am. 2014 Jan;39(1):57–64.
3. Gaston et al. J Hand Surg Am. 2015;40(10):1963–71., 4. Peimer et al. J Hand Surg Am. 2015 Aug;40(8):1597–605.
5. Warwick et al. J Hand Surg Eur Vol. 2015 Feb;40(2):124–32. ,6. Verstreken et al. 2015, in press.
‡

C

An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

Patient satisfaction was graded on a 5-point scale with 1=very satisfied to 5=very dissatisfied.

Xiapex «Swedish Orphan Biovitrum»

Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.

ATC-nr.: M09A B02

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kollagenase clostridium
histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat,
natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng. Behandling av voksne
menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten av behandlingen.Dosering: Dupuytrens sykdom: Skal kun gis av leger som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjonsvolum avhenger av leddtype. Injeksjoner i opptil 2 strenger eller 2 berørte ledd i samme
hånd kan gis i henhold til injeksjonsprosedyren under en behandlingsvisitt. To følbare strenger som berører 2 ledd,
kan injiseres, eller 1 følbar streng som berører 2 ledd i samme finger, kan injiseres på 2 steder under en behandlingsvisitt. Hver injeksjon inneholder en dose på 0,58 mg. Ved flere kontrakturer kan ytterligere strenger behandles ved andre behandlingsvisitter med ca. 4 ukers mellomrom. Pasienten skal kontrolleres av legen ca. 24–72 timer etter injeksjon, og fingerekstensjonsprosedyre kan da utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. Injeksjon og
fingerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Erfaring er begrenset til
inntil 3 injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP-ledd): Pulveret
rekonstitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Peyronies sykdom: Må administreres av lege
med adekvat opplæring i korrekt administrering og erfaring i diagnostisering og behandling av urologiske sykdommer hos menn. Pasienter med en peniskurvatur >90° ble ikke inkludert i kliniske studier, og behandling hos denne
gruppen kan derfor ikke anbefales. Voksne: Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum:
0,25 ml. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18
år): Bruk er ikke relevant. Tilberedning/Håndtering: For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fingerekstensjon, se pakningsvedlegget. Administrering: Administreres intralesjonalt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Behandling av Peyronies plakk som omfatter urinrøret i
penis pga. potensiell risiko for denne strukturen.
Forsiktighetsregler: Etter injeksjon av kan det forekomme en kraftig allergisk reaksjon, og pasienten må observeres
i 30 minutter for å se etter tegn eller symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, f.eks. omfattende rødhet eller utslett, hevelse, tilsnøring av halsen eller pustevansker. Pasienten skal anmodes om å søke legehjelp umiddelbart ved
slike symptomer. Legemidler for akutt behandling av allergiske reaksjoner skal være tilgjengelig. Noen pasienter med
Dupuytrens kontraktur utviklet IgE-antistoffer mot legemidlet i større proporsjoner og høyere titre ved påfølgende
Xiapex-injeksjoner. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i
hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens permanent som seneruptur og ligamentskade,
og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege
straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med
Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i penis (f.eks. corpora caverosa), kan gi skade i disse og mulig korporal ruptur (penisfraktur). Derfor må Xiapex
kun injiseres inn i Peyronies-plakket, og injeksjon inn i urinrøret, nerver, blodkar, corpora cavernosa og andre strukturer i penis som inneholder kollagen må unngås. Tegn og symptomer som kan gjenspeile alvorlig skade på penis, må
raskt evalueres for å vurdere om det er korporal ruptur eller kraftig penishematom. Forsiktighet må utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke anbefalt hos pasienter som har fått
antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet
mellom enzymene i kollagenase clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA) teoretisk interferere med humane MMP. Hos pasienter behandlet for disse to indikasjonene, var det ingen sannsynlig korrelasjon mellom antistoffrekvens, antistofftitre eller nøytraliserende status og
klinisk respons eller bivirkninger. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane MMP eller bivirkninger
som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS)
er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller
dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progressivt. Xiapex påvirkning på ev. etterfølgende kirurgi er ikke ukjent.
Behandling av spesielle tilstander som forkalket plakk som kan påvirke injeksjonsteknikken, chordee sammen med
eller i fravær av hypospadi, trombose i den dorsale penisarterien og/eller -venen, infiltrasjon av en benign eller malign

masse som fører til peniskurvatur, infiltrasjon av et infeksiøst stoff (f.eks. ved lymphogranuloma venereum), ventral
kurvatur uavhengig av årsak og isolert timeglassdeformitet av penis, er ikke studert, og behandling av disse pasientene bør unngås. Langsiktig sikkerhet av Xiapex i Peyronies sykdom er ikke fullt ut klarlagt. Xiapex er praktisk talt
natriumfritt (<23 mg pr. dose).
Interaksjoner: Det er ingen målbar systemisk eksponering etter en enkeltinjeksjon med Xiapex hos pasienter med
Dupuytrens kontraktur, og kun minimal og kortlivet systemisk eksponering hos pasienter med Peyronies sykdom.
Bruk hos pasienter som har fått tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter
gjentatt administrering. Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. Behandling bør utsettes til etter graviditet. Amming: Det er ukjent om kollagenasen clostridium histolyticum utskilles i morsmelk. Forsiktighet må utvises ved administrering til ammende.
Bivirkninger: Dupuytrens kontraktur: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet (ødem,
blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, klump i
armhulen, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inflammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler,
laserasjon), hudlaserasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, lymfadenitt. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immunsystemet: Hypersensitivitet, anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet,
lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet i bryst, brysthypertrofi. Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst
regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor, hyperestesi. Psykiske: Desorientering, agitasjon,
insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye:
Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ubehag, tretthet, varmefølelse, influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, åpent sår, sårsprik. Peyronies sykdom: Svært vanlige (≥1/10): Kjønnsorganer/bryst: Penishematom, hevelse, smerter, ekkymos. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Blodblemme, misfarging av hud.
Kjønnsorganer/bryst: Penisblemmer, genital kløe, smertefull ereksjon, erektil dysfunksjon, dyspareuni, peniserytem
Øvrige: Vesikler eller kløe på injeksjonsstedet, lokalisert ødem, knuter, suprapubisk smerte, smerter ved prosedyre.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute, eosinofili, lymfadenopati. Gastrointestinale:
Abdominal distensjon, forstoppelse. Hjerte/kar: Takykardi, hematom, hypertensjon, blødning, lymfangiopati, overfladisk tromboflebitt. Hud: Erytem, penisulcerasjon, erytematøst utslett, nattesvette, hudlidelse (hudknuter, -granulom,
-blemme, -irritasjon eller -ødem), pigmenteringslidelse, hyperpigmentering. Immunsystemet: Overfølsomhet for legemidlet, anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Soppinfeksjon i huden, infeksjon, øvre luftveisinfeksjon. Kjønnsorganer/
bryst: Penisadhesjon, penislidelse, peyronies sykdom, seksuell dysfunksjon, skrotalt erytem, genitalt ubehag, genital
blødning, bekkensmerter, redusert penisstørrelse, penisvenetrombose, skrotalt ødem, skrotale smerter. Luftveier: Hoste. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, underlivssmerter, lyskesmerter, ligamentlidelse, ligamentsmerter, ubehag i
muskler/skjelett. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dysgeusi, parestesi, brennende følelse, hyperestesi, hypoestesi. Nyre/urinveier: Dysuri, urineringstrang. Psykiske: Unormale drømmer, depresjon, seksuell hemning. Stoffskifte/
ernæring: Væskeretensjon. Undersøkelser: Økt blodglukose, økt systolisk blodtrykk, økt kroppstemperatur. Øre: Tinnitus. Øvrige: Varmefølelse, reaksjon eller misfarging på injeksjonsstedet, feber, hevelse, asteni, frysninger, cyste, indurasjon, influensalignende sykdom, ødem, utskillelse av puss, ømhet, penisfraktur, hudlaserasjon, åpent sår, skrotalt
hematom, leddskade, penisskade.Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering.
Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter oppbevaring i
kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Sist endret: 28.12.2015
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Leder
Leder

Påske!
og benhelse og Faggruppe for
ortopedisk traumatologi. De har
et spennende program, som dere
kan glede dere til.
Styret har god tro på at årets
Høstmøte blir minst like bra som
i fjor takket være våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Nasjonal helse- og
sykehusplan
– fremtidig sykehusstruktur
Karl-Ivar Lorentzen, styreleder

Påsken er nært forestående
og mange gjør seg klar til en
velfortjent ferie. Påsken her
til lands markerer for mange
avslutningen på vinteren og
begynnelsen på våren. For
oss som bor i Nord-Norge
markerer påsken begynnelsen på den beste delen av
vinteren med lysere dager og
høyere dagstemperaturer. For
de av dere som ikke er lei av
vinteren etter påske kan jeg
anbefale en tur til Tromsø
på denne tiden av året. Da
kan dere få dere fantastiske
skiturer, som tradisjonen tro
ender opp i ”solveggen” på
Vertshuset Skarven.
Nå noen aktuelle saker
siden sist:

Høstmøte 2016
Styret er allerede i gang med
å planlegge årets Høstmøte.
Vi har nylig hatt vårt årlige planleggingsmøte med Leverandørforeningen, KSCI og Plaza. Vi er
i år som foregående år avhengig
av engasjerte medlemmer/faggrupper, som fyller uke 43 med
godt faglig innhold.
Nof symposiet i 2016 arrangeres
av Faggruppe for osteoporose

Torsdag 3. mars kunne vi lese
i nettavisene at Høyre, Frp og
Venstre er enige om de mest
sentrale punktene i Nasjonal
helse- og sykehusplan. Et av de
store temaene er forslaget om
inndeling i fire typer sykehus:
sykehus uten akuttfunksjoner,
akuttsykehus, stort akuttsykehus
og regionssykehus. Dette vil i
ytterste konsekvens medføre
at enkelte mindre sykehus kan
miste sin akuttfunksjon. På den
annen side innebærer avtalen
ingen nedleggelse av sykehus.

”Nof mener kvaliteten
på de tjenestene
som tilbys må være
styrende for hvilke
funksjoner et
sykehus skal ha.”
Nof mener kvaliteten på de
tjenestene som tilbys må være
styrende for hvilke funksjoner et
sykehus skal ha. Nof følger det
videre arbeidet med Nasjonale
helse- og sykehusplan tett.

Ny utdanningsmodell for
legespesialister
I fjor høst var bekymringen
stor for at fremtidens ortopedutdanning skulle bli et diktat fra
HOD og Helsedirektoratet. Vi

opplevde at prosessen gikk uten
deltagelse fra Spesialitetskomiteen i ortopedi og Nof.
Styret, Spesialitetskomiteen og
LIOS har nå et tett samarbeid
for å forsikre oss om at vi blir
premissleverandører i den videre
prosessen med å planlegge
fremtidens utdanningsmodell.
HOD sendte ut et brev i
desember, 2015, der Spesialitetskomiteene inviteres inn for å
være med på å lage læringsmål
for den nye utdanningsmodellen.
Dette ser vi på som en annerkjennelse av fagmiljøet som en
viktig samarbeidspartner i det
videre arbeidet. Fortsatt er mye
uavklart og vi følger saken videre.

Etterutdanning av
spesialister/overleger
Det ligger i disse dager ute en
høring på Legeforeningens sider
om etterutdanning av overleger
og spesialister. Basert på vedtak i
landsstyret 2013 ble det nedsatt
en arbeidsgruppe som har kommet med et forslag til en etterutdanningsmodell for legespesialister. Hver intervall
går over 5 år og består av et
poengsystem som må oppfylles
i perioden. I etterutdanningen
inngår både valgfrie og obligatoriske aktiviteter. Hver avdeling er
tiltenkt å innrapportere etterutdanningsaktivitetene både i
avdelingens årsrapport og i et
elektronisk rapporteringssytem
i likhet med dagens SERUS.
Modellen skal i utgangspunktet baseres på frivillighet, men
i forslaget ligger også et ”ris
bak speilet”. Det anbefales at
det gis ekstra rammetilskudd
til avdelinger hvor > 75 % av
legespesialistene følger en etterutdanningsplan. I avdelinger hvor
< 75 % av spesialistene følger en
etterutdanningsplan anbefales
Norsk Ortopedpost • 1 - 2016

13

Fit the implant to the patient,
not the patient to the implant.
98% survivalship at 10 years.

a product from

Company Norway / Headquarters

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

SCP Orthopedics 2015:

Celebrating 20 years of
UNIQUE customized hip prosthesis!

Hip, hip hooray!

Leder

Leder fortsatt ...
det at avdelingen mister status som utdanningsavdeling for spesialister.
Jeg sender høringen til ledere for faggruppene i Nof
for rådgivende uttalelse. Spesialitetskomiteen i ortopedi er også høringsinstans og styret samarbeider
tett med komiteen i denne saken. Styret i Nof er i
utgangspunktet positiv til en etterutdanningsmodell.
Dette forutsetter at fagmiljøene i Nof får være med
på utarbeidelsen av en realistisk og gjennomførbar
etterutdanningsmodell. Nof stiller seg sterkt tvilende
til sanksjonen som anbefales, men ser positivt på et
belønningssystem. Nof jobber videre med saken og
skal sørge for å holde dere informert underveis.

Norsk Kirurgisk Forening
Første møte i NKF gikk av stabelen 3. mars i år.
Møtet gikk med til å bli kjent da flere var skiftet ut
siden forrige periode. Nof ved undertegnede ble tatt
godt imot og samarbeidsklimaet virker å være meget
godt for kommende periode. Av hovedsaker som
ble diskutert var Nasjonal helse- og sykehusplan i
tillegg til forslaget om etterutdanningsmodellen for
spesialister. Ingen vedtak ble gjort.
Dette var forhåpentligvis kort om siste nytt og da
gjenstår det bare å ønske alle våre medlemmer en
riktig god påske!

” Nof stiller seg sterkt tvilende til
sanksjonen som anbefales, men ser
positivt på et belønningssystem.”

Norsk Ortopedpost • 1 - 2016
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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

AL ®
OP

Foreningsnytt

Høstmøtet 2016
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,
påmelding, hotell, utstilling eller andre
ting ta kontakt med Kristin Solstad i
KSCI.
mail kristin@ksci.no

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

66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no

telefon

Vi minner om at materiellfrist for
NOP nr. 2, 2016 er 30. mai!
Våre tjenester
• profilering
• annonser
• brosjyrer/trykksaker
• kataloger
• årsrapporter
• kampanjer
• utstillinger
• reklameartikler
• web design
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ATC-nr.: B01A E07

C

KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.:
Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg,
hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172),
paraoransje (E 110), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: 110 mg og 150 mg: Forebygging av slag og systemisk
embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med
én eller flere risikofaktorer, som tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år,
hjertesvikt NYHA klasse ≥II, diabetes, hypertensjon. Behandling av
dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme (LE), og forebyggelse
av residiverende DVT og LE hos voksne. 75 mg og 110 mg: Primær
forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi.
Dosering: Før dabigatraneteksilatbehandling startes, må nyrefunksjonen undersøkes for alle pasienter ved å beregne ClCR for å utelukke
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Forebygging av
slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert
atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer: Voksne: Anbefalt dose
er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig. Behandling av DVT og LE, og
forebygging av residiverende DVT og LE (DVT/LE): Voksne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig etter behandling med
parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager. Behandlingens varighet
bør bestemmes individuelt etter nøye vurdering av behandlingens
nytte veid mot risiko for blødning. Forebygging av slag og systemisk
embolisme hos pasienter med atrieflimmer, DVT/LE: Populasjoner hvor
redusert daglig dose anbefales: 1 kapsel à 110 mg 2 ganger daglig er
anbefalt til eldre (≥80 år) og pasienter som samtidig bruker verapamil
(verapamil og Pradaxa tas til samme tid). For følgende pasienter bør
man velge dosering 300 mg eller 220 mg basert på individuell vurdering
av risiko for tromboembolisme og risiko for blødning: Pasienter 7580 år, pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/
minutt), gastritt, øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom, andre
pasienter med økt blødningsrisiko. Pasienter med økt blødningsrisiko:
Nøye klinisk observasjon (tegn til blødning og anemi) anbefales i hele
behandlingsperioden og dosejusteringer kan gjøres individuelt. Overgang
til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste
dose før bytte til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt
antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som neste dose parenteral
behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering
av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang
til vitamin K-antagonist (VKA, f.eks. warfarin): ClCR ≥50 ml/minutt, VKA
startes 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat. ClCR ≥30-<50
ml/minutt, VKA startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat.
Siden dabigatran kan øke INR, vil INR bedre reflektere VKAs effekt
først etter at Pradaxa har vært seponert i minst 2 dager. Overgang fra
VKA (f.eks. warfarin): VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas
når INR er <2. Konvertering av atrieflimmer: Pasienten kan behandles
med dabigatraneteksilat i forbindelse med elektrisk eller medikamentell
konvertering. Primær forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv
hofteprotesekirurgi: Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à
110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter
avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler
1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Behandlingsstart bør utsettes hvis
hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag
som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig.
Primær forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi:
Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig.
Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep
med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10
dager. Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis
behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen
starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Populasjoner hvor redusert daglig
dose anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig er anbefalt til
eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50
ml/minutt) og ved samtidig bruk av amiodaron, kinidin eller verapamil
(Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). Ved moderat nedsatt
nyrefunksjon og samtidig bruk av verapamil, bør det vurderes å redusere
doseringen av dabigatraneteksilat til 75 mg daglig. Overgang til parenteralt
antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte
fra dabigatraneteksilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra
parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium
og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som neste dose
parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som
seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon (alle indikasjoner):
Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet
bør utvises. Under behandling må nyrefunksjonen følges der det er
mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi,
dehydrering og bruk av legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen);
ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter >75 år,
minst 1 gang årlig, eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner
hvor redusert daglig dose anbefales (ovenfor). Barn og ungdom <18
år (alle indikasjoner): Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og
effektdata. Eldre >75 år (alle indikasjoner): Begrenset klinisk erfaring.
Forsiktighet bør utvises. Nyrefunksjonen bør følges minst 1 gang årlig,
eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert
daglig dose anbefales (ovenfor).
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass
vann. Kapslene skal ikke åpnes da inntak av kapselinnholdet alene
kan gi økt blødningsrisiko.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant
blødning. Skade eller tilstander som vurderes å utgjøre en vesentlig
risiko for større blødninger. Dette kan inkludere pågående eller nylig

oppstått gastrointestinalsår, maligne svulster med høy blødningsrisiko,
nylig oppstått hjerne- eller spinalskade, nylig utført kirurgisk inngrep i
hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig oppstått intrakraniell blødning, kjent
eller mistanke om øsofageale varicer, arteriovenøse malformasjoner,
vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale
vaskulære anormale tilstander. Samtidig behandling med andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært heparin
(enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks osv.),
orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, apixaban osv.), unntatt i
spesielle situasjoner som bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når
UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt venekateter
eller kateter i en arterie åpent. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom
som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med
følgende sterke P-gp-hemmere: Systemisk ketokonazol, ciklosporin,
itrakonazol og dronedaron. Kunstige hjerteklaffer som krever antikoagulasjonsbehandling.
Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer
>2 × øvre normalverdi. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt
dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke
nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko:
Hos eldre ≥75 år er dabigatran forbundet med høyere forekomst av
større gastrointestinale blødninger ved dosering 150 mg 2 ganger daglig.
Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales
i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer som medfødte
eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, nylig biopsi eller større traumer, bakteriell
endokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointestinal refluks. Skader,
tilstander, prosedyrer og/eller farmakologisk behandling (som NSAIDs,
platehemmere, SSRIs, SNRIs) som signifikant øker risikoen for større
blødninger, krever nøye nytte-/risikovurdering. Pradaxa skal kun gis hvis
fordelene oppveier blødningsrisikoen. Ved tilleggsfaktorer for blødning
kan måling av dabigatrans antikoagulasjonseffekt være nyttig for å unngå
for stor eksponering. INR-test er upålitelig hos pasienter som behandles
med dabigatran og bør derfor ikke utføres. ECT, dTT og aPTT kan gi
nyttig informasjon, men testene er ikke standardiserte og resultatene
bør tolkes med forsiktighet. Ved alvorlige blødninger må behandlingen
seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker
blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med
forsiktighet sammen med dabigatran. Ved utvikling av akutt nyresvikt må
dabigatran seponeres. Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling av
akutt iskemisk slag kan overveies hvis dTT, ECT eller aPTT ikke overstiger
øvre referansenivå iht. lokale referanseverdier. Plasmakonsentrasjonene
av dabigatraneteksilat kan øke ved samtidig bruk av svake til moderate
P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron, posakonazol, kinidin og
ticagrelor), nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) eller alder ≥75
år - for dosejustering, se Dosering. Kirurgi og intervensjoner: Pasienter
som gjennomgår kirurgiske inngrep eller invasive prosedyrer er utsatt for
økt blødningsrisiko, og det kan være behov for midlertidig seponering.
Forsiktighet bør utvises når behandlingen blir midlertidig seponert da
utskillelse av dabigatran kan ta lenger tid ved nedsatt nyrefunksjon.
Spinal-/epiduralanestesi, lumbalpunksjon: Økt risiko for spinale eller
epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller gjentatte
punksjoner og ved bruk av epiduralkatetre over lengre tid. 1. dose bør
administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Det kreves
hyppig observasjon for nevrologiske tegn og symptomer. Pasienter med
høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger
begrensede sikkerhets- og effektdata. Kapselen inneholder fargestoffet
paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner:
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Begrenset erfaring med
følgende behandlinger som kan gi økt blødningsrisiko ved samtidig bruk
med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin og
heparinderivater, (fondaparinuks, desirudin), trombolytiske legemidler og
vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre orale antikoagulantia
og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister,
tiklopidin, prasugrel, ticagrelor, dekstran og sulfinpyrazon. Ufraksjonert
heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent
sentralt vene- eller arteriekateter. ASA- eller klopidogrelbehandling samtidig med dabigatraneteksilat 110 mg eller 150 mg 2 ganger daglig, kan
gi økt risiko for større blødninger. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig
for NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon
for tegn på blødning. Blødningsrisikoen kan være økt ved samtidig
bruk av dabigatraneteksilat og SSRIs eller SNRIs. Dabigatraneteksilat
er substrat for efflukstransportproteinet P-gp. Samtidig administrering
med P-gp-hemmere (amiodaron, posakonazol, verapamil, kinidin,
ketokonazol, dronedaron, klaritromycin og ticagrelor) forventes å gi
økt dabigatranplasmakonsentrasjon. For dosejustering ved samtidig
bruk med amiodaron, verapamil og kinidin, se Dosering. Forsiktighet
må utvises og nøye klinisk observasjon (tegn til blødning eller anemi)
er påkrevd, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig behandling
med systemisk ketokonazol, itrakonazol, ciklosporin og dronedaron er
kontraindisert. Samtidig behandling med takrolimus anbefales ikke. Lang
halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i
uker etter amiodaronseponering. Samtidig bruk av P-gp-induktorer som
rifampicin, johannesurt (prikkperikum), karbamazepin eller fenytoin
reduserer dabigatrankonsentrasjonen og bør unngås. Proteasehemmere inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke undersøkt og samtidig
behandling anbefales ikke.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er begrenset mengde
data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder
bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet,
hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Det foreligger ikke kliniske data
på effekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes
under behandling. Fertilitet: Ingen tilgjengelige humane data.
Bivirkninger: Vanligst rapportert er blødninger som forekommer hos
ca. 14% av pasientene som er korttidsbehandlet for elektiv hofte- eller
kneprotesekirurgi, 16,5% av pasienter med atrieflimmer behandlet for
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forebyggelse av slag og systemisk emboli og hos 14,4% av pasienter
behandlet for DVT/LE. Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og,
uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, livstruende eller fatale.
Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske studier. Forebygging
av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi: Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Blod/lymfe: Anemi, redusert hematokrit. Gastrointestinale:
Gastrointestinal blødning, diaré, kvalme, rektal blødning, blødning
fra hemoroider, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødning fra sår. Hud:
Hudblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: Forhøyet
ALAT/ASAT, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. Luftveier: Epistakse.
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. Øvrige: Blødning ved sår, postoperativt hematom,
postoperativ blødning, postoperativ væsking, sårsekresjon. Sjeldne
(≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, dyspepsi, gastrointestinalsår, inkl. øsofagealt
sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, dysfagi. Hjerte/
kar: Blødning. Immunsystemet: Utslett, pruritus, anafylaktisk reaksjon,
angioødem, urticaria. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakranial
hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk av
kateter, blodig væsking, blødning ved innsnittstedet, anemi postoperativt,
sårdrenering, postoperativ drenering. Ukjent: Immunsystemet: Bronkospasme. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med
ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe:
Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, abdominalsmerte,
diaré, dyspepsi, kvalme. Hud: Hudblødning. Luftveier: Epistakse. Nyre/
urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin, trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning, blødning fra hemoroider, gastrointestinalsår,
inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom,
oppkast, dysfagi. Hjerte/kar: Hematom, blødning. Immunsystemet:
Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT/ASAT. Luftveier:
Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Sjeldne (≥1/10 000 til
<1/1000): Blod/lymfe: Redusert hematokrit. Immunsystemet: Anafylaktisk
reaksjon, angioødem, urticaria. Lever/galle: Økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: Blødning ved
injeksjonsstedet, blødning ved innstikk av kateter, blødning ved sår,
blødning ved innsnittstedet. Ukjent: Immunsystemet: Bronkospasme.
DVT/LE behandling og DVT/LE profylakse: Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, dyspepsi, rektal blødning.
Hud: Hudblødning. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Urogenital
blødning, inkl. hematuri. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe:
Anemi. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, diaré, kvalme, blødning fra
hemoroider, gastrointestinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt,
gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødning.
Immunsystemet: Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal
leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT eller ASAT,
økte leverenzymer. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet:
Hemartrose. Øvrige: Blødning ved sår. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000):
Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Dysfagi. Immunsystemet:
Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria. Nevrologiske: Intrakranial
hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk
av kateter, blødning ved innsnittstedet. Ukjent: Blod/lymfe: Redusert
hemoglobin, redusert hematokrit. Immunsystemet: Bronkospasme.
Lever/galle: Hyperbilirubinemi.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir
økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes.
Adekvat diurese må opprettholdes. Passende støttebehandling, slik
som kirurgisk hemostase og blodtransfusjon bør vurderes. Aktivert
protrombinkomplekskonsentrat (f.eks. FEIBA), rekombinant faktor VIIa
eller konsentrat av koagulasjonsfaktorene II, IX og X kan også overveies,
men data vedrørende klinisk nytte er svært begrenset. Koagulasjonstester
kan være upålitelige ved administrering av de foreslåtte reverserende
faktorene. Ved trombocytopeni eller ved bruk av langtidsvirkende platehemmere bør administrering av blodplatekonsentrat også overveies.
Symptomatisk behandling bør gis utifra klinisk vurdering. Dabigatran
kan fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfaring vedrørende nytten av
denne prosedyren. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A E07 side c.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å
beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: 10 stk.1 (endose)
158,80. 60 stk.1 (endose) 751,30. 110 mg: 10 stk.2 (endose) 158,80.
60 stk.2 (endose) 751,30. 180 stk. (endose) 2168,90,- 150 mg: 60 stk.3
(endose) 751,30. 180 stk. (endose) 2168,90,-. Refusjonsberettiget bruk:
Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter
med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer slik
som tidligere slag eller TIA (transient ischemic attack); alder f.o.m. 75 år,
hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II), diabetes, hypertensjon.
Refusjonskoder: ICPC K78, ICD I48.
Vilkår: Ingen. Primærforebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos
voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi
eller total kneprotesekirurgi.
Refusjonskoder: ICPC 20, ICD 20. Vilkår: 136) Refusjon ytes selv
om legemidlet skal benyttes i mindre enn 3 mnd. Behandling av dyp
venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter.
Refusjonskoder: ICPC: K93: Lungeemboli. K94: Dyp venetrombose
ICD: I26: Lungeemboli. I80: Flebitt og tromboflebitt. I82: Annen emboli
og trombose i vener.
Vilkår: Ingen spesielle.
Sist endret: 19.08.2015.
Basert på: SPC godkjent av SLV: 17.12.2015
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Pradaxa «Boehringer Ingelheim»
Antitrombotisk middel.

NYHET!
PRADAXA — DEN ENESTE NOAK
MED SPESIFIKK ANTIDOT1-3
PRAXBIND
— reverserer antikoagulasjonseffekten av
Pradaxa umiddelbart1

har behov for akutt kirurgi/hasteprosedyrer

Praxbind (idarusizumab)
binder seg spesifikt til
Pradaxa, og reverserer
den antikoagulerende
effekten innen få minutter
for pasienter som (1)
Praxbind «Boehringer Ingelheim»
Antidot.
ATC-nr.: V03AB

har livstruende og ukontrollert blødning
Praxbind administreres som to påfølgende IV infusjoner, eller som bolusinjeksjon (1).
Praxbind har ingen kjente legemiddelinteraksjoner, og kan brukes sammen med
f.eks. lavmolekylært heparin (1). Pradaxa kan gjenopptas 24 t etter administrering (1).
Se www.praxbind.no for brukerveilledning og virkningsmekanisme for Praxbind,
og bestill nyttig materiell.

C

INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 g/50 ml:
Hvert hetteglass (50 ml) inneh.: Idarusizumab 2,5 g, natriumacetattrihydrat, eddiksyre, sorbitol, polysorbat 20, vann til
injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Spesifikt reverserende middel
for dabigatran, indisert til voksne pasienter som får behandling med Pradaxa (dabigatraneteksilat) når rask reversering
av dets antikoagulasjonseffekt er påkrevd; ved akutt kirurgi/
akutte prosedyrer, ved livstruende eller ukontrollert blødning.
Dosering: Kun til bruk i sykehus. Voksne inkl. eldre: Anbefalt
dose er 5 g (2 × 2,5 g, dvs. 2 × 50 ml). Administrering av
ytterligere 5 g kan vurderes i følgende situasjoner: Ny klinisk
relevant blødning sammen med forlengede koagulasjonstider,
dersom en potensiell reblødning ville være livstruende og
det observeres forlengede koagulasjonstider eller dersom
pasienten trenger ytterligere akutt kirurgi/akutt prosedyre og
har forlengede koagulasjonstider. Idarusizumab kan brukes
sammen med medisinsk hensiktsmessig standard støttebehandling. Gjenopptak av antitrombotisk behandling: Behandling
med Pradaxa kan gjenopptas etter 24 timer hvis pasienten
er klinisk stabil og adekvat hemostase er oppnådd. Annen
antitrombotisk behandling (f.eks. lavmolekylært heparin) kan
påbegynnes når som helst hvis pasienten er klinisk stabil og
adekvat hemostase er oppnådd.Spesielle pasientgrupper:

Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering.Barn: Ingen
data. Tilberedning: Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: I.v., som 2 påfølgende infusjoner over 5-10
minutter hver, eller som bolusinjeksjon. Kontraindikasjoner:
Ingen kjente. Forsiktighetsregler: Bindes spesifikt til dabigatran
og reverserer dets antikoagulasjonseffekt. Reverserer ikke
effekten av andre antikoagulanter. Hypersensitivitet: Risikoen
ved kjent hypersensitivitet for innholdsstoffene må veies nøye
opp mot potensielle fordeler ved behandlingen. Ved anafylaktisk
eller annen alvorlig reaksjon, bør administreringen av idarusizumab opphøre umiddelbart og hensiktsmessig behandling
påbegynnes. Tromboemboliske hendelser: Reversering av
dabigatranbehandling eksponerer pasienten for tromboserisiko
pga. underliggende sykdom. Antikoagulasjonsbehandling bør
derfor gjenopptas så snart det er medisinsk hensiktsmessig.
Sorbitol: Anbefalt dose inneholder 4 g sorbitol. Risikoen må
veies opp mot potensielle fordeler ved arvelig fruktoseintoleranse. Ved eventuell behandling kreves intensivert medisinsk
overvåkning under og i 24 timer etter eksponering. Natrium:
Inneholder 2,2 mmol (50 mg) natrium, og dette skal vurderes
ved kontrollert natriumdiett. Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier utført. Basert på farmakokinetiske egenskaper og
den høye spesifisiteten ved binding til dabigatran, er klinisk
relevante legemiddelinteraksjoner usannsynlig. Graviditet,
amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Kan brukes under
graviditet hvis forventet klinisk fordel oppveier potensiell risiko.

Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen data.
Bivirkninger: Ingen bivirkninger påvist. Overdosering Forgiftning:
Ingen klinisk erfaring. Egenskaper: Virkningsmekanisme:
Bindes potent og spesifikt til dabigatran og dets metabolitter,
og nøytraliserer antikoagulasjonseffekten. Fordeling: Multifasisk
disposisjonskinetikk og begrenset ekstravaskulær distribusjon.
Vdss: 8,9 liter. Halveringstid: Initial t ½ 47 minutter, terminal t ½ 10,3 timer. Metabolisme: Biodegradering til mindre
molekyler som reabsorberes og inkorporeres i den generelle
proteinsyntesen.Utskillelse: Total clearance 47,0 ml/minutt.
32,1% av dosen gjenfinnes i urin etter 6 timer, <1% i de
påfølgende 18 timene. Resten antas eliminert via proteinkatabolisme. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap
(2-8°C). Før bruk kan uåpnede hetteglass oppbevares ved
25°C i <48 timer, hvis de oppbevares i originalemballasjen
eller <6 timer ved eksponering for lys. Skal brukes umiddelbart etter anbrudd. Etter anbrudd er idarusizumab kjemisk
og fysisk stabil i 1 time ved romtemperatur. Brukeren er
ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, hvis preparatet
ikke brukes umiddelbart. Andre opplysninger: Idarusizumab
gir midlertidig proteinuri. Dette indikerer ikke nyreskade og
bør tas i betraktning ved urintesting. Utlevering: Kun til bruk i
sykehus. Pakninger, priser og refusjon: 2 × 2,5 g (hetteglass),
29 804,70 kr. Basert på SPC av 20.11.15. Referanser: 1.
Praxbind SPC kap. 4.4. (23.07.15) 2. Rivaroxaban SPC
kap. 4.9. (juli 2015) 3. Apixaban SPC kap. 4.9. (24.09.15)

Stipendvinner med
SLAP-skade-studie
Norsk forening for
skulder- og albuekirurgi gratulerer
Cecilie Piene Schrøder
som vinner av foreningens stipend i 2015.
Berte Bøe, overlege,
Oslo universitetssykehus
Foreningen besluttet i 2013 at vi
ønsket å stimulere til forskning
innen skulder og albuekirurgi.
Etter dette har vi delt ut et årlig
stipend på kr 10 000 i forbindelse
med høstmøtet. Alle abstract som
sendes inn i denne kategori
vurderes av en uavhengig komité.
I 2015 var det Cecilie og
hennes medforfattere som fikk
flest poeng.
På motstående side følger et
sammendrag av arbeidet.

Fornøyd stipendvinner
Cecilie Piene Schrøder.
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Fag
Abstract

Sham Surgery Trial for SLAP
Lesions of the Shoulder
Labrumfiksasjon ved skade av biceps-labrumkomplekset (SLAP) gjøres rutinemessig uten
god vitenskapelig dokumentasjon på at dette er
beste behandling. Etterhvert er det også kommet
flere rapporter på komplikasjoner i forbindelse
med disse inngrepene.
Cecilie P. Schrøder, M.D., Øystein Skare, PT.,Ph.D., Olav Reikerås,
M.D.,Ph.D., Petter Mowinkel, Ph.D., og Jens Ivar Brox, M.D.,Ph.D.
Vi har gjennomført en dobbeltblind, sham-kontrollert studie der
vi har inkludert 118 pasienter.
Gjennomsnittsalderen var 40 år
(18-60), pasientene hadde sykehistorie og klinikk med mistanke
om SLAP-skade, og skaden var
verifisert på MR-artro. Pasientene
ble randomisert til labrumfiksasjon, bicepstenodese eller sham
dersom en isolert SLAP-skade ble
avdekket under den artroskopiske
undersøkelsen. Alle tre gruppene
fikk same type fysioterapi og
trening postoperativt. Primære
utfallsmål var Rowe-score (rangering fra 0-100, der 100 er beste
score) og WOSI (Western Ontario
Instability Index), fra 0-2100,
der 0 er beste score. Sekundære
utfallsmål var Oxford Instability
Shoulder Score, EQ-5D, EQ-VAS
og pasientfornøydhet. Resultatene
ved 6 mnd ble analysert og tolket
blindt.
Alle gruppene hadde signifikant
bedring både ved 6 og 12 mnd
oppfølging. I intention-to-treatanalysen var det ingen signifikant
forskjell i noen utfallsmål mellom
de tre gruppene, hverken ved
6 eller 12 mnd. Ved 6 mnd var

gruppene helt rene, dvs ingen
hadde endret gruppe. 2/3 av
pasientene i sham-gruppen var
fornøyde med sin skulderfunksjon. Disse ville i vår ordinære
praksis ha blitt operert med labrumfiksasjon eller bicepstenodese.
Fem pasienter i labrumreparasjons-gruppen og 4 i tenodesegruppen fikk en postoperative
kapsulitt. To pasienter i tenodesegruppen fikk utført en kapselløsning og en pasient i labrumfiksasjongruppen fikk utført en
AC-reseksjon. Syv pasienter
krysset over fra sham-gruppen
til operasjon mellom 6 og 12
måneder. Resultatene for disse 7
pasientene var ikke forskjellige fra
resten av sham-gruppen. Dersom
man utelukket disse 7 pasientene
fra analysen, var resultatene
fortsatt de samme; ingen forskjell
mellom gruppene. Pasientfornøydheten var 72 % excellent/
good for sham-gruppen, 79 % for
labrum-reparasjon og 87 % for
tenodesegruppen (p=0.27).
Vi fant altså ingen forskjell mellom
de tre gruppene etter 6 måneder
og 1 år.

”I intention-to-treatanalysen var det
ingen signifikant
forskjell i noen utfallsmål mellom de
tre gruppene.”
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Biennial Meeting

Management of failed
shoulder surgery
Reisebrev fra Roma
ESSKA-ESA kurs 2.-3. oktober 2015
ESA står for European Shoulder Associates,
som er en del av ESSKA. Dette var det første
møtet de arrangerer etter at foreningen ble
grunnlagt av ortopeder i ESSKA med spesiell
interesse for skulderkirurgi. Møtet fokuserte
på kompliserte skulderkasus og hvordan man
håndterer ”failures“ etter skulderkirurgi.
Berte Bøe, overlege, Oslo universitetssykehus

European
Shoulder
Associates
brings together all shoulder
surgeons, pooling their
expertise, and making it
available to all.
This is achieved through
scientific research, through
practical courses, and
through publications in the
various media.
Our ultimate aim is to make
shoulder surgery both better
and easier.
Kilde: http://www.esska.org/about-us/
esska-sections
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Italienerene Giuseppe Milano
og Andrea Grasso var ansvarlige for programmet som var satt
opp i bolker med forelesninger
etterfulgt av paneldiskusjoner.
Møtet var preget av en uformell
atmosfære der man kunne
diskutere kasus med mentorer
innen skulderkirurgi. Det var
50-60 personer i forelesningssalen inkludert faculty. Dette la
til rette for nye bekjentskaper i
kaffepausene.
Kurslederne la også opp til interaktivitet med håndsopprekning
og stemming via App.

Residiv etter
instabilitetskirurgi
Vi var 3 kollegaer som reiste fra
Ullevål. Tom Ludvigsen deltok
i panelet/faculty. Vi andre tok
direkte fly fredag morgen og rakk
fint kursstart kl 13.30. Første

bolk var om hvorfor pasienter får
residiv etter instabilitetskirurgi.
Emilio Calvo fra Madrid åpnet om
hvordan velge riktige pasienter til
riktig prosedyre og hvorfor noen
får residiv. Videre var det forelesere fra mange forskjellige land
som snakket om hvordan vi kan
håndtere svikt etter artroskopisk
og åpen instabilitetskirurgi.

Den lange bicepssenen
Fredag ettermiddag fortsatte
med ”den lange bicepssenen“
og ACledds-problematikk. 4
forskjellige forelesere snakket
om når og hvordan man skal
håndtere SLAP og patologi i LHB.
Og hva gjør vi med de SLAP
opererte som ikke blir bra?
Diskusjonen gikk frem og tilbake
og noe entydig svar fikk vi heller
ikke denne gang ...

Fag

© Foto under & tv.: Inga Maria Lundquist

Deltakere på ESA.
Foto: B. Bøe

Protesedag
Lørdag var protesedag. Første
bolk om anatomiske skulderproteser og andre bolk om reverse.
Gode forelesninger om hvorfor de
feiler og hvordan vi kan håndtere
det. Det ble presentert mange
kasuistikker med ”oppgaveløsning“ før vi fikk vite hvordan
foreleserne hadde håndtert
kasus.
Siste bolk lørdag var om hvordan
håndtere pasienter der man

ikke får reparert rotatorcuff eller
reparasjon som feiler. Det var
forelesninger om artroskopisk
revisjonskirurgi, biologisk forsterkning og latissimus dorsi transfer.
Det mest spennende var kanskje
øvre kapselforsterkning. Kan vi ha
noe å hente på å hindre craniel
migrasjon av caput med et graft?

godt faglig kurs er Roma en by
man alltid ønsker seg tilbake til.
Kurset ble arrangert første helg i
oktober. Og mens det begynner
å bli høst her hjemme fikk vi over
20 grader og sol i Roma. Det gir
rom for deilig avkobling med is på
Spansketrappen og byvandring
i sandaler.

Avkobling og varme
ESA kurs kan trygt anbefales til
alle skulderinteresserte. Det
kommer flere kurs! I tillegg til et

Norsk Ortopedpost • 1 - 2016
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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
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Moving on.

Fag
Rapport NOF-stipendvinner 2014

Biomekanisk studie i London
Jeg vil med dette få avlegge rapport om bruken
av midlene som ble tildelt fra Nof ved Ortopedisk
Høstmøte i 2014 for prosjektet ”Effect of
supplementary tibial fixation in ACL reconstruction using hamstrings tendons”.
Eivind Inderhaug
Det ble søkt om støtte til å gjennomføre en biomekanisk studie
ved ”Biomechanics group” på
Imperial College London. 4/1
flyttet derfor undertegnede med
familien til London for å ta fatt på
arbeidet under ledelse av Andrew
A. Amis. Raskt etter oppstart i
London ble det klart at det skisserte prosjektet måtte endres noe
da forskningsgruppen ønsket å
videreføre et prosjekt som hadde
løpt over flere år hvor fokuset
var på anterolaterale strukturer i
kneet. Undertegnede måtte derfor bruke en del tid på å gå gjennom litteraturen og å tilegne seg
inngående anatomisk kunnskap
om laterale strukturer i kneet.
Spesielt viktig var de strukturelle
egenskapene og den funksjonelle
anatomien til det anterolaterale
ligamentet – ”ALL” og traktus
iliotibialis.
Den første studien som ble gjennomført brukte en spesiallaget
kinematisk rig for å teste kinematiske egenskaper ved ulike
intra- og ekstraartikulære ACL rekonstruksjoner på kadaverknær.
Av de viktigste funnene var at en
ALL-rekonstruksjon ikke syntes
å være spesielt nyttig – mens
Lemaire og MacIntosh prosedyrer
var viktige for å gjenopprette et
normalt bevegelsesmønster i
kneet. Videre så man at kraften

som ble brukt for å stramme
det aktuelle ekstra-artikulære
graftet var av høy betydning for
hvordan det kinematiske utfallet
ble i studien. Man konkluderte
derfor med at det var behov for
ytterligere studier som evaluerte
intra-artikulære trykkforhold etter
slike laterale ekstra-artikulære
rekonstruksjoner.
Den andre studien fulgte tett på
den første og brukte utelukkende
MacIntosh for å undersøke
hvordan kneets posisjon ved
graft-fiksasjon samt kraftet i
graftstrammingen påvirket
trykk i kneleddet. Det viktigste
funnet var at dersom man ikke
kontrollerer rotasjonen ved graftfiksasjon – ble det intraartikulære
trykket tydelig forøket. Stramming
av graftet med 80 N (8 kg) var
også uheldig for de intraartikulære trykkforhold, men
hadde mindre betydning dersom
man kontrollerte rotasjonen ved
graft-fiksasjon.
Begge studiene ble presentert
på Ortopedisk Høstmøte 2015,
den første er levert inn til review i
et internasjonalt tidsskrift, mens
den andre er under skriving.
Oppholdet i London var berikende både faglig og sosialt. Mye tid
ble tilbrakt på operasjonstuen for
å jobbe med de ulike kirurgiske
teknikkene som ble anvendt i
studiene – og det ble derfor også
tid til å lære seg litt om britenes

tilnærming til knekirurgi. Jeg fikk
også med meg det årlige møtet
i BASK – British Association for
Surgery of the Knee. Her var det
steile fronter og høylytt diskusjon
i faglig sammenheng – men
svært dannet og gemyttlig under
festmiddagen som ble arrangert i
en gammel RAF flyhangar!

Lange dager i
kadaver-lab
Forskningsgruppen ved Imperial
College hadde et tungt innslag av
ingeniører som jobbet med alt fra
materialegenskaper til utvikling
av nye ortopediske hjelpemidler.
Et prestisjetungt prosjekt involverte utvikling av en ny skulderprotese. I tillegg var det besøkende kirurger innom fra andre deler
av verden. Jeg jobbet parallelt
med en australsk og en østerriksk kirurg som begge hadde
utrolig spennende biomekaniske
prosjekter. Felles for oss alle var
at vi hadde lange dager (gjerne
12 timer +) i kadaver-laben
og konsumerte store mengder
sterk te (britene er fortsatt ikke
smittet av kaffe-basillen). Den
ukentlige fredagspilsen på den
lokale puben var et høydepunkt
hvor man senket skuldrene og
utvekslet gleder, frustrasjoner og
potensielle fremtidige forskningsprosjekter!
Stipendmidlene har kommet godt
med for å realisere et opphold i
et flott forskningsmiljø ved et av
verdens fremste universiteter.
Utbyttet har vært stort både fra et
kirurgisk og et forskningsmessig
synspunkt. Jeg ønsker med dette
å rette en stor takk til Nof for støtten som har vært med på å gjøre
denne opplevelsen mulig!
Norsk Ortopedpost • 1 - 2016
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Viktig sikkerhetsinformasjon Arcoxia®
Kontraindikasjoner:
• Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
• Aktivt magesår eller gastrointestinal (GI) blødning
• Tidligere bronkospasme, akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urtikaria eller
allergilignende reaksjoner ved bruk av acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs, inkl. COX-2-hemmere
• Graviditet og amming
• Alvorlig leverdysfunksjon (serum-albumin <25 g/liter eller «Child-Pugh score» ≥10)
• Kreatininclearance <30 ml/minutt
• Barn og ungdom <16 år
• Inflammatorisk tarmsykdom
• Hjertesvikt (NYHA II-IV)
• Ukontrollert hypertensjon med vedvarende forhøyet blodtrykk > 140/90 mmHg
• Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom
Forsiktighet ved behandling av pasienter med:
• økt risiko for å utvikle GI-komplikasjoner med NSAIDs; eldre, pasienter som samtidig bruker et
annet NSAID/acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere GI-sykdom (som sår eller blødning)
• trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag) eller som bruker warfarin eller andre orale
antikoagulantia
• vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (som hypertensjon, hyperlipidemi,
diabetes, røyking)
• tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem av annen årsak.
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: 90 mg 1
gang daglig. Maks. dose: 90 mg daglig. Bekhterevs sykdom: Anbefalt dose: 90 mg 1 gang daglig. Maks. dose: 90 mg
daglig. 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 forverrelse 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
litiumutskillelsenvia 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

Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang hensiktsmessige tiltak, inkl.
seponering av Arcoxia.
• dehydrering; rehydrering anbefales før behandlingsstart
Arcoxia kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon.
Oppfølging:
• Oppfølging er viktig ved bruk hos eldre og pasienter med nedsatt nyre-, lever- eller hjertefunksjon.
• Protrombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoagulasjons¬midler,
spesielt de første dagene etter oppstart med Arcoxia, eller dersom dosen endres.
• Arcoxia kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon enn andre NSAIDs og
selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Blodtrykket bør kontrolleres innen 2 uker fra
oppstart og deretter regelmissig under behandling. Hvis blodtrykket øker vesentlig, skal alternativ
behandling vurderes. Pasienter som tidligere har hatt signifikant nedsatt nyrefunksjon,
ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasientene bør oppfølging av
nyrefunksjonen også vurderes.
• Pasienter med symptomer og/eller tegn på leverdysfunksjon, eller som har avgitt unormal
leverfunksjonsprøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på leverinsuffisiens eller unormale
leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør Arcoxia seponeres.
Bivirkninger:
De vanligste rapporterte er: Magesmerter, halsbrann, flatulens, diaré, dyspepsi, epigastrisk ubehag og
kvalme, palpitasjoner, hypertensjon, ekkymose, alveolar osteitt, økninger i ALAT og ASAT, svimmelhet,
hodepine, ødem/væskeretensjon, asteni/fatigue og influensalignende sykdom.

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: 23.04.2015
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
222,10
684,40
278,10
872,80
101,60
312,00
988,80
112,20
193,20

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 2015-10-ARCOXIA-0016

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.

For symptomlindring av:1

Osteoartritt1,*
30 mg eller 60 mg
én gang om dagen
Revmatoid artritt1
90 mg daglig
Bekhterevs sykdom1,**
90 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 ® 09.04.2015, 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
* 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.
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

Refleksjoner fra ortopeder i Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Erstatningssaker og ortopedi
Vi har begge arbeidet som rådgivende ortopeder i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i mange år og heldigvis sett få alvorlige feilvurderinger/
-behandlinger. Vi ble begge forskrekket da vi registrerte at ortopedene
bidro med langt flere erstatningssaker enn noen annen spesialitet. Vi sliter
litt med å forklare at ortopedene bidrar med 31 % av erstatningssakene.
Nest ”dårligst” er onkologene med 14 % av sakene.
Gunnar Follerås og Anders Walløe, rådgivende ortopeder i NPE
En forklaring kan være at mange
ortopediske lidelser ikke gir de
mest alvorlige plager, men livskvaliteten kan ofte bli dårligere
når resultatet etter en behandling
ikke blir som forventet. Pasientene har ofte store forventninger
til et perfekt resultat og legene
er kanskje ikke flinke nok til å
opplyse om risiko for infeksjon,
tilbakefall, manglende effekt og
evt. tekniske eller diagnostiske
vanskeligheter.
Som kjent er det intet kirurgisk
inngrep som gir 100 % gode resultater. Sannheten er snarere at
under 80 % er helt fornøyd etter
ortopediske inngrep. Treningsbehandling oppfattes ofte som en
dårligere løsning av pasientene.

”Pasientene har ofte
store forventninger
til et perfekt resultat
og legene er kanskje
ikke flinke nok til å
opplyse om risiko for
infeksjon, tilbakefall,
manglende effekt og
evt. tekniske
eller diagnostiske
vanskeligheter.”
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Det er viktig å gi pasientene
realistisk informasjon.
Mange søker erstatning på grunn
av mangelfull oppfølging og stadig nye leger. Vi forundres over
at pasientene nå etter til dels
omfattende inngrep henvises til
oppfølging hos fastlegene som
også skal stå for sykemeldingene.
I tilfeller med unormalt forløp
blir kontrollen mange ganger
utført av turnuskandidater. Selv
ved kompliserte forløp, som ved
postoperative infeksjoner, er det
svært ofte en ny lege ved hver
kontroll. Slike forhold bidrar til å
svekke tilliten til vår yrkesgruppe.
Vi har registrert noen diagnostiske
feil som bør kunne unngås. For å
unngå diagnostiske feil er det viktig
med en god klinisk undersøkelse.
Dette er ikke alltid dokumentert i
journalene. Gode dokumenterte
undersøkelser og grundig informasjon til pasientene ville mest
sannsynlig forebygge en del av
erstatningssakene.

Akutte saker
Ved akutte skader på skulder og
negativ skjelett røntgenundersøkelse er det fornuftig å ha en
klinisk kontroll etter to uker og
ved fortsatt sterkt nedsatt funksjon og/eller smerter rekvirere en
MR-undersøkelse. Ved ankel-

skade og negativ røntgenundersøkelse kan det ved stor hevelse
og/eller dårlig gangfunksjon etter
to uker være klokt å rekvirere
en CT-undersøkelse av ankel/
fot. Tidligere så vi utvikling av
kompartment syndrom etter leggbrudd, men nå synes det som
disse pasientene får en bedre
oppfølging.

Variasjon ved diagnoser
Klager på behandling forekommer etter alle typer inngrep. Vanlige erstatningskrav er oversett
rotatorcuff-skade, og dette kan
være vanskelig å vurdere da
svært mange eldre (over 50 år)
har en ikke symptomgivende
ruptur før den aktuelle skaden.
Reruptur av rekonstruert korsbånd (hamstringsgraft) kan også
være vanskelig å vurdere som
erstatningssak da 5 % av disse
pasientene revideres innen 5 år.
Glutealsvikt etter proteseoperasjon i hoften er også en vanlig
erstatningssak som kan være
vanskelig å vurdere. Slik svikt er
vist å være hyppigere ved direkte
lateral tilgang enn etter posterolateral (bakre) tilgang.
Vi vet at noen diagnoser/behandlinger medfører et høyere antall
erstatningssaker enn andre.
Dessverre er det vanskelig å få
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”Vi strever med vurdering av pasienter som
har åpne frakturer,
som er overvektige,
som har diabetes,
som røyker eller som
har immun-modellerende behandling.”

”Det er generelt 38 %
av erstatningssakene
vedrørende ortopedi
som får medhold.”
opplysninger om antall operasjoner for hver diagnose og
ennå vanskeligere blir det å få
antall pasienter med konservativ
behandling. Forsinket diagnose/
behandling gir også grunnlag for
erstatningssaker.
Vi vet at det i tidsrommet 2008 til
2012 ble operert 28604 primære
hofteproteser i Norge (proteseregisteret) og at det var 509
erstatningssaker. Av disse var det
49 % som fikk medhold, men
mange av disse (41 %) hadde
infeksjon som da ga medhold.
Det er generelt 38 % av erstatningssakene vedrørende ortopedi
som får medhold. Av disse er det
svikt ved behandlingen i 56 %,
infeksjoner i 22 % og diagnose-

Årsaker til medhold

56%
22%
19%

behandlingssvikt

infeksjoner

diagnosesvikt

svikt i 19 %. Ved å se på andelen
som får medhold for noen
diagnoser kan man mistenke
at det for disse diagnoser kan
foreligge spesielle forhold som
gir pasientene grunn til å kreve
erstatning for et dårlig resultat.
Vi har sett på de diagnoser som i
tidsrommet 2008 til 2012 har gitt
over 100 erstatningssaker. Hofteartrose dominerer og dette har
vi redegjort for over. Kneartrose
kommer i samme kategori, trolig
også på grunn av infeksjoner. De
fleste andre vanlige diagnoser
har et medhold som varierer fra
36 % til 43 %. Skiveprolaps har
medhold i 30 % og tilsvarende
prosent har brudd i proximale
humerus. Operasjon for hallux
valgus skiller seg ut med 50 %
medhold. Kan det skyldes at
indikasjonene er svake eller at
operatørene er uerfarene/får dårlig opplæring?

Postoperative infeksjoner
Som kjent gir postoperativ infeksjon medhold etter pasientskadeloven hvis det ikke foreligger
økt infeksjonsrisiko hos pasienten.
Denne bestemmelsen er lovfestet
og litt underlig all den tid det
alltid vil forekomme infeksjoner.
Unntak fra bestemmelsen vil
være pasienter med sterkt økt
infeksjonsrisiko. Mange forhold
som øker risikoen for infeksjon er
kjent, men hvor sterkt de enkelte
faktorer skal vektes er vanske-

ligere å avgjøre. Vi strever med
vurdering av pasienter som har
åpne frakturer, som er overvektige, som har diabetes, som røyker
eller har immun-modellerende
behandling. Mange ganger er det
en kombinasjon av disse forhold.
Vi skal heldigvis bare angi sannsynlighetsovervekt (over 50 %
sannsynlig).

Smertereaksjoner
Unormale smertereaksjoner vil
ofte ha sammenheng i tid med
en operasjon/skade, men ikke
nødvendigvis være forårsaket av
svikt i behandlingen. Årsaken til
at den svært alvorlige smertereaksjonen CRPS oppstår er
som kjent uklar, og det er her
vanskelig både med diagnostikk
og behandling. Mange av disse
pasientene får et ødelagt liv, men
vi ser ikke alltid at det er behandlingen som skal ha skylden.

Konklusjoner
Vi mener det er mye å lære av
erstatningssakene i NPE. Det
blir obligatorisk å gå gjennom 3
slike saker med sin veileder for
spesialistkandidatene fra 2020.
Vi anbefaler at man starter allerede nå med saker fra egen
avdeling. Vi håper at flere enn
oss eldre kan finne det nyttig å
arbeide med NPE sakene både
direkte, men også som grunnlag
for forskning/kvalitetsforbedring.

Norsk Ortopedpost • 1 - 2016

29

Overgang fra DIPS Classic til DIPS Arena

... litt bakgrunn

Det kommer nå et helt ny elektronisk pasientjournal fra DIPS som kommer
til å forenkle hverdagen til nesten samtlige leger og kirurger i hele landet.
Systemet heter DIPS Arena og blir verdens mest moderne neste-generasjonssystem av EPJ og er utviklet helt uavhengig av DIPS Classic.
Cato W. Gustavson, PR rådgiver på vegne av DIPS
DIPS Arena er utviklet i tett samarbeid med flere
leger som til daglig bruker EPJ for å sikre at systemet
på best mulig måte svarer på ønsker og utfordringer
legene har i dag. Målet er at overgangen fra DIPS
Classic til DIPS Arena på sikt vil forenkle arbeidshverdagen til leger og spesialister ved 85 % av
landets sykehus.

på liknende tilfeller av de situasjoner man står
ovenfor, sykehusets retningslinjer og pasientens
egenregistrerte preferanser.

Viktige forandringer

• DIPS Arena kan spesialtilpasses hver og enkelt fagseksjon; dvs at man for eksempel definerer hvilken
informasjon som skal innhentes i ulike situasjoner,
hva pasienten skal kunne registrere selv, og hvordan
informasjonen skal kunne gjenbrukes for å forenkle
klinikerens dokumentasjonsarbeid.

Noen av viktigste forandringene ved overgangen fra
DIPS Classic til DIPS Arena vil være: DIPS Arena vil
på sikt forenkle hverdagen til leger, sykepleiere og
annet helsepersonell. Leger spesielt vil få en tydeligere journal, med mindre trykking, mer oversikt,
hvor de i langt større grad kan ta i bruk egne data til
forsknings- og kvalitetsarbeid. Hverdagen forenkles
blant annet ved at:
• Gjør det enklere for klinikere å jobbe, ved at det
bygges inn klinisk prosess- og beslutningsstøtte og
man vil kunne få anbefalinger på tiltak basert
30
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• Sykehusene kan legge til rette for at all informasjon
er tilgjengelig for alle på én og samme skjerm.
• Data gjenbrukes på tvers av ulike ”app’er” så man
slipper å taste inn samme informasjon flere ganger.

• Systemet kan lettere integreres med moderne
markedsledende teknologier som ikke var tilgjengelig i tidligere systemer. Dette kan inkludere bl.a.
IBM Watson, en teknologiplattform som bruker
naturlig språk, prosessering og maskinlæring for
å skape innsikt fra store mengder ustrukturerte
datakilder.

Fag

Norsk helsevesen får nytt
elektronisk journalsystem
i verdensklasse
DIPS Arena er neste generasjon system for elektronisk pasientjournal.
Syv leger er ansatt i helseteknologiselskapet DIPS ASA for å sørge for at
utviklingen foregår på sluttbrukernes premisser. En av disse er Tomas
Nordheim Alme, medisinsk direktør i DIPS.
Cato W. Gustavson, PR rådgiver på vegne av DIPS
– Kan du fortelle litt om hvem du er?
– Jeg er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i
2003, men begynte å jobbe med IT-løsninger allerede mens jeg studerte medisin i 1999. På det
tidspunktet startet jeg et selskap som laget en mobil
journal som kunne tilpasses alle journalsystemer,
basert på datidens mobile datamaskiner, såkalte
PDA ‘er. Selv om mange synes det var en god løsning, var det liten interesse for å ta den i bruk, og
selskapet kom til et punkt der det ikke var mulig å

”... laget en mobil journal som
kunne tilpasses alle journalsystemer, basert på datidens mobile
datamaskiner, såkalte PDA‘er.”
betale lønningene til de som jobbet med utvikling.
Derfor ble selskapet solgt til DIPS ASA i 2005. Etter
noen år i pediatri og pediatrisk forskning, samt noen
år utenfor Norge, fikk jeg høsten 2011 forespørsel
om å lede utviklingen av det som skulle bli etterfølgeren til dagens DIPS-systemer. Jeg så for meg
at jeg skulle få gjort mye i løpet av 2 år og tenkte at
jeg kunne alltids utsette planen om å gå tilbake til
klinikken. Etter to år innså jeg at dette kom til å ta
mye lengre tid. Det skulle gå helt frem til 2014 før
noen kunne ta i bruk alt det vi har laget, og først i
dag, nesten fem år senere er systemet så klart at vi

ser at det kan ta over for det gamle DIPS-systemet,
forklarer Alme.
– Hva motiverer deg til å jobbe i DIPS?
– Motivasjonen min for å jobbe med e-helse har
alltid vært å kunne utnytte datamaskiner for å
gjøre oppgaver som helsepersonell burde slippe å
bruke tid på. Det er dessverre et stort paradoks at
mange kolleger opplever at de nå bruker mer tid
på datamaskinen, uten at det kan rettferdiggjøres i
form av bedre pasientbehandling. Jeg har sett med
selvsyn hvordan man kan spare flere minutter per
poliklinikkkonsultasjon og i tillegg øke kvaliteten
dersom vi får til en bedre bruk av IT. Min tolkning
av dette er at det i dag er høye forventninger til
omfang og kvalitet på dokumentasjon, samtidig som
systemene henger etter når det gjelder å gjenbruke
informasjon på en god måte og gi brukeren noe
tilbake i form av automatisering av repetitive oppgaver, bedre oversikt eller støtte til beslutninger. Vi
trenger både bedre systemer, men i takt med dette
må vi også endre måten vi jobber på slik at vi får
glede av forbedringen. Noe av det mest spennende
vi har gjort i 2015 var å legge til rette for at pasienten selv kan legge informasjon inn i sin journal. For
mange pasientgrupper vil dette gi både økt kvalitet
på dokumentasjonen og redusert tidsbruk for legen.
- Hva er DIPS Arena?
– DIPS Arena er neste generasjon elektronisk pasientjournal (EPJ). Utviklingen startet allerede for fem
år siden og DIPS Arena skal erstatte dagens DIPS
Norsk Ortopedpost • 1 - 2016
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Classic. Utvikling i teknologien rundt oss og kravene
som settes til EPJ-systemer i dag gjør det riktig
ikke å forlenge levetiden til DIPS Classic, men
heller skape en ny, mer moderne plattform,
forklarer Alme.
- Hvor langt har dere kommet i utviklingsprosessen?
- DIPS Arena har kommet inn i en sammen- og
ferdigstillingsfase. Prosessen er som alltid ved nye
versjoner: test, pilot og utrulling. I årene som har
gått har vi utviklet den nye programvaren parallelt
med den gamle, for å sikre at sykehusene skal
kunne gå over fra gammelt til nytt på en god måte.
Det har vært tidkrevende og kostbart. Fra 2017 har
vi muligheten til å utvikle uten å ta høyde for DIPS
Classic, noe som vil gi oss en helt annen hastighet.
Siden DIPS Arena er i startgropen, må man forvente
noen barnesykdommer, men det vil være raskere
å justere og endre enn før. De første sykehusene i
Norge tok i bruk DIPS Arena i 2014 og det foregår
nå intense aktiviteter for å ta i bruk Arena i alle
helseregionene som er DIPS-kunder. Helse Vest
fikk høsten 2015 på plass funksjonalitetene i sitt
”Alle Møter”-prosjekt, slik at alle pasienter selv kan
bestille eller endre time på nett. Et annet eksempel
er Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus som
har fått en løsning der pasienten selv kan registrere
informasjon i sin egen journal og spare legen for tid,
forklarer Alme.
- Hva er hovedforskjellene mellom DIPS Classic
og DIPS Arena?
– DIPS Classic er et system som bygger på teknologien som var tilgjengelig i den tidsperioden det ble
laget. Som alle vet har den digitale utviklingen vært
i rask endring og med Arena får sykehusene en
plattform som tilfredsstiller de forventningene som vi
i dag har til IT-systemer, basert på moderne teknologi. Samtidig tilrettelegger for et mer fleksibelt

DIPS Arena vil være med å
forenkle hverdagen til mange,
sier Tomas Nordheim Alme,
medisinsk direktør i DIPS.
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”Man kan tenke på det som en
moderne smart-telefon der det er
enkelt å legge til nye app’er.
På samme måte blir DIPS Arena
en ”ramme” som det er enkelt
å legge til ny og spesialisert
funksjonalitet i. ”

Fag

system, som på en langt enklere måte skal tilpasse
seg måten ulike deler av helsetjenesten arbeider
på. Man kan tenke på det som en moderne smarttelefon der det er enkelt å legge til nye app’er. På
samme måte blir DIPS Arena en ”ramme” som det
er enkelt å legge til ny og spesialisert funksjonalitet
i. Slik kan helsepersonell få tilgang på funksjonalitet som man tidligere måtte ha et ekstrasystem
på siden for å oppnå. Leger, sykepleiere og annet
helsepersonell som bruker EPJ i sin arbeidshverdag
har vært helt sentrale i utformingen av DIPS Arena.
- Kan du kort forklare hvordan DIPS Arena
er bygget opp?
– En god sammenligning er faktisk smarttelefonen.
For at den skal fungere må den grunnleggende
teknologi og data være på plass. Sikkerhet, kommunikasjon, backupprosedyrer osv. Oppå dette
fundamentet, tilbys brukeren tilpasset funksjonalitet
i det vi kan se på som «app’er». Data må kunne
gjenbrukes på tvers av ulike «app’er» og vi må så
langt som mulig unngå at samme informasjon må
tastes inn flere ganger. I vår sammenheng snakker
vi om en betydelig mengde data, der en vesentlig
del av kompleksiteten ligger i bredden i data som
skal kunne registreres og vises. Når basisen er på
plass med DIPS Arena, kan man enkelt bygge på
med applikasjoner som er skreddersydd de ulike
brukernes behov. Selv om også dagens DIPS Classic
er integrert med et hundretalls andre systemer blir
DIPS Arena et stort skritt fremover for å ta i bruk
teknologi fra markedsledende aktører på sitt område. E t eksempel her kan være IBM Watson som
er en teknologiplattform som bruker naturlig språk,
prosessering og maskinlæring for å skape innsikt fra
store mengder ustrukturerte datakilder.
- Hvilke nye endringer kan man forvente seg med det
nye systemet?
– DIPS Arena åpner for mange spennende, nye
muligheter. Systemet vil for eksempel støtte oppunder
måten klinikere jobber på, ved at det bygges inn
klinisk prosess- og beslutningsstøtte. I dag er det
slik at klinikerne i stor grad må innhente informasjon fra en rekke ulike systemer og prosessere dette
i eget hode. Med DIPS Arena kan sykehusene legge
til rette for at all informasjon er tilgjengelig for alle på
én og samme skjerm. I tillegg vil man kunne få anbefalinger på tiltak basert på liknende tilfeller av de
situasjoner man står ovenfor, sykehusets retningslinjer og pasientens egenregistrerte preferanser.

– Hvilke andre fordeler er det verdt å nevne?
– DIPS Arena vil være med å forenkle hverdagen til
mange. Leger spesielt vil få en tydeligere journal,
med mindre trykking, mer oversikt, hvor de i langt
større grad kan ta i bruk egne data til forskningsog kvalitetsarbeid.
- Hvilke utfordringer står man ovenfor når et nytt
system skal utvikles?
- På IT-fronten ligger helsevesenet mange år bak
den generelle utviklingen. Både bank, finans og
telecom-bransjene har i stor grad vært gjennom det
helsetjenesten nå er midt oppe i. Det som er viktig å
understreke er at graden av kompleksitet er betydelig høyere i helsevesenet, spesielt med hensyn til
standardisering og det vi kaller for semantisk interoperabilitet. Ta for eksempel ordet ”brystsmerter”.
Det er et ord som har nokså forskjellig konnotasjoner på fastlegekontoret enn på en silet pasientpopulasjon i et akuttmottak. Dersom datasystemene
skal kunne hjelpe oss med å tolke informasjonen,
må det finnes en større grad av entydighet på hva
begreper betyr. Min opplevelse er at veldig mange
som ikke selv har medisinsk bakgrunn undervurderer kompleksiteten i helsetjenesten. Forstår
man ikke kompleksiteten, er det lett å ta avgjørelser
man senere vil angre på, forklarer Alme.
- Hva gjør DIPS for å forstå kompleksiteten?
– Det viktigste tiltaket vi gjør er å sørge for at systemet lages på brukernes premisser. Det er viktig

”Det viktigste tiltaket vi gjør er å
sørge for at systemet lages på
brukernes premisser. ”
at de som sitter på spesialkompetanse er med å
utforme sine egne arbeidsrutiner og DIPS har derfor
ansatt syv leger som skal sørge for at sluttproduktene er tilpasset en reel hverdag. Spesialkompetanse
utover dette innhenter vi gjennom workshops og
ulike samarbeidsmodeller med utvalgte representanter for sykehusene. Hos oss er det en selvfølge at
en øyelege er med på prosessen hvor en øyemodul
utvikles, på lik linje med at nyrelegen er med på
utviklingen av en nyremodul, helt enkelt forklart. Det
finnes også en del likheter på tvers av spesialiteter
– og noen prinsipper er generaliserbare. Det er
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nesten like viktig å få disse rett, siden systemet skal
benyttes for et helt sykehus eller en hel helseregion.
- Hva vil DIPS Arena bety for klinisk forskning?
– Et helt nytt prinsipp som preger DIPS Arena er det
vi kaller to-nivå-modellering. Det innebærer
at DIPS og ingeniørene som jobber hos oss har
ansvaret for å modellere de generelle trekkene
– det som er felles for alle. Så finnes det et nivå til
som kan modelleres mye nærmere klinikken. Det
er i dag mulig med DIPS Arena å spesialtilpasset
programmet slik at det passer til én enkelt fagseksjon. Her kan man for eksempel definere hvilken
informasjon som skal innhentes i ulike situasjoner,
hva pasienten skal kunne registrere selv, og hvordan
informasjonen skal kunne gjenbrukes for å forenkle
klinikerens dokumentasjonsarbeid. Dette arbeidet
krever ikke kunnskaper om programmering og har
et vanskelighetsnivå omtrent som for Microsoft
Access eller avanserte Excel-ark. Det betyr at det
som i dag lagres i slike verktøy, på siden av journalen, nå, med samtykke fra pasienten, kan lagres
lovlig i pasientjournalsystemet. De kliniske miljøene
kan selv påvirke hvordan data lagres og hvordan det
kan hentes ut igjen. Det vil revolusjonere muligheten til å drive forskning og kvalitetssikringsarbeid
på eget pasientmateriale.
- Hvorfor er det viktig å jobbe tett med helsepersonell
og andre leger?
– Jeg så tidlig at det å sikre viktige innspill fra helsepersonell er en enormt viktig oppgave. I tillegg til alle
de aktive klinikere fra sykehus som deltar i ulike

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

34

Norsk Ortopedpost • 1 - 2016

”Det er 15 år siden jeg var
med på å lage en løsning som
lot legen ha med seg journalen
overalt i frakkelommen.
Neste år får vi kanskje se et
sykehus i Norge ta det i bruk.
Denne jobben krever en
tålmodighet jeg ikke visste
jeg var i besittelse av.”
prosjekter og arbeidsgrupper har vi syv leger som i
dag er ansatt i DIPS, fire av disse på heltid. Jeg har
vært opptatt av at vi skulle ansette flere leger fordi
det er vanskelig å formidle hvor ulikt leger jobber i
ulike kliniske settinger og hvor kompliserte heterogene mange av arbeidsprosessene er, sammenlignet med det man finner i mange andre bransjer.
– Jeg er i utgangspunktet en rastløs og utålmodig
person. Det er 15 år siden jeg var med på å lage en
løsning som lot legen ha med seg journalen overalt i
frakkelommen. Neste år får vi kanskje se et sykehus
i Norge ta det i bruk. Denne jobben krever en tålmodighet jeg ikke visste jeg var i besittelse av. Jeg har
forbannet meg på at jeg skal se dette i produksjon
i full målestokk, så den kommer til å komme godt
med, avslutter Alme.

A technology from smith&nephew
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Behandling av Charcot fot
Charcot fot, nevroartropati, er en tilstand som kan forårsakes av en rekke
sykdomstilstander som utløser en perifer nevropati. Den viktigste årsaken
i dagens samfunn er diabetes mellitus, hvor prevalensen av Charcot
nevroartropati (CN) er oppgitt til 0,08 % til 7,5 %.1 Insidensen blant
normal befolkningen er på omkring 0,16 %.
Fredrik Andrè Nilsen, overlege, Sykehuset Østfold
Prevalensen av diabetes forventes å stige mot epidemiske
proposjoner innen 2030.2 Av
samme årsak forventes også
antall pasienter med CN å stige
de neste årene.
Charcot nevroarthropati er en velkjent tilstand som oftest rammer
de tarsometatarsale og tarsale
ledd hos diabetikere. Tilstanden
ble første gang beskrevet i 1868
av Charcot, men nevropatisk arthropati ble først satt i sammenheng med diabetes av Jordan i
1936. Risikoen for trykksårutvikling og amputasjon øker eksponensielt hvis midtfoten kollapser
og benede prominenser utvikles
før pasientener har gjennomgått
den akutte Charcot prosessen.3
Langtidsresultater etter Charcot
fot har vist at pasientene får en
vesentlig redusert funksjon og
er meget utsatt for sårproblematikk og senere behov for kirurgi.
Pakarinen et al.4 viste i sin studie
på 41 pasienter med Charcot fot
at mortalitetsraten etter 8 år var
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29 %. 67 % av pasientene hadde
i løpet av 5 år minst en episode
med diabetes fotsår og 50 %
hadde behov for senere kirurgi.
Behovet for kirurgi steg etter 4
år. Riktig diagnostikk innen 3
måneder etter symptomdebut var
en viktig prediktor for funksjonelt
resultat. En nylig gjennomgang
av vårt materiale fra diabetes fotpoliklinikken ved Ullevål sykehus
(Publisert ortopedisk høstmøte
2015), har vist lignende resultater med en betydelig økt risiko for
amputasjon hos pasienter som
har gjennomgått tilstanden.

”Langtidsresultater
etter Charcot fot har
vist at pasientene får
en vesentlig redusert
funksjon og er meget
utsatt for sårproblematikk og senere
behov for kirurgi.”

Charcot fot er en tilstand som
påvirker ben, ledd og bløtdeler i
fot og ankel, og er karakterisert
ved inflammasjon i den tidlige
fase. Oftest er CN en sen manifestasjon av diabetes, men kan
også være første symptom på en
underliggende diabetes mellitus.5
Fire faktorer anses som nødvendige for utviklingen av CN6:
(1) perifer nevropati, (2) ikke
erkjent traume/skade, (3) fortsatt
repetetivt stress mot de skadede
strukturer, og (4) økt lokalt blodflow. Overaktivitet av osteoklaster
uten økt osteoblastaktivitet er
også dokumentert ved CN.7
Eichenholtz beskrev 3 radiologiske
stadier av Charcot arthropati. I
stadium 1 (utviklingsstadiet) ses
benfragmentering og debris med
destruksjon av ledd og dislokasjon. I stadium 2 (koalesense)
blir benet rundt de involverte
leddene sklerotisk, det oppstår
resorbsjon av finere debris og det
meste av de større fragmentene
fusjonerer. I stadium 3 (rekon-
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struksjon) skjer en remodellering
med avtagende sklerose (avrunding av fragmentene) og en
viss reformasjon av leddarkitekturen. Eichenholtz mente at det
optimale tidspunktet for kirurgisk
intervensjon ville være i tidlig
stadium 1 eller sent i stadium 3.
CN involverer oftest tarsometatarsalleddene, men i noen tilfeller
kan tilstanden manifesteres i midttarsalleddene, ankelleddene eller
som patologiske calcaneusfrakturer.
Fordelingen kan klassifiseres ved
Brodskyklassifikasjonen.

Type 1
Involverer tarsometatarsal og de
naviculocuneiforme ledd og er
vanligste lokalisasjon (ca. 60 %
av tilfellene); kollaps her gir en
”rocker-bottom” fot med valgus
vinkling.

Type 2
Involverer subtalar-, talonavicular- eller calcaneocuboidleddene
(10 % av tilfellene); ustabile,
krever lang tids immobilisering
(opp til 2 år).

Type 3A
Involverer talocruralleddet (ca.
20 % av tilfellene); varus eller
valgus deformitet/instabilitet gir
økt risiko for ulcerasjoner som
følge av prominerende malleoler
med påfølgende osteomyelitt.

Type 3B
Fraktur av tuberositas calcanei;
sen deformitet resulterer i distale
fot forandringer eller proximal
migrasjon av tuberositas.

Type 4
Involverer en kombinasjon av
ovennevnte områder.

Type 5
Involverer kun fremfoten.
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Behandling av Charcot fot fortsatt ...
Standard behandlingen for denne tilstanden er i dag, uavhengig
av stadium, immobilisasjon med
en ikke-vektbærende gips evt.
TAFO (Total Avlastende Fot- og
ankel Ortose) inntil konsolidering
og leddstabilitet er bekreftet både
klinisk og radiologisk.8 Det synes
å være en trend i fagmiljøene
mot å operere Charcot-føtter i
tidlig stadium, før deformiteten
oppstår. Mindre retrospektive
pasientserier har vist lovende
reslutater ved tidlig kirurgi.9,10
Kirurgien ved CN er beheftet
med en rekke utfordringer som
følge av resorbsjon av bein, fragmentering og lokal osteoporose.
Standard fiksasjonsmetoder er
ofte inadekvate som følge av de
ossøse forandringer som følger
CN. Dette har ført til utviklingen
av kirurgiske teknikker som
benevnes ”superconstruct”teknikker.11 Teknikken innbefatter
at alminnelige ortopediske prinsipper for fiksasjon er forlatt med
det mål å forbedre stabiliteten og

minske sannsynligheten for havari av fiksasjonen. Et ”superconstruct” er definert som følger:
1) Fusjon utvides ut over ”zone
of injury” og inkluderer ledd
uten CN-forandringer for å øke
fiksasjonen i bein.
2) Det utføres benreseksjon for
å korte ekstremiteten med
det mål å tillate tilfredstillende
reponering av deformiteten
uten overdrevet tensjon på
bløtdelene.
3) Det sterkeste implantat som
bløtdelene vil tillate velges for
fiksasjon.
4) Implantatet plasseres på det
stedet hvor man maksimerer
dets mekaniske funksjon.
På bakgrunn av stor morbiditet
etter konservativ behandling,
samt lovende resultater i mindre
pasientserier ved tidlig operativ behandling, initierte vi ved
Ullevål Sykehus våren 2015 en
prospektiv studie med tidlig ope-

rativ behandling etter ovennevnte
prinsipper. Inklusjonen har nå
pågått i 10 mdr, med et lavt tilsig
av pasienter. Våre erfaringer er
at denne type behandling, av
risikopasienter med betydelig
komorbiditet, med omfattende
artrodeser og fiksasjon med tykke
rigide plater gir en betydelig
risiko for sårkomplikasjoner. Noe
uventet har vi også observert et
økt strain ved enden av platene
som har resultert i stressfrakturer
i talus hos to pasienter. Dette
har medført reoperasjoner hos
begge pasienter. De faktorer
vi på forhånd trodde kunne gi
problemer som svikt av osteosyntese pga. dårlig benkvalitet,
eller manglende tilheling av
artrodeser, har vi derimot ikke
opplevd. Alle artrodeser har vært
tilhelet på under 6 mnd. Vi tror at
fremtidens behandling bør være
rettet mot videreutvikling av de
intramedullære implantater med
load-sharing og mindre risiko for
sårkomplikasjoner.
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Leserinnlegg

Frykt og åpenhet
- henger det sammen?
Ordet frykt er et av de verste ordene jeg kan
tenke meg. Ser for meg redde barn, livredde.
Tenker på hva jeg har lest om de verste diktatorene i verden. Ser for meg presten som sier:
”Helvete ble oppfunnet av kirken for å kunne
kontrollere befolkningen gjennom frykt”.
Knut Fjeldsgaard, ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
Jeg jobber med kolleger som har
studert medisin på Universitetet,
vært alene i en disktriktslegejobb,
jobbet på sykehus, lært seg å
skjære i mennesker. De har egen
bolig, betaler sin skatt, oppdrar
barn, lever i et åpent, rikt moderne demokrati hvor rikdommen
ikke synes å ta en ende. (I disse
dagene med dårlig oljepris – er
kanskje enden der. Bare for å
bekrefte historiens gang egentlig.
Ekstrem velferd kan aldri bestå).
Kan disse kollegene virkelig føle
frykt på jobben som sykehusleger? Forstår det ikke egentlig.
Men historiene forteller noe
annet.

Morgenmøte og
Monika-saken
Frykt har med åpenhet å gjøre.
På vår avdeling starter vi med
morgenmøte. Dit går vi alle
– studenter, LIS, overleger,
universitetsansatte og av og til
også fysioterapeuter. Her blir alt
gjennomgått og vist på skjermen.
Ja, det tar ofte lang tid. Det var
forslag om å redusere/endre dette
møtet. Hvorfor trenger alle å se
40
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alle røntgenbildene, hvorfor skal
alle se ryggseksjonens ct-bilder,
proteseseksjonens artrosebilder
med innsatt protese? Hvorfor
skal alle se traumeseksjonen sine
fracturbilder?
For noen år siden var vi på vei til
å endre det. Kanskje holder det
med seksjonsvise røntgenmøter?
Det får holde.
Så tok den kjente Monika–saken
av i Hordaland. En 8 år gammel
jente ble funnet hengt i et belte
i hjemmet sitt. Politiet i Hordaland konkluderte med selvmord.
Saken ble lagt død. Politibetjent
Robin Schaefer skjønte at dette
ikke kunne være riktig, tok opp
saken, og skrev bok – om sin
rolle som varsler, hvilken utrygghet han følte på arbeidsplassen.
Han stilte enkle og ubehagelige spørsmål til ledelsen. Han
ble ikke hørt, heller tvert i mot.
Saken var ferdig for Hordaland
politikammer.
Vi var flere som leste boka samtidig – og reflekterte over hvordan
sentrale personer i Hordaland
politikammer ikke slapp varsleren
til med sine spørsmål. Han

skriver om frykt, han skriver om
fortvilelse. Media måtte til – og
kort fortalt: Denne uken ble en
person tiltalt for drapet på 8 år
gamle Monika. Flere i politikammerets ledelse har måttet
gå fra sine stillinger.

Alt kommer til
overflaten
Etter dette endret vi på avdelingen
vår holdning til dette røntgenmøtet vårt, som av og til tar tid.
(Kanskje litt dramatisk å sammenligne, men det handler litt
om det samme).
Møtet er den beste læringsarenaen
som er. Det er den plassen hvor
åpenheten i avdelingen er på sitt
mest åpne. Alt blir vist. Alt ligger
til rette for å kunne stille helt
åpne og helt relevante spørsmål.
Hvorfor skal den claviculafracturen opereres? Stilt av noen fra
proteseseksjonen. Irriterende av
og til – men spørsmålet er rett.
Og det skal stilles. Så må man
forklare operasjonsindikasjonen.
Åpenheten er viktig for å vise
alle hva vi driver med på vår
avdeling. Ingen skal kunne gjøre

”Debatten ble lagt
død – røntgenmøtet
fortsetter som det
er – med full
åpenhet, og mulighet
til å stille adekvate
spørsmål ved det
som kommer opp.”

Leserinnlegg

noe som ikke tåler dagens lys.
Operasjonsindikasjonene skal
være reelle og basert på vår
dokumenterte viten kombinert
med et fornuftig skjønn. Alle vet
at dersom noe er tvilsomt kommer spørsmålet på røntgenmøtet.
Sånn skal det være, og sånn vil
vi ha det. Med alt inne på datamaskinen, kan heller ikke røntgenbildene kastes. Alt kommer til
overflaten. Alt skal være åpent.
Og sånn ville vi ha det.
Debatten ble lagt død. Røntgenmøtet fortsetter som det er – med
full åpenhet og mulighet til å stille
adekvate spørsmål ved det som
kommer opp. Kollega fra annen
seksjon, LIS i sin andre uke på
jobb: Still spørsmål, be om svar.
Viktig da å stille spørsmålene
– kritiske – på en fornuftig og
grei måte. Den som forsøker
å tråkke på noen under seg
skal bli korrigert i plenum. Umiddelbart – av en overlege.

”Når noen ikke vil
ha åpne prosesser
– da er det noe
muffens. Det er
min teori, og det
er min erfaring
– og den velger
jeg å holde på.”
Når noen ikke vil ha åpne prosesser – da er det noe muffens.
Det er min teori, og det er min
erfaring – og den velger jeg å
holde på. Vi har sett eksempler
på tåkelegging av hendelser.
Før eller siden og kommer det
en boomerang tilbake. Den

er vanskelig å bli kvitt. Mange
eksempler finnes.
Er det slik at man ikke kan si
hva man vil på våre avdelinger?
Er det slik at yngre leger ikke
tør å stille kritiske spørsmål? Er
de redd for ikke å få sitt vikariat
forlenget? Tydeligvis. Men jeg er
overrasket – men jeg er og veldig
naiv på slikt.

Hvor ligger lojaliteten
i sykehuset?
Rollene forklarer vel noe av det,
men i handling kan man tydelig
vise noe annet. Man må ikke
av frykt være lojal oppover i
systemet, lojaliteten må og skal
være nedover i systemet – den
skal være nedover til de som står
i akuttmottaket, til de som går
vaktene, til de som ”er i fronten”
og møter pasienter ansikt til ansikt. Og til slutt er det pasientene
vi skal vise vår lojalitet. De skal
være trygge, de må være trygge.
Vi må vite at bakvakten kommer
når man ber om hjelp. Vi må vite
at vi blir behandlet ordentlig på
morgenmøte dagen etter. Voksne
folk skal ikke stå opp om morgenen og frykte arbeidsdagen sin.
Frykte at en overlege eller annen
kollega kan si og gjøre hva han/hun
vil. Sånn kan det ikke være.
Den sjef som tillater noe slikt, og
som kun viser lojalitet oppover i
systemet har ”tapt garderoben”.
Han har ikke folkene med seg
lenger, og da har han tapt mulighetene for å lage en faglig god og
sunn avdeling hvor folk vil jobbe.
Overlegegruppa er etter min
mening nøkkelen i hele kulturen
som dreier seg om frykt og åpenhet. Det er overlegegruppen på
en avdeling som er kontinuitetsbæreren, både faglig og kulturelt.
Det er denne gruppen som kan

påvirke og lage kulturen på en
avdeling. Det er denne gruppen som skal stå opp for LIS,
for andre yrkesgrupper og sette
standarden. Det er blant disse
legene den faglige standarden
settes, og det avgjøres hva som
kan aksepteres. Aksepterer man
dårlig arbeide, så fortsetter dårlig
arbeide. Setter man en standard
– en høy faglig standard – så vil
den fortsette å bestå.
Overleger som ikke tør/våger å
stå opp for en kollega har tapt.
Den som ikke oppover i systemet
står opp for sin avdeling/sine
eldre/yngre kolleger har tapt.
Sånn er regelverket ”der ute”.
Henning Kvitnes synger:
”Evig eies kun et dårlig rykte.”
La oss beholde åpenheten på en
avdeling. Åpenheten om kriteriene for hvem som skal på kurs.
Åpenheten om hvor pengene går,
åpenheten om hvem som finansierer hvilke stillinger, åpenhet om
tjenesteplanene, åpenheten om
komplikasjonene våre osv ...
For å unngå en fryktkultur er
åpenheten et sentralt punkt. Og
her er overlegene den viktigste
gruppen på en avdeling. De må
sørge for at yngre som kommer
opp drar med seg den samme
åpenhetskulturen, og dermed
unngå at en fryktkultur kan spre
seg i en avdeling.
Jeg har tro på det. Jeg tror alt blir
bedre enn det har vært. Men forutsetningen er at man må kjenne
til historien. Man må vite hvordan
man ikke vil ha det, og det må sies
høyt og tydelig – av overlegene
på avdelingen. ”Mumlekulturen”
der det mumles hva man egentlig
mener halvhøyt må ikke aksepteres. Den er destruktiv.
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Things to do 2016
Trenger du å oppdatere deg, få ny inspirasjon eller utveksle erfaringer
med kollegaer du ikke ser til daglig? Planlegg kurs og konferanser nå.
26th Scandinavian Society for Surgery
of the Hand Congress
31. mars - 3. april, Levi, Finland
Mer info under http://sssh2016.fi/index.htm

NOF 2016 (se under)
27. - 29. april, Linköping, Sverige
Mer info under http://nof2016.se

EFORT 2016
01. - 03. juni, Geneve, Sveits
Mer info under http://www.efort.org/geneva2016/

35th Annual Meeting of the European
Bone and Joint Infection Society
01. - 03. september, Oxford, UK
Mer info under http://ebjis2016.org

2016
NORDIC ORTHOPAEDIC
FEDERATION CONGRESS
APRIL 27-29, 2016
LINKÖPING, SWEDEN

BASIC SCIENCE FOR THE CLINICIAN
Join us for
the kickstart or update
of your orthpaedic life

nof2016.se
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D-RAD
SMART PACK™

Et smart alternativ

Single-Use Volar Distal Radius
Plating System

Vasking og sterilisering av instrumentsett
koster både tid og penger

D-RAD
SMARTPACK
Ingen resterilisering - ingen venting

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

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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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 2016.

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 2016. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag
med kr 5.000.
En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle
aksepterte innlegg.
Lykke til og god arbeidslyst!

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

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

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

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE

Stipend, kurs &
konferanser

Göran Bauer’s grant
of €10.000
All members of the national societies (as
member of the Nordic Orthopaedic Federation|
(NOF) are kindly invited to apply for the Göran
Bauer’s grant of €10.000. The purpose of the
grant is to support study visits of NOF members to orthopaedic institutions as a part of a
scientific project, and/or to support scientific
meetings of NOF members related to a scientific project. The scientific project should result
in a publication in Acta Orthopaedica.
The application should be e-mailed to:
info@norf.org.
Deadline of the application is April 1st, 2016.
The application, in English, must include the
following headings:
- Introduction, general aim of the scientific project
(Max 1 A4);
- A description of the visit and/or meeting and the
relevance for the project (max 1 A4);
- The research plan or work plan of the scientific
project (max 2 A4);
- The total project budget, and a specified budget
for the study tour or scientific meeting (max 1 A4);
- Short CV of the applicant (including publications).
The grant application must be sent electronically,
attached as a PDFfile, and it must not exceed 6 A4
pages, preferably less. Applications longer than 6
pages will be truncated. Please name the file your
name. The successful candidate(s) will be announced at the coming NOF Congress.
For more information see NOF website.
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GLOBAL UNITE

SKULDERPLATTFORM

3 funksjoner på samme stamme

Felles plattform for reversert, anatomisk og fraktur skulderprotese

Stipend, kurs &
konferanser

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

Financial support for research work,
both basic and clinical research,
in orthopaedics in Norway. Only
full members of The Norwegian
Orthopedic Association can apply
for this grant.
The evaluation committee will consist of
members from the Norwegian Orthopedic
Association.
This grant has an amount of 50.000 NOK.
(With support from Heraeus Medical).
Deadline for application is
30. September 2016.
The application, no longer than 2–3 pages,
should be written as a Word-document with
the following content:
1. Name of the applicant
2. Birth date of the applicant
3. Hospital/institution
4. Division/department
5. Address
6. Telephone
7. E-mail address
8.	Other participants in the study (supervisors, other hospitals) Further content:
a. Title of the project/study
b. Description of the study,
			 project protocol
c. Budget
Applications with the Word-document
attached, should be sent to:
leder@ortopedi.no
The board of The Norwegian Orthopedic
Association (Nof) will suggest Nof-members
to the evaluation committee.
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Nof stipend til støtte til
forskningsarbeid, videre- og
etterutdanning, eller kursog kongressdeltakelse.

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

Stipendet er på kr 50.000 og ble
opprettet i 1982.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

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

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

Design and polyaxiality
make the difference.

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

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

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

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

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

