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Simply advanced

NOP

The EVOS SMALL Plating System
takes an evolutionary approach
to simplifying and unifying small
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Redaktørens palte

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

Regimeskifte
” ... redaksjonen er ikke preget av
puritanisme, og bidrag trenger ikke
å være strengt faglige, så lenge de
har et snev av allmen interesse for
ortoblaster og ortopeder ...”

Anatomy defines the shape.

Når den første utgaven likevel har noen innlegg med
undertegnedes byline er det først og fremst fordi andre
innsendere har glimret med sitt fravær – med noen
meget hederlige unntak, naturligvis.
Jørgen Andvig, redaktør

Påsken er nært forestående. Høysesong for
appelsin, klister og brilleskille. Det vil si; i våre
dager er det vel heller proteinbar, felleski og
solfaktor 50. Det er ikke hipt å være solbrent
– hvem skulle trodd det? Ting forandrer seg.
I Norsk Ortopedpost har det også vært regimeskifte. Det er med en god dose ærefrykt jeg
har inntatt chesterfieldsalongen på redaktørkontoret. Jeg sitter i et preformet krater i det
bløte, okserøde skinnet og trekker inn en
umiskjennelig eim av min forgjenger. Øystein
Tandberg har som redaktør for NOP etterlatt
seg varige spor i vår kollektive ortopediske
hukommelse, og rustent slipespon fra stålkanter
og isøkser i vegg til vegg-teppet på kontoret.
Til tider har NOPen nærmest vært fylt perm til perm av
spalter forfattet av redaktøren selv. En stor takk rettes
forhenværende redaktør som har bidratt med mangfoldige spalter av fag og prosa i lystig passiar. Alle NOPs
utgaver overleveres riksarkivet, og altså vil Tandbergs
bidrag for all fremtid være bevart sammen med øvrige
innsenderes innlegg, side om side med Einar Gerhardsens memoarer og samtlige årganger 91 Stomperud.

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip.
The result comes close to nature:
The anatomically shaped LINK® SP-CL ®. It follows a concept that has proven its success in registries*
and clinical studies like the LINK® SP II ® Hip System.
Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80
* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se

Moving on.

Det er ikke åpenbart at NOPen vil preges av noe
personling prosjekt fra min side. Til det er jeg altfor
ydmyk – kanskje den mest ydmyke i hele verden. De
som håpet at jeg ville bruke spalteplass i på å fyre opp
under fogderistrid på Norvestlandet og predikere resultater i tippeligaen for herrefotball vil nok bli skuffet.

” ... Øystein har [-] etterlatt seg varige
spor i vår kollektive ortopediske
hukommelse, og rustent slipespon
fra stålkanter og isøkser ...”

Dermed ønsker jeg å fremheve den enestående muligheten dere lesere har til å bidra med det som dere
holder for viktig. Vi har lav terskel for å publisere frie
innlegg her i bladet og faste spaltister ønskes velkommen. Redaksjonen er ikke preget av puritanisme, og
bidrag trenger ikke å være strengt faglige, så lenge
de har et snev av allmen interesse for ortoblaster og
ortopeder i det ganske land.

Venteliste for bidragsytere
Det er som så mange andre ting i samfunnet
viktig å være tidlig ute. Når allmenheten
får øynene opp for hvor gøy det er
å få sine tanker og inntrykk i en
så høythengende publikasjon
vil det nok snart bli trangt
i døren. Det vil naturligvis
etableres en venteliste
for bidragsytere og
29. februar
strenge kriterier vil
for Påskenummeret
ligge til grunn for
plassering i køen.

Frister for
innlegg:

8. mai

Når ventelisten først
for Sommernummeret
er etablert vil nok etter4. september
spørselen for å få publisere her fyke i været.
for Høstnummeret
Det følger av erfaringer fra
6. november
andre system med ventelister; folk ligger ukesvis i
for Julenummeret
kø utenfor Vinmonopolet før
Burgundslippet, står årevis i kø for
å kjøpe ettertraktede luksusklokker
og betaler gladelig titusenvis av kroner
for en plass i køen for å kjøpe El-bil. Når det først
har sementert seg en oppfatning av knapphet, og den
menneskelige psyken antar at man må komme seg inn
før det er for sent, øker trykket på den evig økende
spiralen av innlegg som vil inn i NOPen. Prestisjen
øker og stadig flere vil publisere i denne blekka; voila
Norsk ortopedpost • 1 - 2020
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Lokal gentamicin

Redaktørens palte Fortsatt ...

- du har en tulipan av edleste sort i hendene! Vi får se.
Enn så lenge er det helt gratis å få sitt innlegg på trykk
her og ingen grunn til å vente med innsending om du
har noe på hjertet. Det er fire nummer pr. år og man
kan forholde seg til følgende deadlines:
29. februar for Påskenummeret
8. mai for Sommernummeret
4. september for Høstnummeret
6. november for Julenummeret
De ulike faggruppene har pliktig innlegg i NOPen og
er tildelt plass i hver utgave. Oversitting av deadline er
ingen dødssynd i bibelsk forstand, men utløser gebyr
i form av søte slikkerier for tort å svie til respektive
redaktør (tilsvarende bestikkelse på frivillig grunnlagt
belønnes naturligvis med raskere publisering og bedre
layout). Det nevnes også her at alle innsendere av frie
innlegg er med i trekningen av en iPad som loddes ut
på Høstmøtet.

Rapport, reisebrev og ny litterær spalte
I dette nummeret kan vi presentere innlegg fra faggruppen for Artroskopisk kirurgi. Eivind Inderhaug
forteller engasjert om tendenser og kontroverser fra
deres Vintermøte, og vi får et flammende innlegg om
elektronisk korsbåndsskjema som synliggjør skopøre-

Debatt om konservativ eller operativ tilnærming til noen
av våre hyppigste skader aktualiserer ønsket om felles
faglige retningslinjer/metodebøker. Forslaget ble også
fremmet på høstmøtet og det vil bli spennende å se
hvor dette arbeidet bærer hen. Følg med her i NOPen!

Som for eksempel

Nytt av året er en spalte som sikter på å rette opp det
feilaktige inntrykket som har sementert seg i enkelte
kretser, om at ortopeder er brutale, illiterate og relativt
uintelligente. Litteraturspalten er ikke ment å tipse
om det siste innen forskning på effekten av NSAIDs på
beintilheling, men heller gi et kort og konsist overblikk
over skjønnlitterære perler som gjerne er pensum,
og som man kan bruke i selskapslivet for å fremstå
belest og bereist.
Appropos bereist!: Husk å melde dere på NOF Centennial Congress i Trondheim 12.-15. Mai! Det er en flott
anledning til å gå på bartesafari i Norges tidligere
hovedstad og få faglige inntrykk fra et imponerende internasjonalt fakultet. Rai-Rai, blir det helt sikkert, også!

Hofte

Skulder

Kne

Osteomyelitt

” ... en flott anledning til å gå på
bartesafari i Norges tidligere
hovedstad og få faglige inntrykk
fra et imponerende internasjonalt
fakultet. Rai-Rai, blir det
helt sikkert, også”
Så vil jeg ønske dere alle en riktig god Påske! De som
kan får glede seg over skiføre og sol, og sende en tanke
til helligdagsheltene som holder traumestuene i gang
i det ganske land. Husk at fjols til fjells gjerne betyr
storinnrykk av skadeortopedi. Noen av pasientene kan
vente med endelig behandling til etter oppstandelsen
og det gjelder å være frisk, uthvilt og edru til da.
Evig deres
Jørgen Andvig, redaktør NOP

PP-6315

Redaktøren

antibiotika der du trenger det, når du trenger det1

Foto: ©I.M. Lundquist/Ødegaard reklame & design

Bjørn Wirkola demonstrerer
viktigheten av lengde, akse
og rotasjon i praksis.

nes fortrinn på EDB fronten (ta den, hofteregisteret!). Et
tilbakeblikk på et av de hetest dabatterte emnene på
fjorårets høstmøte (ankelfrakturer) dukker også opp.

Veldokumentert.
Over 40 publiserte studier.
Referanser:
1. Ruszczak Z, Friess N.
Advanced Drug Delivery
2003;55:1679–1698.

It’s a surgeon’s choice
8
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ØKT EFFEKTIVITET

Leder

Kaffe?

Sterile Distal radius kit/instrument kit

” ... regnestykket er like enkelt
som det er intuitivt: trivsel senker
sykefraværet, kunnskapsdeling
bedrer pasientbehandlingen,
og kaffe i seg selv bedrer sannsynligvis konsentrasjonen ...”
Frustrerende
Greger Lønne, styreleder

Er det vanlig med uformelle kaffepauser på din
avdeling? Bra! Studier viser nemlig at uformelle
kaffepauser med småprat er en indikator på et
godt arbeidsmiljø.

TFNA

I tillegg representerer slike pauser en lav terskel for
utveksling av informasjon og kunnskap. I vår hverdag
preget av effektivisering er det lett å sitte igjen med en
følelse av dårlig samvittighet. Men regnestykket er like
enkelt som det er intuitivt: trivsel senker sykefraværet,
kunnskapsdeling bedrer pasientbehandlingen, og kaffe
i seg selv bedrer sannsynligvis konsentrasjonen.
Så unn dere den!

Kvalitetsregistre
Jeg vet at vi ortopeder hver dag gjør en samvittighetsfull jobb. Vi ønsker på en trygg og effektiv måte å informere, operere og kontrollere våre pasienter. Likevel går
det skeis av og til og vi har alle våre komplikasjoner.
Det har til alle tider vært en del av kirurgiens vesen.
De siste par tiår har vi imidlertid utviklet mange ulike
kvalitetsregistre som vi rapporterer inn til hver dag.
Dette har endret måten vi har jobbet på og medført
mange forbedringer i pasientbehandlingen. Og alle de
nasjonale kvalitetsregistrene ble en gang startet av
gode ortopediske miljøer. Nå er vi i verdenstoppen når
det gjelder bruk av nasjonale kvalitetsregistre.

” ... pasientsikkerhet jobber vi med
hver dag. Hele tiden. Og over alt
i hele landet ...”
Vollsveien 13E, 1326 Lysaker - Tlf: 67 51 86 00
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

Frustrerende er det da at media gir et unyansert og
feilaktig bilde av at vi ortopeder ikke er opptatt av
pasientsikkerhet. Som saken om manglende samsvar
mellom NPE klagesaker, og rapportering i lokale
hendelsesregistre. To systemer som jo aldri var ment
å speile hverandre. Eller mediastormen mot Sørlandet
sykehus, der hele sykehuset kom i miskreditt. Selv om
vi vet det sykehuset gjør det bra i nasjonale kvalitetsregistre. Vi får svare som sant er når noen spør:
pasientsikkerhet jobber vi med hver dag. Hele tiden.
Og over alt i hele landet.

NOF2020
Noe som også er viktig for økt faglig kompetanse er
deltagelse på nasjonale og internasjonale konferanser.
Det er derfor viktig å melde seg på jubileumskonferansen til Nordisk Ortopedisk Forening (NOF2020) i Trondheim i mai. Lille-Nof hadde styremøte i Trondheim i
januar og ble der presentert for planer og lokaler.
Dette virker svært lovende og ligger godt til rette
for feiringen av 100-årsjubileet til Store-NOF. (Jepp:
Lille-Nof = Norsk ortopedisk forening, store-NOF =
Nordisk ortopedisk forening. Sånn er det blitt.)

Høstmøtet Alnabru
Planleggingen til årets høstmøte er godt i gang. Styret
har besøkt hotellet på Alnabru der kongressen skal
arrangeres i år pga. oppussing av Plaza. Det ligger godt
til rette for et høstmøte slik vi kjenner det. Med fire
parallelle sesjoner og gode muligheter for mingling i
korridorene. Det som alltid kommer brått på er fristen
for innlevering av abstrakt. Skal man rekke fristen
innen 1. september, er det lurt å komme i gang før
sommeren. Og der er vi hvert øyeblikk. Høstmøte er
et godt sted for LIS-leger å gjøre sine første erfaringer
som foredragsholder.
Dessuten finner du alltid noen der som har tid til en
kopp kaffe.

Norsk ortopedpost • 1 - 2020
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Fag og rapporter

Table 2. ‘SURREY MODIFICATION’ of Lauge-Hansen classification and treatment

Foto: ©shutterstock.com

Opererer vi
for mange
ankel-frakturer?

Fracture type

NWB X-ray

WB X-ray

Deep deltoid ligament
ATTL & PTTL components

Treatment

SER 2

Stable

Stable

ATTL & PTTL intact

Boot/brace & WB

SER 4a

Unstable

Stable

PTTL fully or mostly intact

Cast & WB for 6 weeks

SER 4b

Unstable

Unstable

PTTL ruptured

ORIF

Note. NWB, non-weight bearing; WB, weight bearing; ATTL, anterior tibiotalar ligament; PTTL, posterior tibiotalar ligament; ORIF: .

WEBER B ANKEL FRAKTUR
med og uten belastning.
Talar shift reponeres ved
belastet bilde

På ortopedisk høstmøte i år ble det presentert og diskutert behandling
av ankelfrakturer i et ankelfraktur-symposium arrangert av Norsk Fot- og
Ankelkirurgisk Forening og Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi.
Internasjonale forelesere var Dr Anthony Sakellariou fra Storbritannia og Prof.
Dr. med Fabian Krause fra Sveits. Nasjonale forelesere var Mette Andersen,
Benedikte Ræder, Annette Wikerøy, og Jan Erik Madsen.
Erik Bjørbæk, overlege Ullevål sykehus
Det var et stort fokus på vurdering av stabilitet i ankelleddet som viktigste indikasjon for å beslutte behandling for SER2 og SER4 (Lauge-Hansen klassifikasjon)
skader.

” Viktige betraktninger var å vurdere
instabilitet med belastede bilder ...”

Tidligere har man sett på sprik medialt med røntgen
uten belastning og definert instabilitet ved talar shift
og medial clear space på over 4 mm, evt. > avstand
enn mellom plafond og talus.

ligamentet være uten tensjon. Ved skade i fremre del
av deltoid ligamentet vil da gi økt medialt sprik. Hvis
man ved belastet røntgenbilde har kongruens i ankel
gaffel så kan man behandle konservativt med immobilisering selv om det vil være et medialt sprik ved
røntgen uten belastning. Det ble presentert en tabell
med algoritme med forslag for hvordan skaden kan
behandles. Se vedlagt tabell.

Dr Sakellariou presenterte gode eksempler på vurderinger av instabilitet i Weber B frakturer som gjerne er de
mest omdiskuterte. Viktige betraktninger var å vurdere
instabilitet med belastede bilder ettersom intakt dype
bakre del av deltoid ligamentet vil reponere det mediale spriket når ankelen kommer i nøytral stilling med
belastning. Ved ubelastet bilde vil man gjerne ha foten
i lett plantar fleksjon og da vil bakre del av deltoid

For mange av oss representerer disse vurderinger rundt
medial stabilitet i ankelen at vi må tenke nytt. Kanskje
er det flere av oss som bør gjennomgå retningslinjer/
prosedyrer rundt behandling av ankelfrakturer?

” For mange av oss representerer disse vurderinger [-] at vi
må tenke nytt. Kanskje er det
flere av oss som bør gjennomgå
retningslinjer/prosedyrer rundt
behandling av ankelfrakturer?”

Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994620/

12
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Elektronisk registrering i

BONER blog

KORSBÅNDREGISTERET

Knekirurg funnet skyldig

Kirurgene har i mange år registrert i nasjonale
registre som igjen har gitt mye god forskning og
ikke minst bedret pasientbehandling.
Håvard Visnes, Andreas Persson, Jon Olav Drogset
og resten av styringsgruppen i Nasjonalt Korsbåndregister

Foto: ©shutterstock.com

Korsbåndregisteret har de siste årene
innført elektronisk registrering av
kirurgskjema og pasientskjema.
Selv om Helse-Norge har blandet
erfaring med nye IKT løsninger vil
likevel mange mene at den digitale
alderen er kommet for å bli. Norske
kirurger er stort sett flinke til å
registrere, men det er alltid rom for
forbedring. Hofteproteseregisteret
er flinkest i klassen med dekningsgrad på 97 % mens korsbåndregisteret ligger på pene 85 %.
Pr. dags dato er det ca. 20 av de
aktuelle 50 sykehusene som er gått
over til elektronisk registrering fra
papir, målet for 2020 er en økning
til over 80 %.
Fordelene med elektronisk registrering er bedret kvalitet på data som
blir samlet inn. Bedre kvalitet gir mer
presise svar og igjen bedre behandling. Et eksempel er meniskskader
som blir mer presist registrert i det
nye elektroniske skjema. Sykehusene
vil også ha lettere tilgang på egne
data enn tidligere. Ved å skanne
implantatene og få pasientene til
å fylle ut KOOS-skjema elektronisk
reduserer man mengden papir og
arbeid i alle ledd.

” Fordelene med elektronisk
registrering er bedret kvalitet
på data som blir samlet inn, ...”
14
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Vi ønsker også å fokusere på de
nye mulighetene en elektronisk
registrering gir. I 2019 fikk en
forskningsgruppe med prosjektleder Rune Jacobsen (Ahus) en
solid bevilgning for å utvikle

muligheten til å gjennomføre
randomiserte studier ved hjelp av
registeret. Dette vil på sikt være
en enorm mulighet for det enkelte
sykehus til å bruke registeret som
datainnsamler for sine kliniske
studier. Sykehuset vil da lettere
kunne inkludere pasienter og vi vil
også kunne lage spesifikke skjema
til den enkelte studie. Pilotprosjektet
vil være en studie om operativ vs.
konservativ behandling for fremre
korsbåndskader.
Korsbåndregisteret er kjent med
utfordringene med en slik overgang
og har prøvd å gjøre dette så
lett som mulig. Likevel må ny
innlogging skaffes og nye rutiner
må læres. Kirurgene vil også øke
registreringstiden fra 1 til 3 min.
Vi mener gevinsten oppveier
ulempene og håper på en positiv
dugnad rundt dette. Vi har ansatt
en person som er drillet til å trene
opp merkantilt personale slik at
rutinene rundt pasientens KOOS
kan gå lett. For kirurgene kan det
være mulig å få besøk av en
”fadder” fra styringsgruppen på
sykehuset. Da kan frustrasjoner
luftes og vi stiller gjerne på det
enkelte sykehus for en faglig prat,
en spennende korsbåndoperasjon
og ikke minst elektronisk registrering i etterkant. Det er bare ta
kontakt med oss om man ønsker
mer informasjon.

Øystein Tandberg

i utuktig omgang med proximale tibia
En knekirurg på et av landets større sykehus er nylig dømt i retten for utuktig
berøring av en pasient under operasjon samt tvilsom kirurgisk praksis.
Legen ble idømt lovens strengeste straff, for en ortoped, med 6 års betinget fengsel. Straffen skal avtjenes i
form av 5 dagers poliklinikk i uken, på sykehusets senter for pasienter med kroniske ryggsmerter. Ellers må
han ha fotlenke i tre år. Ytterligere må vedkommende
betale en sekssifret sum til pasienten.

kontaktbar. Etter ca to minutter satte han til å stønne
før han samlet seg og fullførte inngrepet. Det hele
hadde et motbydelig seksuelt preg over seg.” Etter
at hun fikk samlet seg i retten fortsatte operasjonssykepleieren med vemmelse: ”Og ikke minst gjorde
han operasjonsfeltet utsterilt.”

Overgrepet skal ha funnet sted under en rutinemessig
operasjon for fjerning av en PEEK skrue i proximale
tibia. En av operasjonssykepleierene som var med på
inngrepet sa følgende under ed: ”I starten av operasjonen gikk alt som normalt, men etterhvert som skruen
skulle fjernes skrapte han ut mer og mer benvev. Han
tok fingeren inn i tibia og befølte korsbåndet nedentil
mens han brukte gjennomlysning. Hele seansen var
svært ubehagelig, særlig da han startet å stønne og
startet å føre sin egen sterile venstrehånd under
operasjonsbordet. Han ble blank i øynene og var ikke

Ortopeden som ikke ønsker å stå frem med navn sier at
det hele er oppspinn og at utskrapningen av benvevet
var helt nødvendig siden det var infeksjon rundt skruen.
Inngrepet var krevende, og evt inntrykk av stønning må
ha vært pga dårlig assistanse fra operasjonssykepleieren som ikke engang klarte å gi ham skikkelige haker.
Han stiller seg fullstendig uforstående til det som
anses som seksualisert berøring av ACL. Han mener det
hele stammer fra en personalkonflikt der han gjentatte
ganger har anklaget operasjonsteamet for å være late
og sabotere inngrepene hans. Retten festet ikke lit
til hans forklaring, men fylkeslegen som selv har phD
innen korsbåndskirurgi mener det er tilstrekkelig med
en advarsel for episoden. Legen beholder således sin
autorisasjon. For å tjene inn penger til erstatningen til
pasienten må uansett legen ha et inntektsgrunnlag
og akter å kunne gjøre opp for seg ved å ha kveldspoliklinikk 2 ganger i uken.
Operasjonssykepleieren fikk lagret et bilde fra gjennomlysningsapparatet. Dette bildet ble det fellende beviset
mot knekirurgen. Politiet fant også plastmodeller av
kne og korsbånd liggende i ortopedens nattbordskuff,
samt et utall bilder av friske korsbånd lagret på den
straffedømtes pc.

Dette bildet ble fellende for kirurgen. Han benekter
ikke det faktum at den aktuelle fingeren palperer
relativt dypt i caviteten, men hevder det var helt
nødvendig for et godt resultat, og at det uansett er
tydelig fra bildet at det ikke er første gangen denne
knokkelen og tilhørende strukturer tukles med av
en ortoped. Retten finner det skjerpende at ortopeden
later til å insinuere at knokkelen inviterte til grundig
palpering grunnet tidligere inngrep
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REISEBREV

Artroskopiforeningens
vintermøte
2020
Artroskopiforeningens årlige vintermøte ble
arrangert på tradisjonsrike Gudbrandsgard Hotell
på Kvitfjell helgen 31. januar til 2. februar. 56
deltagere, hvorav 6 LIS hadde møtt opp for å
få med seg årets faglige og sosiale event for
artroskopi-interesserte. Kvitfjell er et eldorado for
skiaktivitet – og føreforholdene var svært gode
både langrennsløpere og alpinister denne helgen.
Eivind Inderhaug og styret i Artroskopiforeningen

Foto: ©Iver Eriksen/Shutterstock.com

Hvert år startes helgen med innlegg fra Korsbåndsregisteret. I år fikk vi
presentert et utkast til nasjonale retningslinjer for fremre korsbåndskirurgi. Både kontroversielle og mindre kontroversielle temaer rundt
korsbåndskirurgien ble nevnt og debattert. Tendensen er nok at sentrale
helsemyndigheter ønsker faglige retningslinjer og det vil være fordelaktig om fagmiljøet selv kan lede an i utviklingen. Ut over fredagen fortsatte den spennende debatten om behovet for et nasjonalt register for
pasienter som blir operert for ustabilt kneskjell. Truls Straume-Nesheim
holdt et innlegg om temaet.
Flere av artroskopiforeningens medlemmer har disputert i løpet av det
siste året og blant disse var Svend Ulstein, Andreas Persson og Cathrine
Aga alle inviterte foredragsholdere. Svend Ulstein, som disputerte i 2019,
holdt fredag ettermiddag sin prøveforelesning om ”Bruk av PROMS
som utfallsmål”.

”Tendensen er nok at sentrale helsemyndigheter ønsker faglige retningslinjer og
det vil være fordelaktig om fagmiljøet
selv kan lede an i utviklingen.”
16
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Foredragsholdere
Karl Eriksson ...

... Phillip
Moroder ...

... og Felix Dyrna

Korsbåndskirurgi og ønskereprise

Generalforsamling

Lørdag morgen hadde vi enda en flott sesjon om fremre
korsbåndskirurgi. Andreas Persson viste oss utviklingen i
”primary repair” for fremre korsbåndssvikt, en ønskereprise av hans prøveforelesning fra 2019. Flere tidligere
studier fra Norge har vist at tradisjonell korsbåndsrekonstruksjon gir bedre resultater enn reparasjon. Nye
teknikker og et ønske om å minimere morbiditeten ved
kirurgi gjør at temaet stadig holdes aktuelt. Karl Eriksson fra Stockholm (opponent i både Perssons og Agas
disputas) var invitert for å snakke om timing av kirurgi
ved fremre korsbåndssvikt og bruk av biologisk forsterkning for å bedre grafttilheling. Han presenterte blant
annet resultater fra flere studier hvor svenskene har
gjennomført akutt korsbåndskirurgi med gode resultater
og forbedret stabilitet – uten utvikling av artrofibrose.
Cathrine Aga avsluttet denne sesjonen ved å snakke om
ulike aspekter ved ACL revisjonskirurgi.

Generalforsamlingen ble avholdt før festmiddagen
lørdag kveld. Smith&Nephew Artroskopistipendium ble
i år tildelt Kristian Warholm for prosjektet HIPARTI som
undersøker effekten av kirurgisk behandling for FAIS.
Arthrex stipend til beste artroskopirelaterte foredrag for
2019 ble tildelt Guri Ekås for artikkelen ”Knee Pathology in Young Adults After Pediatric Anterior Cruciate
Ligament Injury” som ble publisert i The American Journal
of Sports Medicine. Videre vant Asle Kjellsen Mitek
Artroskopistipendium for 2020. Han skal besøke Lars
Blønd i København for å fordype seg i patellofemoralleddets hemmeligheter. Årets LIS-stipend for støtte til
reise til ESSKA eller ISAKOS tilfalt Alexander Tandberg.

En helt ny tilnærming
Skulder- og albueforeningen arrangerte sitt symposium
”Posterior shoulder instability” med Phillip Moroder og
Felix Dyrna som inviterte foredragsholdere. Vi fikk et
overblikk over litteraturen på området og fikk presentert
den såkalte ”Shoulder pacemaker” for behandling av
funksjonell skulderinstabilitet. Dette ga et innblikk i en
helt ny tilnærming til et vanskelig klinisk problem.
Vi ser frem til å høre mer om dette i fremtiden!

Søndag morgen fikk vi høre Eirik Solheim oppsummere en
imponerende serie av publikasjoner som ser på effekten
av mikrofraktur og mosaikkplastikk for bruskskader i
kne. Svend Ulstein oppdaterte oss på dagens praksis ved
slike skader. Møtet ble avsluttet med et foredrag fra
Karl Eriksson som viste en innovativ teknikk for menisktransplantasjon med bruk av hamstringsgraft.
Artroskopiforeningens styre takker for et flott møte.
Vi ser frem til å treffe så mange som mulig
5.-7. februar 2021!

Erik Poulsson med Guri Ekås
som vant Arthrex stipendet.
Vinner av Mitek Artroskopistipendium Asle Kjellsen med
Ingar Grytnes.
Norsk ortopedpost • 1 - 2020
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NOF2020

”Hot shots” – internationale foredragsholdere på kongressen

Nordisk Ortopedisk Forenings

Dr. Jose A. Morcuende Dr. Daniel Berry

Dr. Peter Försth

Dr. Robert LaPrade

Dr. Anders Ekelund

Dr. Richard Griffiths

Dr. Frede Frihagen

Dr. Hannah Seymour

Dr. Kristina Åkesson

Dr. Lars Engebretsen

Dr. Teppo Järvinen

Dr. Javad Parvizi

Dr. Tim Schepers

Dr. Rohit Arora

Dr. Heidi Haapasalo

Dr. Carsten Perka

Dr. Stephanie Böhm

100 års jubileumskongress
Foto: © Suki Liyanarachi

i Trondheim 13.-15. mai 2020
Vårens vakreste eventyr i 2020 er i Trondheim: Norsk ortopedisk forening (Nof)
arrangerer 100-års Jubileumskongressen for Nordisk Ortopedisk Forening (NOF).
Vi har den store glede å invitere alle norske ortopeder til denne spesielle
kongressen, som er full av både faglige og sosiale høydepunkter.
Ketil Holen, Congress President
Vi har engasjert internasjonale topp-ortopeder på flere
fagområder, disse ”hot shots” vil bidra på en rekke
spennende symposier.
I tillegg har vi ca. 160 frie foredrag, og NOF belønner beste frie foredrag med en ”Best Paper Award” på
€ 2500. Hele kongressen avsluttes med kåringen av
beste frie foredrag. Kanskje er det din kollega som
vinner denne fantastiske prisen.
Kongressen, som arrangeres på Clarion Hotell Brattøra,
Trondheims beste kongresshotell, åpnes onsdag 13.
Mai med et Jubileumssymposium hvor alle medlemslandene i NOF får presenteres seg med fokus på den
ortopediske utviklingen i landene i de siste 100 år, med
særtrekk og høydepunkter. Dagen avsluttes med en
orgelkonsert i Nidarosdomen (spandert av Trondheim
Kommune) med påfølgende ”Get Together” hvor det vil
bli servert kanapeer og drikke.

Torsdagen blir en dag med god anledning til faglig påfyll, og som avsluttes med en jubileumsbankett, her vil
det bli servert en 5-retters toppmeny med tilsvarende
drikke, og ikke minst med Frode Alnæs, som vil være
både toastmaster og entertainer. Vi håper at dette vil
gjøre kvelden uforglemmelig.
Vi håper at så mange norske ortopeder som mulig vil
melde seg på kongressen, som arrangørland er vi nesten
forpliktet til et godt oppmøte. NOF har gitt € 250 i
støtte til 20 norske LIS som deltar på kongressen,
søknad på denne støtten har gått via avdelingsoverlegene, direkte kostnad for hver av de LIS som får
motta denne ”gaven” fra NOF blir da bare € 100 for en
tre-dagers kongress, slå den!!

Frode Alnæs
Toastmaster og entertainer på torsdagens
jubileumsbankett.

Les mer om foredragsholderne på:
https://www.ntnu.edu/nof2020/invited

Vel møtt i Trondheim i mai!
Med hilsen fra Kongresskomiteen

o

dealnaes.n
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Kulturrådet - en spalte om

LEGION™

Skikk og bruk
for ortopeder

Foto: ©Shutterstock.com

Hvordan skal man hilse?
Det er kanskje ikke et spørsmål
som mange stiller seg i hverdagen, men like fullt noe som vi
nødvendigvis tar stilling til mange
ganger daglig. For de fleste leger
er det naturlig å etablere en
fortrolig relasjon til pasienten,
så et klassisk håndtrykk er nok
vanlig måte å hilse på for
mange i jobbsammenheng.
Jørgen Andvig, redaktør
Noe annet vil kunne oppfattes som uhøflig i vår kultur.
Enkelte pasienter med bakgrunn fra andre kulturer
kan vegre seg for å håndhilse, og det er greit, men jeg
rekker som regel alltid ut hånden som en invitasjon til
alle, så får de ta den om de vil.
Så et betimelig spørsmål; er det virkelig så lurt å holde
på håndhilsing som utgangspunkt for relasjonsbygging?
I våre dager med smittsomme sykdommer og frykt for
den neste Kung-Flu fra et kinesisk ferskvaremarked bør
vi kanskje etablere ny kutyme som ikke innebærer at to
personer gnir sine velbrukte dominante håndflater mot
hverandre ved både velkomst og avskjed.

” ... vi bør kanskje etablere ny kutyme
som ikke innebærer at to personer
gnir sine velbrukte dominante håndflater mot hverandre.”
En rask high-five vil kunne redusere aktiv kontakt ved
hilsing til en brøkdel. Å etablere dette som standard
hilseform kan nok oppleves som et skritt for langt av
mange. Det kan fort virke litt påtatt ungdommelig og
useriøst om man skal går rundt og klapse hender med
et hørbart smell før og etter hver konsultasjon. Se for
deg en ung John Travolta i lett trav gjennom dagkirurgen med en high-five til alle de nyopererte pasient20

Total Knee System
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ene i en hvitkledd variant av ”Greased Lightning”.
Ikke det?
Da vil jeg heller slå et slag for en FIST BUMP! For de
som er ukjent med hilsemåten er det simpelthen praksisen å presentere en vennlig knyttet neve som hilsen,
hvorpå respondenten tilsvarende hever en knyttet neve
som med tilbørlig kraft dunkes lett mot den respektive
motparts neve. Kontaktoverflaten kan reduseres til så
lite som noen få cm2 på tuppen av caput på en eller
flere metacparper. Optimalt for å uttrykke samhørighet,
respekt og vennskap med helt minimal smittefare altså.
Det er en helt egen fortrolighet bak en fist bump som
gir evne til å knytte bånd minst like sterkt som et
håndtrykk. Graden av kontakt kan varieres enkelt på en
skala fra kun caput femte metacarp til kontakt med hele
rekken av proksimale falanger. En diskret fist bump, side
mot side, mellom to kolleger på røntgenmøtet kan f.eks.
bety ”fet osteosyntese”, mens en rolig og vedvarende
bump med hele neven til en pasient ved utskrivelse fra
avdeling kan vise at du bryr deg og at dere er et team
som skal sørge for at resultatet blir bra, sammen.

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

Cruciate Retaining

Posterior Stabilized

Rotating Hinge

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST ™

VERILAST™

Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

Det er overraskende intuitivt, også for godt voksne mennesker, og bør kunne implementeres som standard hilsemåte i det offentlige i hele landet. GI MEG EN NEVE!
Ref: Mela S1, Whitworth DE2. The fist bump: a more hygienic alternative
to the handshake. Am J Infect Control. 2014 Aug;42(8):916-7.

Revisjonsprotese

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

Midtside osteosyntesen
Midtsiden i denne utgaven
er en crusfraktur som ikke
gjør så mye ut av seg,
men som demonstrerer et
par gode poeng. Ikke nødvendigvis den eksotiske
og vovede varianten du vil
se på Paradise Hotell, men
en klassisk skjønnhet som
du kan påtreffe i ditt eget
nabolag når som helst.
(Legg forøvrig merke til
fraværet av sokkemerker
i bløtvevet, som tyder på
at pasienten ikke er fra
Lillestrøm).
Casus: Lukket crusfraktur etter
vridningstraume med randonneski på bena. Moderat energi.
Pene bløtdeler. Gipses innkomstdagen og endelig osteosyntese
med antegrad margnagle i suprapatellar tilgang dagen etter.

Pasienten har samtykket t
il publikasjon av røntgenbilder.
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Jørgen Andvig

Preop (under)

Kommentar: En crusfraktur etter
rotasjonsmekanisme har relativt
ofte en intraartikulær komponent
i form av et Volkmannfragment
(bakre malleol). Utredning med
CT før endelig osteosyntese er
å anbefale. Denne aktuelle frakturen er helt ekstraartikulær.
Margnagling er valgt for en
høvelig stabil osteosyntese.
En lang skrå/spiralfraktur kan
være krevende å holde i god
reposisjon under reaming. Man
har derfor valgt å bruke Pollerteknikk for å holde reposisjonen
ved hjelp av reameren og dernest
naglen. Det er verdt å merke seg
at ved å bruke en skrue som blir
stående også postoperativt vil
den fortsatt ha en reponerende
funksjon ved aksial belastning
postoperativt dersom man skulle
ønske å dynamisere.

Postop (under)

Som bimoment kan man merke
seg at pollerskruen ser ut til å gå
interfragmentært mellom hovedfragmentene i denne frakturen.
Er det optimalt i en relativt stabil
osteosyntese? Man ønsker i utgangspunktet å ha lang arbeidslengde over osteosyntesen for
optimal tilhelingsevne, og skruen
vil i dette tilfellet kunne forringe
den effekten over naglen. Etter
redaktørens mening vil dette
ikke ha en vesentlig negativ
konsekvens her, men man kunne
altså nøyd seg med å bruke en
midlertidig pinne med samme
effekt intraoperativt.
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SKULDERPROTESER

Reisebrev

Årlig sender Norsk ortopedisk forening
en kandidat til EFORT Travelling Fellowship. Programmet går over én uke, og
blander faglig og sosialt samkvem med
likesinnede unge ortopeder fra hele
Europa. Stipendet tildeles etter søknad
og dekker hele reisen. Under kan dere
lese rapporten fra reisen undertegnede
var med på i 2018.
(EFORT krever rapport på engelsk, og googletranslate yter ikke teksten rettferdighet på norsk).

GLOBAL UNITE

Skulderprotese

Skulderprotese

Foto: ©Pierrre Leclerc/Shutterstock.com

DELTA XTEND

EFORT

Travelling
Fellowship

Just like a common arsonist would want to return to the site of the crime,
so too would I come to the Emerald Isle for the EFORT Travelling Fellowship
in Ireland in June 2018. Having done my entire six years of undergraduate
medical training in the Royal College of Surgeons in Ireland from 2002-2008,
I saw this as a fine opportunity to visit old pastures and reacquaint myself
with the inner workings of the orthopaedic services in Ireland.
Jørgen Andvig, redaktør

GLOBAL ICON

Stammeløs skulderprotese

Vollsveien 13E, 1326 Lysaker. - Tlf: 67 51 86 00
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

Having applied and been selected to travel as the representative of the Norwegian Orthopaedic Association,
I was pleased to be able to participate in this fellowship. I didn’t know too much about what the programme would entail, nor were we given the details until
the day before departure. Nevertheless we found that
we had a pretty busy schedule all week and that our
mentors, guides and coordinators looked after us every
step of the way. In fact the only time I could roam free
was when I arrived in Dublin, having landed at 11 am

on Monday and not due to check in until 7.30 pm at
the hotel. I had stumbled upon my colleague Hakan
Ilter from Istanbul, Turkey at the airport and decided to
bring him into the city centre for some proper kebabs
at my favourite joint as a student: Zaytoon in Temple
Bar. It was a bit strange being there completely sober
and in the middle of the afternoon, but it was almost
as good as I remember it. Graciously my Turkish friend
agreed, but he strongly recommended i come to
Istanbul for an even mightier kebab experience.
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EFORT
Travelling
Fellowship
Fortsatt ...

” ... two strict rules [-]: no jeans,
and be on time for the bus!”
Later on we met our fellow EFORT travellers from all
over Europe (11 total) back at the hotel and made our
introductions. Since we were all a bit anxious we soon
made our way to the onsite bar to have a few pints and an
evening meal. We were joined by a handful of Irish trainee
surgeons, our outstanding local coordinator Ms Emer
Agnew as well as our main mentor Prof. Gary O’Toole.
We were reminded there were only two strict rules during
our fellowship: no jeans, and be on time for the bus!

An interesting perspective
The next morning we were all on the bus in our freshly
pressed slacks at 8 AM. We were taken from Dublin,
across the border to Northern Ireland and Belfast, to
their largest elective orthopaedic site; Musgrave Park
Hospital. There Mr. David Beverland and his colleagues
kindly spent the rest of the day Tuesday and Wednesday
until lunch giving us a variety of lectures on how they
practice, train and do research in the North of Ireland,
with an interesting perspective of a country bound by
the UK system, but also with very strong ties to the rest
of Ireland. The differences and similarities in orthopaedic
practice in Europe were of course further dissected over
more pints and good food in the evening.

Øverst: Besøk ved Titanic-verftet i Belfast.
Over: Hele gjengen samlet ved Irlands høyeste pub.

” ... differences and similarities
in orthopaedic practice in Europe
were of course further dissected
over more pints and good food
in the evening.”
History tour and Irish gourmet food
After a healthy dose of orthopaedia and Irish style
sandwiches we said farewell to Musgrave Park and
were taken to the Titanic Museum for a spectacular
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tour highlighting the history of the shipbuilding
industry in Belfast, and the eponymous vessel which is
most famous for sinking on her maiden voyage across
the Atlantic in 1912.
From Belfast we were brought back to Dublin and had
another good evening meal and pints at the neighbourhood “it-place” the Gourmet Food Parlour. As a
Scandinavian I was delighted to find that gourmet in
Ireland still doesn’t mean lightly roasted organic moss
with seasonal algae emulsion served on a lukevarm
millstone - no, the aged angus ribeye steak was served
rare with a rich peppecorn sauce and garlic potatoes,
perfectly complementing the cold brew in our glass.

Observation and lectures
Thursday was spent in Cappagh National Orthopaedic
Hospital, where Prof. John O’Byrne kindly greeted us
and brought us into the operating theatres where we
were split into pairs and were invited to observe the
surgeons at work. We had ample opportunity to discuss
details of various and sometimes differing practices
between surgeons from our respective countries. After
lunch we were given lectures by Prof. Gary O’Toole,
who has the supernatural ability to make oncology
interesting, I might even say exciting, by exploring the
historical background and rationale for current practice
in a masterly fashion. A definite highlight as far as
the lectures went. Of course his endearing charisma
couldn’t quite top the upcoming event which was a
tour of the Guinness (as in the porter stout) Storehouse
in downtown Dublin - the highlight of which is pouring
your own draught pint of the creamy black gold and
enjoying it in the Gravity Bar with a group of PanEuropean friends, high above the rooftops of historic
Dublin, with a 360 degree view.

” Our Portuguese companion
Andre was even asked up on
stage to show off his hip rangeof-motion in a crowd-pleasing
sequence with miss Molly
Malone herself ...”
From there we were taken by coach to Johnnie Fox’s;
the highest pub in Ireland, and a bit of a tourist trap
- but a pleasant one. Like a miniature theme park on
Irish culture it is essentially a gastro-pub crammed
with all kinds of memorabilia and serving wholesome
irish food with live folk music and a show with Irish
dancers. Our Portuguese companion Andre was even
asked up on stage to show off his hip range-of-motion
in a crowd-pleasing sequence with miss Molly Malone

” Interacting with orthopaedic
surgeons from all over Europe
in a small group gave us the chance
to get to know each other, and
really get an appreciation for how
orthopaedic practice and education
works throughout our relatively
small, but enormously diverse
continent.”
herself (picture Cristiano Ronaldo and Michael Flatleys
lovechild swinging it on stage in front of a well served
crowd of international tourists).

Missing out on Portlaoise
Friday Morning was thankfully a later start for most
of us. The coach left at 10 am for Portlaoise about one
hours drive from the capital. That’s where the Irish
Orthopaedic Association would hold their annual
meeting and 30th anniversary dinner. The EFORT
Travelling Fellows were all invited to join. Unfortunately
I was unable to join my new friends to Portlaoise, since
I had to get back to Trondheim to do security detail
on my two young sons while their mother was on call
all weekend. Reports from my friends who did make
it to the meeting insinuate that it lived up to every
expectation.

An appreciated experience
It was a great experience to be able to come back to
Ireland nearly ten years after I left, on a travelling
fellowship like this. My sense is that little has changed
in Irish society in the time that has passed, and the
high level of professionalism and academic rigour
remains with our colleagues as I would expect. Interacting with orthopaedic surgeons from all over Europe
in a small group gave us the chance to get to know
each other, and really get an appreciation for how
orthopaedic practice and education works throughout
our relatively small, but enormously diverse continent.
I would like to express my great appreciation to EFORT
and the Norwegian and Irish Orthopaedic Associations
for sponsoring my fellowship. A special heartfelt thank
you also goes out to the wonderful Emer Agnew who
made sure we had everything we needed at all times,
and our mentor, guide and awe inspiring lecturer Prof.
Gary O’Toole for taking the time to give us a proper
Irish experience. Sláinte!
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Nytt obligatorisk kurs for ortopediske leger i spesialisering

Kurs i kirurgisk teknikk
og gipsbehandling
”Basic surgical skills” (BSS) har vært del av den obligatoriske kurspakken for leger i spesialisering i generell
kirurgi i en årrekke: Et praktisk kurs rettet mot leger i
tidlig spesialisering for å lære basale kirurgiske ferdigheter og prinsipper. Dette er et kurs ortopediske LIS har
manglet. Spesialitetskommitéen i ortopedi så behovet
for et kurs i grunnleggende kirurgisk teknikk tidlig i
kurskarrieren, og overbeviste Helsedirektoratet, slik at
kurset er inkludert i den nye listen over obligatoriske
kurs. Nå er det første avholdt!
Endre Søreide, kursleder, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Det startet som en ”brainstorming” før morgenmøtet en tidlig morgen i gangen
på ”Lag 1” på Ullevål for halvannet år siden, og har så utviklet seg til et nytt kurs:
”Kirurgisk teknikk og gipsbehandling”. Vi så først på muligheten for å bruke det
britiske BSS-kurset, men siden dette kurset må gjennomføres uredigert og inneholder en del generell kirurgiske elementer som ikke er så nyttige for ortopeder, ble
løsningen å lage noe eget for å inkludere viktige ortopediske hverdagsgleder (gips,
power tools …). Det er likevel noen prinsipper som vi viderefører: kurset skal være
aktiviserende med mye praktisk øvelse med mange nok instruktører for å kunne gi
fortløpende veiledning og tilbakemelding til kursdeltakerne.
Målgruppen for det nye kurset er ferske leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi.
– de som har vært lenge nok til å kjenne at de vil satse ortopedisk, men som ennå
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ikke er utlært på f.eks. sutur og knuter. Kurset er ikke laget
for dem som er over halvveis til spesialiteten, og de vil ikke
prioriteres ved opptak til kursene.

Ortopedutdanningen i
Norge har fått sitt
eget basiskurs
i kirurgisk
teknikk!

Læringsmålene for det nye kurset er i all hovedsak å mestre
basale kirurgisk ferdigheter som instrumenthåndtering, suturteknikk, kirurgisk knytteteknikk og gipsbehandling. Kort oppsummert;
temaer som ikke allerede er dekket av de eksisterende kursene. Erfaringen etter første gjennomførte kurs tilsier er at det er nok tid til å dekke mange
ulike tema, med relativt god tid til praktiske øvelser. Kurset er aktiviserende, men
ikke utmattende, så deltakerne (og de fleste instruktørene) klarte å beholde fokus
og innsats fra begynnelse til slutt.

Det første kurset ble gjennomført 15.-16. januar ved Oslo universitetssykehus,
Ullevål. i lokaler på Institutt for medisinsk eksperimentell forskning. Der er lokalene
kompakte, med tre praktiske arbeidsrom/operasjonsstuer med i alt 16 arbeidsstasjoner, og et møterom godt egnet for teoretiske gjennomganger inkludert
trening av kirurgisk knytteteknikk. Man flytter seg effektivt mellom teori og
praksis, og seksjonsleder Morten Eriksen la til rette så alt gikk på skinner.

Innkjøp til ”grillfest” og ”paprikaskopi”
Det er satt sammen et omfattende program for kursets to dager, med mye tid til
praktiske øvelser. Innkjøpslisten kan gi assosiasjoner til en slags grillfest med både
svineside, bogknoke, kyllingfilet og svinelabber på menyen. Men her var formålet
praktiske øvelser i kirurgiske ferdigheter og prinsipper!
Kirurgisk knytteteknikk ble innøvd på hjemmelagd fjøl med strikker og kroker.
Håndknytting var for de fleste ny og nyttig øvelse. Deltakerne har fått innføring i
trygg og sikker håndtering av mekanisk verktøy gjennom saging og drilling både på
kosteskaft, PVC rør og ”sawbone”. Kurskomitéen er selvsagt godt fornøyd (og lettet)
med at alle reiser hjem med alle fingre i behold!
Der tidligere generasjoner ortopeder fikk fri utfoldelse i artroskopi på degenerative
knær hos den vanlige mannen i gata, har fremtidens ortopeder nå fått øve

” Deltakerne har fått innføring i trygg og sikker håndtering av mekanisk verktøy gjennom saging og drilling
både på kosteskaft, PVC rør og ”sawbone”. ...”
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Tips & triks
Drensutur
Her er en enkelt måte å feste dren uten at de sklir langs knuten.
For thoraxdren er det en bedre metode som tillater at man bruker
drensknuten til å lukke drensåpningen.
Ø. Tandberg

Kurs

1

2

i kirurgisk teknikk og
gipsbehandling
Fortsatt ...
”periskopering” og ”triangulering” via ”paprikaskopi”.
Med sine tre kammer og utallige frø, har paprika litt
av hvert å by på av artroskopiske utfordringer. Også
anatomiske knemodeller ble skopert. Til sårrevisjon
ble bogknoke fra svin hentet frem fra kjøttdisken; et
traumatisk sår, kontaminert med knust ”tyrkisk pepper”
og kaffepulver, egnet seg godt til å formidle, og øve,
prinsipper om sårrevisjon. Det ferdig reviderte såret ble
dekket med ”negative pressure wound therapy”. Med
litt grov innstilling på dermatomet, ble delhudtranplantasjon gjennomført på buklist fra svin. En fin måte
å øve både høsting av graft, meshing av graftet og til
slutt festing av graftet mot bløtdeler med agraffer.
Ligatur og omstikking ble øvd på krympestrømper fra
”Jula”. På griselabber suturerte vi av sener. Adaptasjon
av seneendene med anerkjent kjernesutur og rundsutur,
kombinert med skånsom vevshåndtering var fokus for
denne øvelsen. Både kalkgips og plastgips ble demonstrert og anvendt til ulike øvelser for å øke forståelse
og ferdighet i trygg og hensiktsmessig anleggelse av
gips på både håndledd og ankel. Noen andre temaer ble
dekket med en kort teoretisk gjennomgang som avbrekk
mellom de praktiske øvelsene, slik som gjennomlysning, lokal anestesi, blodtomhet, og leddpunksjon
med prøvetaking.
Kurset kunne aldri vært gjennomfør uten imponerende
lånetutstyr og hjelp fra leverandørene 3M, Ortomedic
(Ethicon), Smith & Nephew, Stryker og ZimmerBiomet
– mange takk!

Gode tilbakemeldinger og effekt
Tilbakemeldinger fra deltakerne bekrefter at det er behov for et slikt kurs. Modellene virket godt egnet til å
formidle viktige prinsipper og øve på praktisk kirurgisk

30

Norsk ortopedpost • 1 - 2020

ferdighet. Noen justeringer og modifikasjoner vil det
naturligvis bli frem til at et slikt kurs setter seg, men vi
opplever at vi har et godt fundament å bygge videre på.
En enkel pretest og posttest for selvevaluering av ferdighet og/eller kunnskap om de ulike temaene kurset
omhandlet viste klar bedring fra før til etter kurset på
samtlige områder. Deltakerne bidro også med både
gode og konstruktive tilbakemeldinger etter første kurs
som vil være nyttig for revisjon av program og øvelser
frem til neste kurs i mai, august og november i år. Kurskomitéen vil selvsagt ta seg en ny runde i ferskvare
disken på nærmeste supermarket for å raffinere øvelser
til neste kurs. Fisk, skalldyr og andre ting fra havet er
foreløpig ekskludert, men kan kanskje inkluderes på et
senere stadium. Mulighetene er mange, kun kreativiteten
begrenser utfoldelsen!

1. Lag en løs løkke med knute som festes i huden.

3

2. Bøy drenet, gjerne med en peang.

4

Planer på sikt
Veien videre er todelt. Norsk ortopedisk forening og
Regional utdanningskomité vest (ansvarlig for alle
kirurgiske utdanningskurs) ønsker begge at dette skal
være et nasjonalt kurs som avholdes flere steder. Vi vil
arrangere totalt fire kurs i 2020 ved OUS. I fortsettelsen
planlegger vi to kurs årlig ved OUS, og det vil derfor
være behov for to kurs i andre steder enn OUS fra og
med 2021. Vi håper derfor andre ortopediske miljøer lar
seg inspirere, og tar utfordringen med å etablere kurs i
kirurgisk teknikk og gipsbehandling for fremtidens ortopeder. Vi stiller våre erfaringer til rådighet slik oppstart
kan bli enklest mulig, og vil gjerne videreutvikle kurset
sammen med andre. Håpet er at ortopediske LIS kan få
et enhetlig kurstilbud, som avholdes på flere steder.

3. Knyt trådene fra løkken over knekkpunktet du har laget på
drenet. Knuten trenger ikke å være særlig stram.

4. Når drenet rettes ut vil knuten rundt drenet
være strammere enn når drenet var bøyd.
Drenet skal nå sitte tilstrekkelig godt festet.
Legg merke til at knuten nå strammer litt
rundt drenet samtidig som det er god passasje.

Til fremtidige kursdeltakere: Brett opp ermene og
velkommen til kurs!
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NYHET!

Litteraturspalten

Reduksjon av dype
infeksjoner ved
hoftehemiartroplastikk
etter lårhalsbrudd *

69

Bensement med
gentamicin og clindamycin
* Sprowson AP et al. Bone Joint J 2016; 98-B: 1534–1541

www.heraeus-medical.com

Ulysses

Skjønnlitterære perler som
gjerne er pensum, og som man
kan bruke i selskapslivet for å
fremstå belest og bereist.

Har du ikke tid til å lese skjønnlitteratur mellom slagene på operasjonsstuen. Ønsker du likevel å kunne være med på samtalen når anestesilegene
diskuterer hva de kan lese mens pasienten ligger i narkose. NOP sper på
grunnskolepensum med sammendrag av høykultur av ypperste merke.
Jørgen Andvik, redaktør
I denne utgaven: Ulysses av James Joyce, en fortelling
som i sin helhet utspiller seg over én dag, 16. juni
1904 i Dublin.
Ulysses har hatt en utvilsom innflytelse på den moderne
romanens utvikling. Med dette verket innførte Joyce en
ny hyperrealisme i prosaen, når han samtidig med at
han følger personene skritt for skritt gjennom Dublins
gater også følger deres indre tankeverden i alle dens
assosiasjoner og uforutsette sprang. Denne stream of
consciousness-teknikken er blitt tatt i bruk i skiftende
grad i et stort antall seinere romaner. Den ytre realismen
er også slående, tatt i betraktning at Joyce skrev hele
teksten i utlandet. Når det ikke lenger er så lett å følge
Blooms rute fra gate til gate, er det fordi Dublin har
forandret seg. Joyce skal en gang ha sagt at Dublin kan
gjenskapes – bit for bit – ut fra Ulysses.

” Jeg har lagt inn så mange gåter
at det vil holde professorene
beskjeftiget i århundrer med å
diskutere hva jeg har ment ...”
I tillegg til de ofte uforklarlige tankesprangene vrimler
det av henvisninger til mytologiske skikkelser og til andre tekster i romanen, og allusjonene er aldri forklart.
Navn kan være forkortet eller bevisst forvrengt. Det
finnes derfor en rikholdig litteratur om Ulysses, der de
gåtefulle henvisningene er forsøkt forklart. Joyce sa en
gang: ”Jeg har lagt inn så mange gåter at det vil holde
professorene beskjeftiget i århundrer med å diskutere
hva jeg har ment. Det er den eneste måten man kan
sikre sin udødelighet på.”
Fra forfatterens side er teksten delt i 18 nummererte
kapitler. Titlene på kapitlene ble satt av senere

Stream of consciousness
William James var den første som brukte uttrykket stream
of consciousness om den frie strømmen av tanker og forestillinger, assosiasjoner, inntrykk og følelser som til stadighet
passerer gjennom et menneskes bevissthet i Principles of
Psychology (1890).
Anvendes nå mest om forsøkene på å gjengi en slik bevissthetsstrøm i litteraturen, som i Ulysses av James Joyce.

kommentatorer for å tydeliggjøre forbindelsen med
Odysseen og på den måten renvaske forfatteren for
pornografibeskyldninger. Det er imidlertid blitt vanlig
å bruke titlene i seinere utgaver.

Telemakhos
Handlinga begynner tidlig om morgenen inne i et kystfort ved Sandycove i Dublinbukta. Buck Mulligan (en
brautende og bråkjekk ung medisinerstudent), Haines
(en ubestemmelig engelskmann) og Stephen Dedalus
(en ung poet som også forekommer i ”Et portrett av
kunstneren som ung mann”) forbereder seg på en ny
dag. Stephen sørger over mora, som nettopp er død, og
Buck fyrer opp under hans dårlige samvittighet for ikke
å ha gjort nok for henne mens hun lå på det siste. De
går hver til sitt, og Stephen bestemmer seg for ikke å
vende tilbake til fortet pga. Mulligan.

Nestor
Vi møter Stephen i klasserommet, der han prøver
å undervise uinteresserte skolegutter i historie
og engelsk. Når timen er slutt, går Stephen inn på
kontoret til rektor og mottar lønn og et brev som
skal avleveres i en avisredaksjon.
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Litteratur

Litteraturspalten: Ulysses Fortsatt ...
Stephen streifer rundt på stranda, tenker, minnes,
betrakter et par og en hund, skriver ned noen
diktfragmenter.

Kalypso
I de følgende kapitlene er Leopold Bloom hovedperson.
Bloom er en jødisk annonseakkvisitør som bor i Eccles
street. Han rusler over til slakteren for å kjøpe seg en
nyre å steke til frokost. Han serverer kona Molly post
og frokost på senga, leser brevet fra datteren Milly og
går deretter på do.

Lotusspiserne
Bloom begir seg via en omveg til postkontoret, der
han henter et kjærlighetsbrev fra en viss Martha Clifford, adressert poste restante til pseudonymet Henry
Flower. Etter å ha lest brevet, stikker han det i lomma
og river konvolutten i biter. På veg til badet møter han
et par bekjentskaper som han adspredt og likegyldig
småprater med.

Hades
Kapitlet åpner med at Bloom stiger inn i en vogn i
et gravferdsfølge sammen med tre andre, blant dem
Stephens far, Simon Dedalus. De skal i begravelsen til
en bekjent, Dignam, som døde brått. Mye av praten går
om ulike måter å dø på. Det framgår at Blooms far tok
sitt eget liv. Kapitlet gjengir i stor grad Blooms tanker
under seremonien og jordfestelsen; disse kretser om
død og forråtnelse.

Aiolos
Bloom ankommer avisredaksjonen for å få plassert
en annonse samtidig som Stephen er der for å levere
leserinnlegget fra rektor, men de to møtes ikke.
Kapitlet er brutt opp i småkapitler med titler som likner
avisoverskrifter

Laistrygonerne
Bloom overveier hvor han skal innta lunsjen sin, og
etter å ha vært innom et mindre delikat spisested der
arbeidsfolk kaster i seg maten, ender han opp med
vegetarmat på Davy Byrnes

Skylla og Kharybdis
Kapitlet gjengir en samtale mellom Stephen Dedalus,
Buck Mulligan, John Eglinton og Richard Best på
nasjonalbiblioteket. Stephen prøver å forklare sine
teorier om sammenhengene mellom Shakespeares liv
og skuespillene. De andre er ikke særlig lydhøre, og
oppfatter ikke alvoret som ligger under Stephens
utlegninger om far-sønn-forhold, utroskap og incest.
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” ... spekka med henvisninger til
Shakespeares og andre dikteres
verker, og det siteres på latin,
italiensk og fransk.”
Særlig er Buck Mulligan plagsom med sine stadige
avsporinger. Bloom kommer inn på biblioteket mot
slutten av kapitlet, men møter ikke Stephen.
Kapitlet er spekka med henvisninger til Shakespeares
og andre dikteres verker, og det siteres på latin,
italiensk og fransk.

Vandrende klipper
Kapitlet er et lite stykke kollektivroman, der et stort
antall personer vandrer rundt i Dublin og utfører sine
mangehånde gjøremål. Personene har ikke stort annet
til felles enn at de befinner seg på omtrent samme sted
på samme tid. Noen kjenner hverandre flyktig, møtes
og hilser.
Fortelleren beveger seg uten overgang fra den ene
gruppa til den andre. Mot slutten av kapitlet samles
trådene, idet alle personene hver for seg registrerer
visekongens kortesje på veg gjennom byen. Stilen er
munter og lett.

Sirenene
Bloom spiser middag med Ritchie Goulding på Ormond
hotell. I den tilstøtende baren sitter Boylan, Lenehan,
Ben Dollard og fader Cowley; Boylan og Lenehan flørter
med de to barpikene. Ben Dollard synger ei vise om
irenes opprør mot engelskmennene. Bloom observerer
dem på avstand. Når Boylan reiser seg og går, er
det sannsynligvis til et stevnemøte med Molly.
Bloom tenker på Molly og på Martha. Under måltidet
begynner han å skrive et svar på Marthas brev.
Kapitlet er holdt i en særegen, rytmisk og musikalsk
stil. Flere steder kan setningene minne om homeriske
heksametervers. Ofte er ortografien forvrengt for å få
fram spesielle klangvirkninger.

Kyklopene

noe å gjøre i Irland, mens Bloom hevder seg å være ire
god nok, ettersom han er født i Irland. Det ene ordet tar
det andre, og det ender med at Borgeren kaster Bloom
på dør og setter bikkja Garryowen på han.

” ... sitter han sammen med Stephen
Dedalus og en forsamling av leger
og medisinerstudenter og drikker
og diskuterer høylytt forskjellige
medisinske emner.”

Kapitlet inneholder en lang rekke parodier på ulike
sjangre; sports- og nyhetsjournalistikk, rettsreferater,
bibelspråk og ridderromaner – men framfor alt på irske
sagn og myter slik de ble gjenfortalt på 1800-tallet.
Ironien rammer først og fremst den kyklopisk enøyde
ultransjonalisten, representert ved Borgeren.

Burke, Horace Walpole, Charles Dickens og Thomas
Carlyle – før språket løser seg opp i en kakofoni av
dialekter og slang.

Solgudens okser

Kirke

Bloom oppsøker klinikken der Mina Purefoy er i ferd
med å føde. Mens fødselen pågår, sitter han sammen
med Stephen Dedalus og en forsamling av leger og
medisinerstudenter og drikker og diskuterer høylytt
forskjellige medisinske emner. En pleierske må flere
ganger snakke til dem og be dem dempe seg.

Handlinga utspiller seg ved midnatt i et horestrøk i
byen. Alle er drukne, og teksten er bygd opp som et
surrealistisk drama der Bloom gjennomgår en rekke
forvandlinger og skiftevis hylles som keiser og frelser
eller anklages for sexovergrep og perversiteter og
dømmes til døden. Forvandlingene avspeiler Blooms
skiftende sinnstilstander mellom skyldfølelse og nytt
livsmot. I en konfrontasjon med horemammaen Bella
Cohen skifter de to kjønn og «hun-Bloom» utsettes for
sadomasochistiske overgrep. Et stort antall personer,
dyr og ting opptrer i de raskt skiftende scenene i dette
indre dramaet.

Språklig sett er dette et av de mest krevende kapitlene.
Stilen ser ut til å følge utviklinga av det engelsk
språket fra angelsaksisk til dagens slang i Dublin, og
kan se ut til å utgjøre en parallell til fosterutviklinga.
Kommentatorene mener å identifisere parodier på blant
annet Tacitus, angelsaksisk og mellomengelsk prosa,
Thomas Malory, Milton, John Bunyan, Samuel Pepys,
Daniel Defoe, Jonathan Swift, Laurence Sterne, Edmund

Samtidig er det mulig å følge en ytre handling. Bloom
finner igjen Stephen i musikkrommet i bordellet.

James Joyce
James Augustine Aloysius Joyce
Irsk forfatter
Født: 2. februar 1882
i Dublin, Irland
Død: 13. januar 1941
i Zürich, Sveits
Bibliografi (utvalg):
Chamber Music (1907)
Dubliners (1914)
A Portrait of the Artist
as a Young Man (1916)
Ulysses (1922)
Finnegans Wake (1939)

Handlinga utspiller seg i Barney Kiernans pub, dit
Bloom er gått for å møte Martin Cunningham og diskutere økonomien til Paddy Dignams etterlatte. Den mest
høyrøsta pubgjesten er Borgeren, en irsk nasjonalist.
Borgeren mener at jøder og andre utlendinger ikke har

” Ironien rammer først og fremst den
kyklopisk enøyde ultransjonalisten,
representert ved Borgeren.”

Foto: ©Agnieszka Pas/Shutterstock.com
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Stipend, kurs & konferanser

Litteraturspalten: Ulysses Fortsatt ...
Stephen er svært drukken, blir kasta ut av bordellet
etter å ha knust en lysekrone, fornærmer to engelske
soldater på gata, blir slått ned, og klarer ikke å reise
seg. Bloom prøver hele tida å gå imellom, og avverger
arrestasjon når politiet kommer.

” ... alt er gjengitt med samme slags
tørre, skolastiske logikk, fra de mest
trivielle detaljer til de aller største
spørsmål om tilværelsens mening.”

Evmaios
Bloom får liv i Stephen og de to vandrer omkring i byen
og natta. Etter hvert ender de opp i en kneipe der noen
fyrer sitter og prater. Her er blant annet en sjømann
som forteller skrøner fra de sju hav. En annen er er en
mann som går under navnet Skin-The-Goat, og som
muligens var en av hjelpemennene under nasjonalistoppstanden på 80-tallet. I alle fall kommer samtalen
inn på det nasjonale spørsmålet, og hatet til England
blusser opp hos noen av deltakerne.
Kapitlet er holdt i en parodisk stil; det er en pretensiøst
åndfull, men snirklete og klisjéfylt stil som kan minne
om halvgode serieromaner fra hundre år tilbake:
”Øyeblikket etter var de to nattevandrerne våre trygt
benket i en diskret krok, bare for å bli hilst av stirrende
blikk av den høyst blandede forsamlingen av løse
eksistenser og andre ubestemmelige eksemplarer av
slekten homo som allerede satt og spiste og drakk
og pratet med hverandre, og for hvem de nyankomne
tydelig var et emne av åpenbar interesse.”
Bloom og Stephen deltar ikke i samtalen. Bloom gjør
seg tanker om de som er til stede og det som blir sagt,
han prøver å få i gang en samtale med Stephen, men
denne svarer kort og uinteressert. Det framgår at Bloom
er motstander av å hisse til hat mot nabofolket. I stedet
tror han at mennesker med forskjellig språk, religion og
historie kan leve sammen i fordragelighet. Han prøver
også å formulere sitt eget politiske ståsted – og her
parodierer ikke Joyce – som går ut på at hvis alle som
arbeider kunne få en anstendig lønn og rimelige kår,
ville strid og fiendskap opphøre.
Det er tydelig at Bloom har fatta en sterk interesse for
unge Stephen; han beundrer ham for hans talenter og
er opptatt av at han ikke må kaste seg bort på horer
og fyll, men skape seg en framtid som skribent. Til
slutt tilbyr han Stephen ei seng for natta, og arm i
arm vandrer de hjemover til Blooms hus. Når det viser
seg at Stephen også har sangstemme, når Blooms
forventninger til karrieren hans store høyder. Samtidig
er det noe tvetydig over Blooms omsorg: Ser han for
seg at Stephen med sitt skrivetalent kan fremme
Mollys skrantende karriere som sangerinne, som Bloom
er så dypt engasjert i? Skal forbindelsen til en lovende
intellektuell kaste glans over han sjøl og hans hus?
Ser han seg sjøl som impresario for Stephen i hans
sangerkarriere?
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Ithaka
De kommer til Blooms hus i Eccles Street 7, og Bloom
finner ut at han har lagt nøkkelen i lomma på ei annen
bukse. Etter å ha brutt seg inn i sitt eget hus, serverer
han Stephen en kopp kakao på kjøkkenet. Stephen
avslår tilbudet om overnatting. De pisser side om side
i hagen, mens de stirrer opp på soveværelsesvinduet
til Molly. Etter at Stephen har gått, har Bloom en stille
stund for seg sjøl i stua; han drømmer om det flotte
huset han kunne kjøpe og den respekten han kunne
oppnå hvis han plutselig ble en rik mann. Ting i en
skuff bringer opp mange minner – særlig om faren, den
ungarske jøden som etter å ha reist gjennom mange land
slo seg ned i Irland og konverterte til Kristendommen.
Til slutt kommer han seg opp på soverommet, han
legger seg anføttes i dobbeltsenga, merker avtrykket
av den mannen som har vært hos Molly, og tenker over
hvordan samlivet med Molly har gått i stå for mange år
sia. Til slutt våkner Molly, og Bloom forteller henne en
redigert versjon av hva han har opplevd i løpet av dagen.

THINGS TO DO 2020
Har du lyst til og ambisjoner om å oppdatere deg, få ny inspirasjon
eller utveksle erfaringer med kollegaer du ikke ser til daglig?
Husk å planlegge deltakelse på kurs og konferanser.
12APFSSH/8APFSHT
11. - 14. mars 2020, Melbourne, Australia
Påmelding: https://www.aaos.org/abstracts/?ssopc=1

ASOS 2020 Annual Meeting
24. - 28. mars 2020, Orlando, USA
Påmelding: https://www.aaos.org/abstracts/?ssopc=1

FHS Practical Training Program
3. april, 24. april og 19. juni 2020, Geneva, Schweiz
Påmelding: www.foundation-handsurgery.org

Kapitlet har en gjennomført spørsmål-og-svar-struktur
som kan minne om en forklaring til Luthers katekismus.
Det særegne er at alt er gjengitt med samme slags
tørre, skolastiske logikk, fra de mest trivielle detaljer til
de aller største spørsmål om tilværelsens mening.

NOF Centennial Congress 2020

Penelope

21st EFORT Congress

Det mest berømte kapitlet i boka er Molly Blooms
40 sider lange stream of consciousness, der hun ligger
søvnløs og tenker over sin tilværelse etter at ektemannen har sovna. Vi møter en 34 år gammel, frustrert
kvinne som har vanskelig for å forsone seg med at
livet ikke har blitt en evig fest med vakre klær, galante
menn og evig ungdom. Men kjærligheten får siste ordet.

10. - 12. juni 2020, Wien

13. - 15. mai 2020, Trondheim
Påmelding: https://www.ntnu.edu/nof2020

Påmelding: https://scientific.efort.org/efort2020

Fractures in Children /
Barnfrakturseminarium
16. - 18. september 2020, Särö, Sverige
Påmelding: https://www.ortopedi.se

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Ulysses
https://snl.no/stream_of_consciousness

Les mer om
NOFs jubileumskonferanse
på side 18
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Inger Schulstads minnestipend for
utdannelse innen håndkirurgi
Etter Inger Schulstads ønsker,
skal stipendet fortrinnsvis utdeles til en kvinnelig lege med
interesse for og under utdannelse i håndkirurgi.
Styret i Norsk forening for håndkirurgi kan tildele et eller flere
stipend på inntil kr 10.000 for å
besøke håndkirurgiske avdelinger
i andre land. Førstegangssøkere
vil bli prioritert. Søknaden sendes
til styret ved sekretæren og bør

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

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

HØSTMØTET
2020
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.

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

Vurderingskomiteen består av Kari Indrekvam
og Hilde Apold som representanter fra Nof og
Thormod Dønås fra Ortomedic AS.
Søknadsfrist 15. september.

Bidrag til NOP 2020
Vi har behov for bidrag til NOP!
Bladet blir ikke bedre enn innholdet. Det er en lav terskel for krav til
bidrag med stor takhøyde. Kan du skrive noe som er en anelse
ortopedirelatert er det eneste ønske. Det kan være alt fra porttrettintervju
av en ortoped, kasuistikker, en liten anekdote fra ortopedi-hverdagen, dikt,
kursrapporter, havarerte osteosynteser (”noe å lære av”), osv. osv.
Ytterligere trenger vi ortopedirelaterte fotografier Norsk ortopedisk forening kan bruke
i sine publikasjoner i NOP og på nett. Amatørfotografer oppfordres til bidrag.
Samtlige frivillige bidrag er med i trekning til å vinne en ipad.
Det er skriftlige bidrag som kvalifiserer til trenkning. Generelt
kvalifiserer alle skriftlige bidrag utover det årlige bidraget
fra hver enkelt av faggruppene, vinnere av stipend som er
forpliktet til å skrive innlegg samt midtsideosteosyntesen.
Med andre ord er det svært gode vinnersjanser for de som
ønsker å skrive et innlegg. Redaktøren i NOP nominerer.
Styret trekker en tilfeldig vinner av de nominerte.

Du kan
vinne en

Ipad
mini!

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?

Høstmøteboken & NOP
- annonser og innlegg
Ønsker du å annonsere i Høstmøteboken
eller NOP og har du spørsmål vedrørende
artikler og innlegg, ta kontakt med
Ødegaard reklame & design.
Telefon 66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no
Vi minner om at materiellfrist for
NOP nr. 2 2020 er 25. mai 2020

Word-dokumentet sendes
som vedlegg til begge
e-mail adresser nedenfor:
thormod.donas@ortomedic.no
og
leder@ortopedi.no

Ønsker du en fast spalte er det også mulig.
Ta kontakt med redaktøren.
Bidrag sendes til jorgenandvig@gmail.com. Husk samtykke
fra pasienter hvis informasjon er personsensitiv. Skjema kan fås av redaktøren
(epost adressen ovenfor), eller lastes ned fra nettsiden til NOF.
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Vårmøte Fredag 24. april 2020
VÅRMØTE
Fotdeformiteter
barn – Hva den vanlige
fredag 24. april 2020
ortoped bør vite.
Arrangør
Sted
Påmeldingsfrist
Deltagerpris

Fotdeformiteter barn

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening - NOFAF
Thon Hotel Arena Lillestrøm
Innen 1 April 2020
kr. 850,- (betales til foreningens konto: 1503.98.62104)

- hva den vanlige ortoped bør vite

Arrangør:
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening (NOFAF)
Sted:
Thon Hotel Arena Lillestrøm
Påmeldingsfrist:
Innen 1. april 2020
08.30
- 09.00 Registration
Deltagerpris:
kr. 850,- (betales til foreningens konto: 1503.98.62104)
09.25 - 10.20 Seksjon I: Pes plano valgus deformitet
10.40 - 11.55 Seksjon II: Pes equino varus deformitet (klumpfot)

08.30 - 09.00 Registration

11.55-12.45

Lunsj

09.25 - 10.20	Seksjon I:
Pes
valgus deformitet
12.45 - 13.55 Seksjon
III: plano
Nevro-ortopediske
fot og ankel deformiteter

14.25
- 15.20
Seksjon
IV: Ganganomeli
og dysmeli
10.40
- 11.55	
Seksjon
II:

Pes equino varus deformitet (klumpfot)

15.25 - 15.40 Avsluttning/ avrunding av dagen

11.55 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.55	Seksjon III:

Gjesteforeleser: Prof.Nevro-ortopediske
Bjarne Møller-Madsenfot- og ankeldeformiteter
Dept of Childrens Orthopaedics
14.25 - 15.20	Seksjon
IV:
Aarhus University
Hospital, AUH

Ganganomeli og dysmeli

15.25 - 15.40 Avsluttning/avrunding av dagen

Vi ønsker dere velkommen til en spennende dag på Lillestøm!
Gjesteforeleser: Prof. Bjarne Møller-Madsen

Dept of Childrens Orthopaedics, Aarhus University Hospital, AUH

Vi ønsker dere velkommen til
en spennende dag på Lillestøm!

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

Smith & Nephew
Artroskopistipendium er
også i år på kr 40.000.
Statutter for Smith & Nephew
Artroskopistipendium

Norsk Forening for Håndkirurgis reisestipend

1. Stipendiets navn:
Smith & Nephew Artroskopistipendium.

Styret kan tildele et eller flere reisestipend på inntil kr 10.000 til medlemmer for å besøke håndkirurgiske
avdelinger i andre land, fortrinnsvis
skandinaviske. Deles ut hvert år.
Førstegangs-søkere vil bli prioritert.

2. Stipendiet er på kr 40.000,og utdeles en gang årlig i
forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings
årsmøte.

Søknader sendes til styret ved
sekretæren og bør inneholde
opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.

pedpost, 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, hvor etter 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.

Tildeling bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten
publisere et reisebrev i Norsk orto-

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

Beste foredrag
Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger
for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) ved Høstmøte 2019.
NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen av Høstmøte 2019. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag med kr 5.000.

3. Stipendiet kan tildeles
medlem av Norsk Artroskopiforening etter skriftlig søknad.
4. Stipendiet gis som støtte til
igangsatt forskningsarbeid,
kliniske studier eller annet
relevant arbeid til utvikling
av faget.
5. N
 orsk Artroskopiforening foretar utlysing av stipendiet.
6. Vedtak om tildeling fattes av
stipendstyret med to medlemmer oppnevnt av styret i
Norsk Artroskopiforening.
Medlemmene av stipendstyret oppnevnes for 2 år av
gangen.
7. Stipendiatene skal i ettertid
gi en skriftlig redegjørelse til
stipendstyret for bruken av
midlene.
8. Statuttene kan endres etter
etter avtale mellom styret i
Norsk Artroskopiforening og
Smith & Nephew A/S.
Søknad skal innsendes til
stipendstyret i word/pdf-format
som vedlegg til e-post.
randi.margrete.hole@gmail.com
Søknadsfrist 1. januar 2021

En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle aksepterte
innlegg. Lykke til og god arbeidslyst!
Norsk ortopedpost • 1 - 2020
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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@smith-nephew.com
og leder@ortopedi.no

Norsk Artroskopiforenings
LIS-stipend 2020
Norsk Artroskopiforenings
Vintermøte 31. januar - 2. februar
Reisestipendet på kr 10.000,- deles
ut på Norsk Artroskopiforenings
Vintermøte, og skal brukes på følgende ESSKA- eller ISAKOS-kongress.
Påmelding til Vintermøtet gjøres på
Norsk Artroskopiforenings
hjemmeside; www.artroskopi.no

Arthrex artroskopipris deles
ut på Artroskopiforeningens
generalforsamling under
vintermøtet 2020.
Prisen gis til hovedforfatter av
beste artroskopirelaterte publikasjon siste år. Prisen er på
kr 30.000,- og deles ut til et
medlem av Artroskopiforeningen
etter søknad. Søknadsfrist er
1. januar hvert år.
Se artroskopiforeningens nettside
www.artroskopi.no for fullstendige
statutter.
Søknad sendes som vedlegg til
mail: metterenate@hotmail.com
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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. N
 orsk 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. S tipendet 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
årsmøte 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. Årsmøtet kan med 2/3 flertall
forandre statuttene for stipendet
	etter forslag fra ett eller flere
	medlemmer.

3. S tipendet er på kr 50.000
	og utdeles en gang årlig.
	Stipendet kan eventuelt deles
	på flere søkere.
4. N
 orsk ortopedisk forenings
årsmøte velger et stipendstyre
på 5 medlemmer. Stipendstyret
har en funksjonstid på 4 år.
5. S øknadsfristen er 31. august
6. S øknaden sendes
leder@ortopedi.no
7. M
 ottakeren forplikter å avgi
rapport
8. Å
 rsmøtet kan med 2/3 flertall
forandre s tatuttene for stipendet
	etter forslag fra ett eller flere
	medlemmer.

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

We’ve set the standard.
Again.

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

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

