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Redaktørens leddspalte

Redaktørens leddspalte

The Best Thing
Next to Bone®

å få Forsvarets ortopeder til å løfte
på sløret og gi et lite innblikk
innen dagens krigskirurgi. Jeg
støtter Midtgaards oppfordring
til ortopeder til å melde seg på
krigskirurgikurs. Det er gjerne satt
av en plass på nesten hvert team
til en ortoped, og det var ledige
plasser på årets kurs. Det er en god
anledning til å utvide sin kirurgiske
horisont.

Ortopediske buer

Øystein Tandberg, redaktør

Hippokrates har ofte blitt tillagt utsagnet ”War is the only
proper school for a surgeon”.
Sitatet i sin orginalform er mye
lengre, men essensen er mye
den samme.

Zimmer Trabecular Metal Revision Knee Cones
®

™

• Comprehensive sizing options to fill various defects in revision knee cases
• Fully instrumented approaches for accurate preparation and positioning of implants
• Implants designed to treat the defect independent of the final implant position
Zimmer Trabecular Metal Revision Knee Cones are a comprehensive solution for filling bony
defects. These cones are designed to properly support and independently position knee
implants in order to more closely replicate normal anatomy. The Trabecular Metal Tibial and
Femoral cones are designed for cemented and cementless use with the Zimmer NexGen®
Legacy® Constrained Condylar Knee (LCCK) and RH Knee Systems. When used with the RH
Knee System in the United States, the Trabecular Metal Tibial and Femoral Cones are
for cemented use only.

©2015 Zimmer Biomet.

For oss som har såpass med flaks
at vi lever i en fredelig del av
verden vil påstanden kanskje synes
fjern, men mange av prinsippene
fra krigskirurgien er overførbare
til sivile skader. Ytterligere finnes
det utallige eksempler der krig har
fremtvunget medisinske fremskritt.
Margnaglingen ble eksempelvis
først innført under andre verdenskrig. De første sykehusene var
militære, antiseptiske teknikker
mot gas gangren ble utviklet i krig,
mobilt røntgen under den gresktyrkiske krigen i 1898, strekkspjelk
under første verdenskrig etc etc.
I denne utgaven er vi så heldige

” Jeg støtter Midtgaards
oppfordring til ortopeder til å melde seg
på krigskirurgikurs ...”

”The church of pelvic surgery”
som er forsiden på denne utgaven
er et bilde av bekkenskrinet på
Haukeland. Buene som implantatene skaper får nesten en gotisk
kirke til å blekne i sammenlikning.
I alle fall for oss som er veldig glad
i ortopedisk isenkram. Uansett, hvis
noen synes det er litt mye traumefokus er det flott! Da oppfordres
de i såfall til å komme med flere
bidrag innen andre tema.
Vinneren av ipad mini for beste
frivillige artikkel i NOP blir annonsert på høstmøtet. Vi har ikke fått
inn noen bildebidrag, slik at det
blir ikke kåret vinner av støyreduserende hodetelefoner. I år.
Satser på flere bidrag i løpet av
året som kommer.

Faste spalter
Som før noen faste spalter. Faggruppene bidrar også, i denne utgaven er det barneortopedene som
har vært hyggelige og sendt inn
bidrag. Det er normalt sett to faggrupper som bidrar i hver utgave.
I neste utgave blir det bidrag fra
fot/ankel og håndkirurgi. Sinnaortopeden er klar i talen, så det er
bare å følge hans gode råd. For de
som ikke fant fasit på eksamen i
forrige utgave stod den på side 49.
Kontinuasjonseksamen kommer
senere for de som presterte under
par (1 feil eller mer). Noen spalter
kommer også tilbake i neste utgave.
Vi har fått midtsideosteosyntese

” ... hvis noen synes det
er litt mye traumefokus
er det flott! Da oppfordres de til å komme
med flere bidrag ...”
fra Ahus. Flott at andre bidrar.
Vi ønsker altså postoperative
røntgenbilder der selv hudleger og
psykiatere får libidoboost når de
blar opp på midtsiden. Samtykkeskjema ligger på nettsiden til Nof.

Høstmøtet
I år har vi ikke trykket årsberetningen i NOP. Denne får dere på
epost, eller så finner dere den på
Norsk ortopedisk forenings hjemmeside. Generelt er det lite info om
høstmøtet i denne utgaven, men
oppfordringen til å stille er ikke
mindre av den grunn. Det er jo ikke
hver dag man kan møte ildsjeler
fra forskjellige trossamfunn og med
andre overbevisninger. Heldigvis er
det ispedd en hel del vitenskap slik
at vi la argumentene (og ved behov: følelsene) våre ha en rettesnor
i debattene. God høst og nyt roen.
Snart kommer isen på fortauene.

” Det er jo ikke hver dag
man kan møte ildsjeler
fra forskjellige trossamfunn og med andre
overbevisninger ...”
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Leder

Velkommen til Høstmøtet!
”	... vi oppfordrer så
mange som mulig
å møte opp.”
An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

Otto Schnell-Husby har sagt seg villig til å holde årets
Instructional Lecture angående tilganger ved protesekirurgi i hofter. Kan vi endelig få noen klare svar?

Xiapex er et behandlingsalternativ for alle
stadier av
Dupuytrens kontraktur, inkludert pasienter med
mer utbredt sykdom1
C 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. 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-legemiddelstoffantistoff (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

Referanse 1: Gary M. Pess, Maj Sundbom, Koo Wilson, Daniel Lindqvist and Lars B. Dahlin.
A post hoc analysis of Dupuytren contracture treated with collagenase Clostridium histolyticum
across disease stages. J Plast Surg Hand Surg. 2018 Jul 24:1-6.

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.Bivirkninger: Dupuytrens kontraktur:
Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse. Muskelskjelettsystemet: 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 kuldeintoleranse i de behandlede fingrene. 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.Basert på godkjent SPC fra 12/2017
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Beste frie foredrag fredag

Cato Kjærvik, styreleder

I uke 43 braker det løs igjen med 3 dager fylt
til randen med faglig og sosialt innhold. Sove
får man gjøre en annen uke!
Årets program er igjen imponerende. Det er utrolig
hvilket engasjement og faglig interesse som legges for
dagen. Alle faggrupper imponerer med sine symposier
og nok en gang vil rikelig med frie foredrag legges
frem. En stor takk for den innsatsen som legges ned fra
alle involverte!

Hoftebrudd – får vi klare svar?
Årets Nof-symposium ”Hoftebrudd – alt du ønsket å
vite, men ingen turte å svare på” vil gi en bred
åpning på møtet som vi håper mange kommer for å få
med seg.

”	... faggrupper imponerer med sine
symposier og nok en gang vil rikelig
med frie foredrag legges frem.”

Som tidligere år vil faggruppene nominere det beste
foredrag innen sitt felt. Disse vil så legges frem under
beste frie foredrag sesjonen på fredag, hvor vi endelig
stemmer over hvilket som var årets beste. Vinneren får
en påskjønnelse fra foreningen.

Årsmøte og torsdagsklubb
Torsdag 25. kl 16.30 avholdes årets årsmøte i Nof.
Vi oppfordrer så mange som mulig å møte opp. Her vil
man få innsikt i hva foreningen jobber med nå og vil
jobbe med fremover.
Vi vil prøve å komprimere de formelle sakene ved å
publisere alle årsberetninger på nett og i e-post før
Høstmøtet. Da vil de ikke gjennomgås på selve møtet.
De mest aktuelle sakene vil da bli presentert og vi vil
ha tid til å få viktige innspill fra medlemmene. Etter
årsmøtet møtes vi selvsagt på Torsdagsklubben.
Håper så mange som mulig har anledning til å komme
på årets Høstmøte. Dette er det viktigste faglige og
sosiale møtepunkt for norske ortopeder. Velkommen
skal dere være!

Vi ses på
Plaza
i uke 43.
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BONER blog

Tandberg

GODS melder om sammenbrudd
i budsjett – trodde NAV skulle bli redningen
Gjensidige Ortopediske Dovre Sykehus melder om totalhavari av budsjettet før
året er omme. Som tidligere meldt har driften startet opp med dagkirurgiske
pasienter. Inntektsgrunnlaget fra de fiktive stuene har vist seg å være mindre
enn først antatt.
Årsaken antas å skyldes færre sykemeldinger enn
man hadde beregnet. Sykehuset tok ikke høyde for at
ansatte ikke ønsker å sykemelde seg i like stor grad
når de uansett slapp å jobbe mens de var på arbeidsplassen sin. ”Nå er det sykehuset, og ikke NAV som
betaler lønningen til de ansatte”, fortviler direktøren.

Planen for å løse floken går ut på å reoperere samtlige
av de reelle pasientene ettersom xxW99 koden for
reoperasjon gir flerfoldig økning i DRG og kan snu den
negative trenden.

Forskningsnytt

Sukkerskatt klinger

Nyere forskning viser at skulderkirurger er best kledd blant ortopedene.
Tett etterfulgt av kneskopører.

Boner blog kan melde om at helseministerens innføring av sukkerskatt
allerede har ført til klingende mynt
i statskassen.
Glucose 5 % infusjonsvæske har nesten
doblet seg i pris og inntjeningen er nok
til å dekke en medierådgiverstilling
i Spekter i 7 måneder.

Foto: ©Shutterstock.com

Sam Sander Salomonsen på institutt for mote- og fagforeningsforskning forteller entusiastisk: ”Vi har lenge
lurt på om det er sammenheng mellom klesstil blant
ortopeder og villigheten til å omfavne nye implantater.
Som kjent står alltid skulderkirurgene oftest i først i
køen når nye implantater slippes på markedet. Nå viser
det seg altså at de også er de som kaster seg først over
nye moter”.
Skulderkirurger synes dermed å være de ortopedene
som er mest trendy både på operasjonsstuen og i sivil.
Hoftekirurgene derimot klamrer seg fremdeles til
”hipster”-stilen som gikk av moten i 2014. Traumatologene synes kun å gå for funksjon og forventes å stille i
allværsjakke på Høstmøtet. Infeksjonsortopedene på sin
side bryr seg ikke om hva de har på så lenge klærne er
rene og i nneholder sølvfibre. Man har vektet for kjønn,
alder og bosted i studien. Studien sier ingen ting om
hvordan ortopeder kler seg sammenliknet med andre
yrkesgrupper eller pasienter.

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

”	Nyere forskning viser at skulderkirurger
er best kledd blant ortopedene.”
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HOLD AV DATOEN !

Boner blog fortsatt ...
Foto: Philip Lange / Shutterstock.com

Norsk Forening for Håndkirurgi inviterer til

Vintermøtet 25.-27. januar 2019

Ny merking og design av implantater
Helseminister Bengt Skøyer innfører nye krav til innpakning og design av
implantater. Inspirert av tobakksalget der varene leveres i nøytral innpakning
tar ministeren grep, nå for å spare penger.
Ministeren forteller med febrilsk overbevisning:
”Vi vet at ortopeder nesten er som kråker og plukker
med seg det som glinser mest. De synes å være avhengige av å ha masse dyre og jålete implantater
pakket opp når de opererer.
Ved å gjemme implantatene i skap uten vindu hos
oversykepleieren på operasjonsavdelingen sparer vi
mye penger. Innpakningen blir altså helt nøytral slik at
man ikke lar seg friste til å velge de med finest logo.
I tillegg er det slutt på fancy farger på margnagler,

låseskruer, leddhoder etc. Visste du at 9 av 10 mannlige ortopeder foretrekker S&N Journey II XR kneprotese fordi den er svart og ser stilig ut? Men den
koster alt for mye!
Kvinnelige protesekirurger synes å foretrekke høyglanspolerte CPT stammer fra Zimmer. Dette blir det slutt
på. Det blir et absolutt krav i anbudsrunder at fargen på
implantatene er i halvmatt himmelgrå. Per i dag er det
kun et indisk firma som leverer denne typen implantater,
men vi forventer at de andre leverandørene følger etter”.

ANESTESIOLOGI

I N FO

og påme
lding
www.ks
ci.no

Det årlige vintermøtet i håndkirurgi holdes som tidligere i
fantastiske lokaler på Ilsetra, Hafjelltoppen. Temaet i år er
frakturer og assosierte skader i hånd- og håndledd/ albue.
Invitert gjesteforeleser Ilsetra 2019 er Prof. Grey Giddins,
håndkirurg fra Bath i UK som er tidligere redaktør av den
europeiske håndjournalen (JHS Eur) og past president i
den britiske håndforeningen (BSSH).
Det er søkt om godkjenning som 12 timers valgfritt kurs for spesialitetene ortopedi
og plastisk kirurgi, og kan dermed refunderes via fond III.
I tillegg til et bredt faglig program er det flotte muligheter for fritidsaktiviteter ved
siden av kurset med flott løypenett for langrenn, stort alpinanlegg rett i nærheten,
akemuligheter og utendørs badeanlegg m.m. Vi tror det blir stor pågang av
interesserte og antallet plasser er begrenset. Førstemann til mølla får plass.

Overlege - ledig stilling
Anestesiavdelingen, Gjensidige Ortopediske Dovre Sykehus
Sykehuset Østafjells og Møre

Fast stilling med mulighet for oppsigelse
• Stillingsprosent 0-100 %
• Søknadsfrist 1. desember 2018
Vi har ledig stilling som overlege – spesialist i anestesiologi – ved anestesiavdelingen.
Overlegestillingen er knyttet til avdelingens manglede virksomhet innen anestesi- og
intensivmedisin og arbeidsoppgavene tilpasses ortopedenes kompetanse.
Avdelingen har 1 overlege og 25 stillinger for lege i spesialisering. Avdelingen ønsker å
gjennomføre ca. 10.000 anestesier til et bredt utvalg av friske personer og har 1.000-1.200
respirator-/ventilasjonsstøttedøgn pr. år til både voksne og barn som ikke tåler transporten
over Dovrefjell til Trondheim.
Avstanden til andre sykehus gjør at GODS har høy egendekningsgrad, stor grad av selvstendighet og manglende behov oppfølging er nødvendig. Vi starter nå også snart opp
shamkirurgi og cerebral lobectomi av opposisjonelle.
Les mer om GODS her: legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/Ortopedposten/
Utdanningsretning: Medisin, evt. annen erfaring med tunge opiater.
Personlige egenskaper: Det legges vekt på gode språk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
innen regionens dialekter. Særlig Vågå/Lom dialekten. Vi praktiserer i hovedsak nepotisme,
men er pliktige til å tilrettelegge for et bredt utvalg av søkere.

På vegen av arrangementskomiteen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål,
Sondre S. Hassellund og John H. Williksen
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Foto øverst motstående side: Fremskutt feltsykehus i
Irak: Forholdene er svært primitive, men prinsippene
for behandling av de hardt skadde pasientene er de
samme som ved norske sykehus.
krav. Et standard norsk, militært traumeteam består av
tre kirurger hvorav en eller to er ortopeder, en eller to
anestesileger, to operasjonssykepleiere og en eller to
anestesisykepleiere.

Mobiltet og fleksibilitet

Militær traumatologi
– ukjent terreng for de fleste
norske ortopeder

Militær traumatologi skiller seg fra sivil traumatologi på flere områder. De
viktigste forskjellene er ulik skademekanisme, uforutsigbar og lang evakueringskjede, og begrensede personell- og materiellressurser. I motsetning til
skadepanoramaet i sivil praksis domineres skademekanismen av penetrerende
høyenergiskader. Eksplosjonsskader er den vanligste skademekanismen og
utgjør nesten 75 %, mens skuddskader utgjør 20 %.1 Majoriteten av skuddskader ved sivile sykehus er påført av såkalte lavhastighetsvåpen som for
eksempel pistol.
Kaare S. Midtgaard1, Geir Bjerkan2, Christian Medby3, Petter Iversen4
1. Avdeling for krigskirurgi og akuttmedisin, Forsvarets sanitet, 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ullevål, 3. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, 4. Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital
Soldater benytter primært våpen som leverer prosjektiler
med høy hastighet. Prosjektilet vil penetrere offeret
med høy hastighet, avlevere betydelig større energimengde i vevet og etterlate omfattende skade sammenliknet med prosjektiler fra lavhastighetsvåpen. Eksplosjonsskader, som er den dominerende skadeårsaken
blant militært personell, forårsaker kombinasjonsskader
med både stumpe og penetrerende skademekanismer.
I tillegg har disse pasientene hyppig omfattende røykog brannskader.
Forbedret kroppsbeskyttelse har redusert forekomsten
av skader i bryst- og mageregionen sammenliknet med
tidligere konflikter, men armer og ben er vanskelig å
beskytte uten at det påvirker mobiliteten. Derfor er
ekstremitetsskader hyppige, og fire av fem skadde
i Irak og Afghanistan hadde minst én muskel- eller
14
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skjelettskade.2 Karskader i skulder- og lyskeregionen
kan være de mest utfordrende å behandle, og det er
ikke uvanlig at pasienten har omfattende skader i alle
ekstremiteter. Den høye forekomsten av utfordrende
brudd og omliggende bløtdelsskader er årsaken til at
kirurgene må ha god skolering i ortopedisk traumatologi.

Traumeteam
Grunnstammen av de ansatte i Forsvarets traumeteam
har sitt kliniske virke på traumesentre i Norge. Dette
sikrer at personellet har god kompetanse og daglig
eksponering for behandling av hardt skadde pasienter.
Grunnleggende utdannelse i traumatologi (Advanced
Trauma Life Support, Definitive Surgical Trauma Care,
Krigskirurgikurset og Hemostatisk Nødkirurgikurs) i tillegg til spesialistkompetanse ansees som minimums-

Forsvarets traumeteam øver regelmessig på levende
vevsmodeller under svært utfordrende betingelser. Et
nært samarbeid med de ulike grenene i Forsvaret bidrar
til realistiske øvelser under forhold som skiller seg
sterkt fra hverdagen på sivile sykehus. Forsvaret har de
siste seks årene levert norske traumeteam i Afghanistan, på norsk fregatt i Adenbukten og i Irak. Teamene
har bestått av seks-åtte personer, og dette stiller høye
krav til samarbeidsevne og tverrfaglighet. Forholdene
på et feltsykehus er enkle. Støynivået fra aggregater,
fly og helikopter er konstant øredøvende. Lys er mangelfullt, operasjonsbordet statisk og infeksjonsforebyggende forhold suboptimale. De kirurgiske teamene skal
ha høy mobilitet og kunne flytte seg så nært området
hvor skaden kan inntreffe. For å oppnå denne fleksibiliteten kan bare det mest nødvendige utstyret tas med.
Behandlingsstrategien fokuserer på å stanse pågående
blødninger og gjenopprette sirkulasjon. Den ortopediske verktøykassen inneholder kun instrumenter for
sårrevisjon og ekstern fiksasjon. Gjennomlysningsapparat er ikke en del av standardoppsettet. Dette
fordrer høye krav til erfaring og kunnskap.

Vandrende blodbank
Tilgang til blodprodukter er begrenset og må disponeres med omhu. Forsvaret har gjeninnført kaldlagret
fullblod som standard resusciteringsvæske ved traumer.
Fordeler med dette er blant annet enklere logistikk,
både ved forsendelse av blod og på operasjonsstuen.
Lavtiter anti A/anti B 0-blod sendes med komplett
kjølekjede fra Norge til operasjonsområdet og brukes
som universalblod. Vi tilstreber å ha ca. 20 enheter
med fullblod tilgjengelig til enhver tid. En masseskadesituasjon vil raskt tømme blodbanken, og det er derfor
etablert en vandrende blodbank. Personellet på basen
er på forhånd screenet for blodgruppe, antistoffer og
smittsomme sykdommer. I en masseskadesituasjon
vil personellet kalles til sykehuset for ny screening
og tapping av varmt fullblod. Trent personell bruker
ca. 45 minutter fra donor er tilgjengelig til pasienten
har mottatt blodtransfusjonen. Varmt fullblod har flere
gunstige egenskaper sammenliknet med kaldlagret
fullblod og ikke minst komponentblod. Erytrocyttene
i varmt fullblod har bedre oksygenbærende evne. I
tillegg inneholder fullblod høyere konsentrasjon av

koagulasjonsfaktorer og ikke minst trombocytter.
Trombocytter har kort lagringstid (inntil syv dager) på
grunn av kontaminasjonsrisiko. Tilgangen til fullblod
kan være avgjørende for å redde blødende pasienter
med livstruende skader.

Kirurgisk tilnærming
Den kirurgiske tilnærmingen fokuserer på:
1. å stanse blødningene
2. å erstatte blodtapet og gjenopprette sirkulasjon
3. bruddstabilisering
4. kontaminasjonskontroll
Skadene er nesten utelukkende forårsaket av høy
energi, og i de fleste tilfeller foreligger det omfattende
brudd- og bløtdelsskader. Det er ikke uvanlig at den
hardt skadde pasienten har flere pågående blødninger.
Den første vurderingen gjøres etter ABCDE-prinsipper
av to kirurger som på de fleste norske sykehus.
Diagnostiske hjelpemidler består av et mobilt røntgenapparat og ultralyd. CT er ikke tilgjengelig. Tidlig blodgasstaking prioriteres, og prosedyren gjentas hyppig
så lenge det er mistanke om at pasienten fysiologi
er påvirket. Terskelen for innleggelse av et eller flere
thoraxdren er lav. Anterolateral thoracotomi, som ved
behov kan utvides til clamshell, er førstevalg for proksimal blødningskontroll av utblødde pasienter. De siste
årene har retrograd endovaskulær ballongokklusjon av
aorta (REBOA) vært en metode som de norske militære
traumeteamene skal kunne beherske. Spesielt ved
pågående blødninger i lyske- eller bekkenregionen kan
innleggelse av REBOA være et hensiktsmessig tiltak.

Penetrerende skade
Nesten alle pasientene har penetrerende skade og således indikasjon for kirurgisk intervensjon. Ved karskader
er temporær shunting førstevalg for å gjenopprette
sirkulasjonen, og endelig reparasjon og rekonstruksjon
er sterkt frarådet i den initiale fasen. Penetrerende skade,
høy energi og forventet stor bløtdelsskade er også
årsaken til at ekstern fiksasjon er foretrukket metode
for bruddstabilisering. Bruddskadene kan være svært
omfattende og strekke seg over flere ledd, og det kan
være utfordrende å stabilisere den skadde ekstremiteten. Pasientens fysiologiske situasjon sammen med
omfanget av skjelett- og bløtdelsskaden er sentralt i
vurderingen av indikasjonen for primær amputasjon.
Ekstern fiksasjon er eneste operative alternativ for
bruddstabilisering. Supraacetabulære Schanz-skruer er
anbefalt for stabilisering av bekkenringen. Tilnærmet
alle skadene er åpne og gipsstabilisering er derfor
uegnet. Endelig osteosyntese vil ikke være aktuelt
før pasienten har vært gjennom flere sårrevisjoner, og
osteosynteseutstyr utover ekstern fiksasjon er derfor
ikke nødvendig.
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Complex Elbow Injuries Symposium
th

th

January 17 and 18 2019
Scandic Oslo Airport
Application available at:
https://beta.legeforeningen.no/kurs/2018/2/32721/

Preliminary program
January 17th
11.00
11.10
11.30
11.50
12.00
13.00
14.30
14.50
15.10
15.30
15.45
19.00

11.10
11.30
11.50
12.00
13.00
14.30
14.50
15.10
15.30
15.45
17.45

Welcome
What can be done when the coronoid is gone?
Radial head fractures - are we doing too few arthroplasties?
Questions / Mentimeter
Lunch
Group discussions: Radial head and coronoid injuries
Nerve injuries and soft tissue problems
How to manage residual instability
National resource center for elbow injuries
Break
Group discussions: Challenging injuries and salvage
Dinner

Midtgaard
Ekholm
Johnsen
Midtgaard

Rehabilitation following simple and complex elbow injuries
Mentimeter: Rehabilitation
Distal humerus fractures: When do I prefer arthroplasty?
Failed elbow arthroplasty
Break and check-out
Group discussions: Cases from participants
National elbow registry
Nordic research network
Final remarks, evaluation and lunch

Reiten
Midtgaard
Eilertsen
Adolfsson

Midtgaard
Tajsic
Adolfsson
Flugsrud
Midtgaard
Everyone

January 18th
08.00
08.20
08.30
08.50
09.00
09.30
11.00
11.15
11.30

08.20
08.30
08.50
09.00
09.30
11.00
11.15
11.30
13.00

Midtgaard
Reiten
Midtgaard
Midtgaard

Risikoen for losjesyndrom er svært høy og terskelen
for fasciotomi tilsvarende lav. Muskulaturen kan være
velsirkulert, vital og myk. Det er viktig å huske at dette
er et øyeblikksbilde. Når pasienten forlater operasjonsstuen for videre evakuering, kan vi ikke forvente at
pasienten er tilgjengelig for kontinuerlig observasjon
eller kirurgisk intervensjon de neste 24 timene. Den
lange og uforutsigbare evakueringstiden forsterker
indikasjonen, og i leggen åpnes alle fire losjer gjennom
to separate, lange hudsnitt.
Vevsskaden er omfattende og forholdene svært kontaminerte. Dødt og kontaminert vev er en betydelig
belastning for pasientens fysiologi som allerede er
marginalisert. Derfor anbefaler vi at det legges snitt i
lengderetningen ved kirurgisk revisjon som kan utvides
etter behov. Prosjektiler og fragmenter som treffer
pasienten i høy hastighet kan etterlate bedragersk
små åpninger med massive underliggende vevsskader.
Den kirurgiske revisjonen etter eksplosjonsskader og
høyhastighetsvåpen er vanligvis svært omfattende, og
kirurgen må planlegge snittføringen deretter.
I Irak og Afghanistan har koalisjonsstyrkene luftherredømme. Pasientene ankommer derfor kort tid etter at
skaden har inntruffet. Vevsskaden kan tilsynelatende
være begrenset ved den initiale vurderingen. Det endelige omfanget av nekrose vil først være synlig de neste
timene og dagene etter skaden. Det er svært utfordrende å erkjenne omfanget av potensiell skade, men
en ikke-aggressiv tilnærming ved den første kirurgiske
revisjonen medfører en betydelig risiko. Neste trinn i
evakueringskjeden vil for de fleste norske pasienter
være Oslo universitetssykehus Ullevål. Evakuering fra
konflikt- og krigssoner er uforutsigbart, og vi må regne
med at pasienten ikke er tilgjengelig for kirurgisk
intervensjon de neste 24-36 timene. Den kirurgiske
revisjonen må derfor være aggressiv sammenliknet
med hva en kan tillate seg under forhold med
kontinuerlig observasjon og kirurgisk beredskap.

Paradigmeskifte
Militære erfaringer fra Irak og Afghanistan har bidratt
til paradigmeskiftet innen resuscitering av traumepasienter, hvor en har beveget seg bort fra krystalloidbasert væskeresuscitering til resuscitering med blod.
Erfaringer fra den første Gulfkrigen viste bedre overlevelse for pasienter som ikke mottok væsketransfusjon, og dette ble senere bekreftet i Bickells studie
i 1994.3 Prinsippet med å holde blodtrykket lavt
(systolisk blodtrykk mellom 90-100 mmHg, høyere
ved hodeskade) inntil en oppnår blødningskontroll
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Eksplosjonsskade: Pasienten har flere penetrerende
skader, trykkbølgeskade, røyk- og omfattende dyp
brannskade. De ytre skadene viser kun toppen av
isfjellet. Røntgen avdekker omfattende skjelettskade
i høyre legg. Ben- og bløtdelsskaden etter høyenergiskader er som regel svært omfattende.
(engelsk: permissive hypotension) er også innført
etter erfaringer fra krig og konflikt. Transfusjon av
blodkomponenter i samme forhold som fysiologisk
blod (1:1:1) ble tidlig tatt i bruk av militære traumeteam, og det var data fra krigen i Irak som først viste
en overlevelsesgevinst.4
I dag er vårt førstevalg ved utblødde pasienter fullblod, og dette har etter hvert også blitt tatt i bruk
prehospitalt i Norge. Skademekanismen i krigssoner
er brutal. Disse pasientene har behov for ulik tilnærming
og behandling, og en avventende strategi kan utsette
pasientene for høyere morbiditet og mortalitet. Forsvaret
har opparbeidet verdifull erfaring og kompetanse, og
vi vil derfor oppfordre flere ortopeder til å delta på
Forsvarets Krigskirurgikurs.
Referanser
1. Belmont PJ, McCriskin BJ, Sieg RN, Burks R, Schoenfeld AJ. Combat
wounds in Iraq and Afghanistan from 2005 to 2009. J Trauma Acute
Care Surg. 2012 Jul;73(1):3–12. doi:10.1097/TA.0b013e318250bfb4
2. Belmont PJ, Thomas D, Goodman GP, Schoenfeld AJ, Zacchilli M,
Burks R, et al. Combat musculoskeletal wounds in a US Army Brigade
Combat Team during operation Iraqi Freedom. J Trauma. 2011
Jul;71(1):E1–7. doi:10.1097/TA.0b013e3181edebed
3. Bickell WH, Wall MJ, Pepe PE, Martin RR, Ginger VF, Allen MK, et
al. Immediate versus delayed fluid resuscitation for hypotensive
patients with penetrating torso injuries. N Engl J Med. 1994 Oct
27;331(17):1105–1109. doi:10.1056/NEJM199410273311701
4. Borgman MA, Spinella PC, Perkins JG, Grathwohl KW, Repine T,
Beekley AC, et al. The ratio of blood products transfused affects
mortality in patients receiving massive transfusions at a combat
support hospital. J Trauma. 2007 Oct;63(4):805–813. doi:10.1097/
TA.0b013e3181271ba3
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KNEPROTESER

SIGMA kneproteser har over
97% overlevelse etter 10 år ifølge
Det engelske leddregisterets
rapport fra 2016.

ATTUNE kneprotese plattform utviklet og designet for mindre smerte
og bedret PROMS (Patient Related
Outcome Measures).
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KONGELIGDUSØR!
DUSØR
KONGELIG

! Etterlysning
De kongelige kaster glans over ortopedisk avdeling
på Haukeland under åpningen av Sentralblokken.
Bestefaren til Harald VII hadde jo førstehånds erfaring med FCF som følge av at han falt i forbindelse
med et slag på Bygdøy. Bildet eller anekdoten har
for øvrig ingen ting med denne artikkelen å gjøre,
annet som et forsøk i å skape interesse hos lesere
med lang fartstid innen ortopedien. NOP har blitt
kontaktet av Nasjonalbiblioteket som mangler flere
utgaver av NOP. Det er særlig utgaver fra de første
årene (f.o.m. 1996 t.o.m. 2004) som er av interesse.

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

Sitter du på noen av disse vil vi gjerne få de tilsendt slik at de kan digitaliseres og foreviges på lik
linje med bildet av Harald og Sonja. I tillegg ønsker
vi også digital utgave av Nof 50 år jubileumsbok.
Kontakt redaktør Øystein Tandberg hvis du tror du
sitter på en ortopedisk historisk gullgruve. NOP
kan love heder og ære nesten på høyde med en
kongelig dusør til alle som hjelper oss med dette.
Se foran i bladet for kontaktinfo. Bildet er hentet fra
Haukelands sykehus pressearkiv.
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Kasuistikk

Kasuistikker

IRAK april 2018

Operation Inherent Resolve

Vi får meldt to traumepasienter som har veltet med Humvee for fem timer
siden. Begge pasientene har angivelig sittet på samme side i samme kjøretøy.
Begge skal være sirkulatorisk og respiratorisk stabile. De har vært innom
nasjonens eget feltsykehus før de overføres til vårt Role 2 for videre behandling. Et Role 2 er et feltsykehus designet for Damage Control Surgery der
stabilisering av pasienten er fokus før videre transport til endelig behandling.
Hans Christian Vik

Når de ankommer vår fasilitet gjøres traumemottak
på vanlig måte. Et traumeteam tar i mot en pasient
hver. ABC stabil, GCS 15, vitale målinger i normalområdet. Det er klinisk mistanke om høyresidig femurfraktur på begge pasientene. De har følbare fotpulser,
er varm og tørr i huden distalt for frakturen og har god
sensorikk og førlighet. Vår pasient har en rudimentær
gipslaske fra midt på låret til midt på leggen.

Digresjon
Femurfraktur er visst ikke en uvanlig skade når det
gjelder ulykker med Humvee kunne amerikanerne ved
sykehuset fortelle. Det har med sitteposisjonen å gjøre.
Gulvet i kjøretøyet er høyt i forhold til setet. I tillegg
er det liten plass foran knærne. Det gjør at en kollisjon
lett kan føre til at krefter overføres gjennom femur.

” Femurfraktur er visst ikke en uvanlig
skade når det gjelder ulykker med
Humvee ...”

Generelt sett bør alle femurskaftfrakturer opereres.
Operasjonsmetode avhenger av frakturens konfigurasjon, leddnærhet, skademekanikk, bløtdelsstatus
og tilgjengelig utstyr. I dette tilfelle var ikke intramedullær nagle et alternativ grunnet mangel på utstyr
som igjen grunner i hva et Role 2 skal kunne gjøre.
Margnagle ville i de aller fleste tilfeller vært førstevalg
ved en slik fraktur så lenge pasienten er stabil nok og
frakturen ikke er åpen.

Norge er en av koalisjonspartnerne i den amerikansk-ledede operasjonen
Operation Inherent Resolve (OIR). Navnet OIR henspeiler viljen og besluttsomheten som er nødvendig for å bekjempe onde krefter i regionen omkring
Syria og Irak. Vi har alle sett, og lest om dette i media, og vi forstår nok alle
at noen menneskers ondskap ikke har noen grenser.
Forfattere: personell ved norsk kirurgisk enhet 2018

Fiksasjonen gjøres med ekstern fiksatør type Hoffmann
III. Vi hadde ikke gjennomlysningsapparat peroperativt
så frakturen reponeres blindt. Postoperativ røntgen vil
avgjøre om man bør reponere på nytt. Siden vi delte
utstyr med et nederlandsk kirurgisk team måtte vi skru
apexpinnene for hånd ettersom de tok innersvingen på
vei inn til operasjonsstuen og kapret den eneste drillen
tilgjengelig.

Dette er bakteppet vi, som forsvarsansatte, har på
en base i Irak. Denne basen inngår i et nettverk av
behandlingsinstallasjoner fordelt i geografien, og som
har til hensikt å yte helsehjelp til koalisjonsstyrkene
i området når disse blir skadet. Norge bidrar for tiden
blant annet med et kirurgisk lag som inngår i en allerede etablert helsefasilitet/sykehus. På laget har vi
generell-kirurg, ortoped, anestesilege, operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere og militært støttepersonell. Denne kirurgiske enheten er trent til å ta
imot skadde pasienter for å gi Damage Control Resuscitation, Damage Control Surgery og Damage Control
Orthopedics. Kortversjon av denne behandlingsmetoden er å fylle på med blod når det har blødd, tette igjen
hull som blør, hindre kontaminasjon fra sår og tarmskader, og stabilisere brudd. Når dette er gjort sendes
den skadde videre oppover i systemet for endelig

Stillingen aksepteres uten behov for ytterligere korreksjon. Videre behandling i regi av nasjonens eget
helsesystem. I den vestlige verden hadde et slikt brudd
blitt operert med intramedullær nagle etter noen dager
dersom pasienten initielt ikke var egnet til definitiv
kirurgi.

” Kortversjon av [-] er å fylle på med
blod [-], tette igjen hull som blør,
hindre kontaminasjon fra sår og tarmskader, og stabilisere brudd ...”

Skuddsår fra AK47 – kasus 1
”Trauma, trauma, trauma, Norwegian team to the BAS”,
lyder det over radioen og vi løper til Battalion Aid
Station (BAS) og gjør oss klar for mottak av en pasient.
Inn kommer Kareem støttet av sine medsoldater. Han
ble skutt i bakhold dagen i forveien. Han har store
smerter i leggen. Det fortelles at han har vært innom et
lokalsykehus for behandling, men at han har økende og
uutholdelige smerter i leggen. Hva tenker vi da?
Vi ser ingen pågående blødninger. Såret bakpå leggen
er adaptert med grove suturer som bildet nedenfor
viser. Da han er skutt med et høyhastighetsvåpen
AK-47, 7,62x39 mm, vet vi at energien er stor. Han har
fått frakturert fibula og det er store skader
i triceps surae muskulatur. Han har symptomer på compartment syndrom. Når vi
åpner opp anteriore- og laterale losjer så
buler muskulaturen ut.

behandling. I forløpet av krigene i Midtøsten fra
1990-tallet og frem til i dag har særlig amerikanerne
utviklet et system med Clinical Practice Guidelines
(CPG’er) som optimaliserer behandlingen i forhold til
de begrensede ressursene i felten hvor skadene oppstår. Disse CPG’ene har bedret sjansene for overlevelse
og redusert morbiditeten for skadede.
Det kirurgiske teamet trener på, og forbereder seg på
mange skadede under en slik deployering, men realiteten er ofte en annen med få skadede, i særdeleshet nå
når krigen nå går mot slutten. Men, man vet aldri når det
smeller og vi plutselig har 10 skadede på sykehuset.
Røntgen før
kirurgi
20
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Pasienten opereres i generell
anestesi like etter.

Postoperativ
røntgen I.

Postoperativ
røntgen II.

Postoperativ
røntgen III.

Nedenfor er et par eksempler på hva vi får av oppgaver
i løpet av en deployering.
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Operation Inherent Resolve fortsatt ...
skal behandles, men her nede må vi tenke på at det er
denne ene sjansen vedkommende får for midlertidig og
endelig behandling.
Pasienten sovnes ned med ketamin/fentanyl/midazolam og spontanventilerer gjennom inngrepet. Vi
har godt med folk på operasjonsstuen så et team tar
radiocarpalleddsluksasjonen og setter på en ex-fix.
(Hoffmann). Det andre laget setter på en Hoffmann på
humerusfrakturen. Dette gjøres uten røntgen-gjennomlysning basert på anatomiske landemerker. Den taktile
og auditive tilbakemeldingen en får når en setter
pinnene vha Collibrien er gull verdt. Når pinnene er
satt på festes klosser og stag og en gjør en visuell
reponering og låser ex-fix’en.
Når vi så vurderer resultatet kan vi foreta ytterligere
justeringer for så å ta nye røntgenbilder og justere på
ny. Slik kan vi fortsette i det uendelige, eller til vi er
fornøyd. Vi må akseptere å jobbe etter godt nok prinsippet! Som dere forstår er det luksus med C-bue!!

Videre forlenger vi såret posteriort i både kraniell og
distal retning for å sikre oss at musklene i bakre dype
og bakre overfladiske losjer ikke blir inneklemte.
Denne pasienten hadde vi anledning til å følge videre.
Etter en uke kunne vi lukke huden, etter fasciotomien
anterolateralt og lukke mesteparten av huden posteriort. Posteriort hvor det var stor huddefekt, kunne vi ha
lagt et delhudstransplantat, men utstyr til det har vi
ikke ved vår BAS. Dette såret måtte eptelialiseres fra
hudkantene, noe som jo tar tid.

A: Airway is clear, trachea in central position
B: Symmetrical breath sounds, pain on the left side of
the chest.……X-ray Røntgen teknikeren gjør seg klar for
å smette røntgen platen under pasienten mens Scribe
noterer for harde livet det som blir sagt. Det hele foregår på engelsk ettersom vi arbeider sammen med våre
koalisjonspartnere.

På bildet kan vi se innskuddsåpningen anterolateralt
på leggen. Utskuddsåpningen med substansdefekten
ser vi posteriort.
Det gledelige er at soldaten reddet underekstremiteten! Videre har han bevart funksjon for plantar- og
dorsalfleksjon. Han trenger måneder med rehabilitering, men den forventes å foregå uten komplikasjoner.
Prioritetene er life, limb, function.

Bandasjert etter bilulykke – kasus 2
”Trauma, trauma, trauma, Norwegian team to the BAS.”
Vi må avbryte middagen i kantina og løper til BAS.
Nå skjer det noe igjen.
Inn kommer en mann gående med støtte av flere
personer. Begge armene er bandasjerte og han ynker
seg. Vi vet at han har vært i en bilulykke for noen
timer siden og bilen har rullet rundt. Han var innom
et lokalsykehus, men det var ikke noe mer de kunne
gjøre for ham enn å bandasjere.
22
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” The surgeon is not
yet born who does
not think he is the
one who can close
in war a gunshot
wound primarily ...”

Ingen pneumothorax, trachea i midtlinje, normal
bredde i mediastinum, fri sinus bilateralt, og ingen
åpenbare costafrakturer.
Klinisk- og røntgenologisk undersøkelse avdekker
etterhvert en overarmsfraktur i høyre humerus og
en radiocarpal-ledds luksasjonsfraktur på høyre side.
Hjemme i Norge er mulighetene flere for hvordan disse

Philip Mitchiner, 1939

” Når vi så
vurderer
resultatet
kan vi foreta
ytterligere
justeringer for
så å ta nye
røntgenbilder
og justere på
ny. Slik kan
vi fortsette i
det uendelige,
eller til vi er
fornøyd ...”

Eksplosjonsskader – kasus 3
The surgeon is not yet born who does not think he
is the one who can close in war a gunshot wound
primarily ...” Philip Mitchiner, 1939
Vi får avslutte med en case hvor vi prøvde å motbevise
dette noe pessimistiske utsagnet. Som sagt så vet vi
egentlig ikke hvilken behandling vertsnasjonens medlemmer får eller har tilbud om. Det er mange indisier
på at det er lite eller ingenting. Vår behandling blir a
one shot treatment.
”Trauma, trauma, trauma, Norwegian team to the BAS”
Tolken forteller at under håndtering av 12,7’en eksploderte en patron i neven på soldaten. (En 12,7 patron
er godt over dobbelt så stor som den største lovlige
jaktpatronen i Norge – red. anm.)
Så det er en ganske stor patron med stor sprengkraft.
På det noe dårlige bildet øverst neste side kan vi ane
bløtdelsskaden hvor volare del av håndflaten har flere
åpninger. Finger nummer 3 henger så vidt på. Skjelettskaden kan dere se på røntgenbildene under.
Norsk ortopedpost • 3 - 2018
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Lokal injeksjonsbehandling av ledd

Bløtdelsskade med
flere åpninger i
den volare del.

• Langvarig effekt1,2,3
• Virker lokalt - liten
systemisk påvirkning4
Skjelettskade.

Operasjonsstuen hvor vi kan operere
to stykker samtidig

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

Indikasjoner: Revmatoid artritt. Artrose. Bursitt. Synovitt. Tendinitt. Kontraindikasjoner: Systemisk soppinfeksjon. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nylig vaksinasjon med levende virus. Lokalbehandling: Ved lokal virus- og bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré.
Lederspan «Meda»

ATC-nr.: H02A B08
C Kortikosteroid
T1 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Triamcinolonheksacetonid 20 mg, polysorbat 80, sorbitol, benzylalkohol 9 mg, sterilt vann. Indikasjoner: Revmatoid artritt. Artrose. Bursitt.
Synovitt. Tendinitt. Dosering: Intraartikulært: Dosen er individuelt bestemt fra 2-20 mg avhengig av leddets størrelse og væskemengde. Vanligvis krever større ledd (hofte, kne, skulder) 10-20 mg (0,5-1
ml), middelstore ledd (f.eks. albue, håndledd) 5-10 mg (0,25-0,5 ml), mindre ledd fra 2-6 mg (0,1-0,3 ml). Ved mye synovialvæske kan aspirasjon foretas før administrering. Neste dose og antall injeksjoner avhenger av klinisk forløp. Pga. prolongert virkning anbefales det ikke å gi injeksjoner i de enkelte ledd hyppigere enn med 3-4 ukers mellomrom. Periartikulært: Bursitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1
ml) avhengig av bursaens størrelse og sykdomsprosessens intensitet. Vanligvis behøver ikke behandlingen gjentas. Tendinitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml). Behov for ytterligere injeksjoner bedømmes
ut fra terapeutisk svar. Tilberedning/Håndtering: Strengt aseptiske forholdsregler skal overholdes. Inneholder mikrokrystallinsk triamcinolonheksacetonid, som tillater bruk av meget fin kanyle. Før
bruk ristes glasset godt for å sikre en ensartet suspensjon. Kan ved behov blandes med lidokainklorid 10 eller 20 mg/ml e.l. lokalanestetika. Lederspan skal dras opp i sprøyten før bedøvelsesmidlet for
å unngå kontaminasjon. Sprøyten ristes lett, og blandingen brukes umiddelbart. Administrering: Gis intraartikulært eller periartikulært avhengig av indikasjon, se ovenfor. NB! Skal ikke gis i.v. Kontraindikasjoner: Systemisk soppinfeksjon. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nylig vaksinasjon med levende virus. Lokalbehandling: Ved lokal virus- og bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré.
Forsiktighetsregler: Forsiktighet ved Cushings syndrom, infeksjoner som ikke kan kontrolleres med antibiotika, ulcus ventriculi, psykoser, okulær herpes simplex, diabetes mellitus, nyre- og hjerteinsuffisiens, ulcerøs kolitt og osteoporose. Spesielt belastede ledd bør avlastes den første tiden etter injeksjonen for å unngå overbelastning. Gjentatte injeksjoner kan gi leddskade. Ved utvikling av alvorlige
reaksjoner eller akutte infeksjoner under behandlingen, må preparatet seponeres og nødvendige forholdsregler iverksettes. Kvinner bør informeres om at menstruasjonsforstyrrelser/vaginal blødning
etter menopause kan forekomme, men dette bør ikke forhindre gjennomføring av nødvendige undersøkelser. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Rifampicin induserer mikrosomal oksidasjon av glukokortikoider. Dette gir økt steroidbehov under rifampicinbehandling og redusert steroidbehov etter slik behandling. CYP3A4-hemmere kan føre
til hemming av triamcinolonmetabolismen. Pasienten skal følges nøye opp og dosen justeres ved behov. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Passerer placenta. Kortikosteroider er teratogene
i dyreforsøk. Relevans ved human bruk er ikke klarlagt, men det er ikke påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider under graviditet. Langtidsbehandling har medført redusert
placenta- og fødselsvekt. Ved langtidsbehandling er det risiko for binyrebarksuppresjon hos nyfødte. Skal kun brukes under graviditet hvis fordelen for mor og barn oppveier risikoen for barnet. Amming:
Går over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser. Forsiktighet bør utvises ved vedvarende høy dosering. Fertilitet: Kvinner: Kan gi menstruasjonsforstyrrelser
og amenoré. Menn: Langvarig kortikosteroidbehandling kan hemme spermatogenesen. Bivirkninger: Systembivirkninger er sjeldne, men kan forekomme ved gjentatte periartikulære behandlinger.
Forbigående binyrebarksuppresjon er påvist første uken etter injeksjonen. Dette forsterkes ved samtidig behandling med ACTH eller peroral steroidterapi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Lokale reaksjoner
inkl. abcesser, erytem, smerter, hevelse og nekroser på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Overdosering eller for hyppige injeksjoner på samme sted kan gi lokal subkutan atrofi, som
først normaliseres i løpet av noen måneder. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Glukokortikoide systemeffekter, kalsinose. Ukjent frekvens: Menstruasjonsforstyrrelser, amenoré, postmenopausal blødning.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: Syntetisk glukokortikoid med høy antiinflammatorisk effekt. Mikrokrystallinsk
vannholdig suspensjon med depotvirkning. Virkningsmekanisme: Ikke helt klarlagt, men effekten ved lokal injeksjon antas å være inflammatorisk. Heksacetonidesteren er tungt oppløselig i vann, og gir
langsom oppløsning og protrahert effekt i vevene i injeksjonsområdet, varierende fra få uker til flere måneder. Effekt oppnås vanligvis etter ca. 24 timer og varer oftest i 4-6 uker. Den glukokortikoide
effekten av triamcinolonheksacetonid er ca. 11 ganger større enn for hydrokortison (antiinflammatorisk effekt). Pga. manglende mineralkortikoid effekt unngås natriumretensjon. Pakninger og priser:
1 ml1 (hettegl.) kr. 150,70. 12 × 1 ml1 (hettegl.) kr. 1409,90. 50 × 1 ml (hettegl.) kr. 5759,60. Sist endret: 20.10.2016. Refusjon: 1Se H02A B08 i Refusjonslisten.
1. Zulian F Comparison of intra-articular triamcinolone hexacetonide and triamcinolone acetonide in ologoarticular juvenile idiopathic arthritis. Rheumatology 2003;42:1254-1259.
2. Zulian F Triamcinolone acetonide and hexacetonide intra-articular treatment of symmetrical joints in juvenil idiopathic arthritis:a double–blind trial. Rheumatology 2004; 43(10):1288-1291.
3. Caldwell JR et al Drugs 1996;52(4):507-514. 4. Lederspan SPC 18.05.2017, avsnitt 5.1.

Scenariet nå er at vi ikke kan følge ham opp videre
selv, men må overføre han til vertsnasjonens medisinske behandlingssystem etter at vi har operert ham. Vi
ønsker å berge hans hånd med best mulig funksjon. Vi
gjør et debridement med fjerning av devitalisert vev og
skyller godt. Vi fjerner finger nummer 3 og tuppen av
finger nummer 2. Vi reponerer så godt vi kan, men vi
har ingen Kirshner pinner tilgjengelig og resultatet får
bli som det blir. Vi lukker sårene med grove suturer.
Postoperativt har han
ingen rotasjonsfeilstilling i fjerde finger som
har en fraktur i basis.
Han har fleksjon og
ekstensjon i tommelen,
men ingen sensibilitet
volart da begge volare
nervegrener var avrevet,
noe vi så peroperativt.
Resultat postVidere har han bevegelse
operativt..
for fleksjon og ekstensjon i andre fnger, men
begrenset pga alle frakturene og hevelsen. Vi setter
ham på antibiotika og håper på det beste. Han reiser
neste dag. Bildet øverst til høyre viser operasjonsstuen
hvor vi kan operere to stykker samtidig.

Vi forsøkte å finne ut hvordan det gikk med ham i
hovedstaden. Vi fikk etter noen uker høre at han skulle
bli tilbakeført til avdelingen sin i nærheten av oss. Dit
kom han dessverre aldri. Ambulansebilen kjørte i stor
fart med fem personer ombord inkludert vår pasient.
Et bildekk eksploderte og bilen rullet rundt. Nå var det
3 døde, inkludert vår pasient, og to overlevende med
lettere skader. Disse så vi aldri.

Vi er priviligerte
Aldri må vi glemme hvor privilegerte vi er som kommer
fra Norge og eier et norsk pass. Vi har en fantastisk
samfunnsstruktur hvor individet blir respektert, og hvor
fellesskapet stiller opp. Enorme ressurser er satt av til
diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter,
noe vertsnasjonens menn og kvinner bare kan drømme
om. Kampen for at vi har fått det slik må vi aldri
glemme, ingenting har kommet av seg selv. Vi må heller ikke være så naive å tro at det alltid vil være slik. Vi
må alltid være bevisste og tro mot våre idealer, respekt
og likeverd mellom mennesker og mellom kjønnene.
Husk at kampen for at vi skal ha det bra videre i Norge
også foregår ute i verden. Honnør til norske menn og
kvinner som bidrar der ute. Honnør til de som holder
fortet der hjemme.
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Du kan
vinne en

Ipad
mini!

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.
14

80.000

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 eller støyreduserende
hodetelefoner. Vinner av skriftlig bidrag
velger premie først. Redaktør nominerer,
styret velger.
Ønsker du en fast spalte er det også mulig.
Ta kontakt med redaktøren.
Bidrag sendes til oystein.tandberg@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.

Distributør:

Link Norway AS
Energivegen 5 | firmapost@linknorway.no
2069 Jessheim | +47 22 72 16 80

Norsk ortopedpost • 3 - 2018

27

Midtside osteosyntesen

Fuglesang/Hesla

Hva: Frisk mann som falt ned et par meter i Sverige i juni
og pådro seg en frakturluksasjon i talus og komminutt
medial malleolfraktur. Transportert til Norge samme kveld.
Hvordan: God hudstatus og ble derfor operert med endelig
osteosyntese av talus og mediale malleol med plater fra Evos Mini
til Smith & Nephew samt sutur av tibialis posterior senen neste
morgen. Lite smerter på 6 ukers kontroll, avlastet frem til da.

Sykehus: Ahus
Operatører: Fuglesang/Hesla

Front etter

28

Norsk ortopedpost • 2 - 2018

Side etter

Norsk ortopedpost • 2 - 2018

29

Fag og rapporter

The

TriFit Web
™

OA Knee Brace

PERFEC T FI T TO S TAY AC T I V E

3-dimensjonal
komfort og støtte

NYHET!

Kneortose med perfekt passform
Web Tech™

Exos® Tech

Boa® Tech

Dekker kneet med en myk og
støttende maskekonstruksjon
som stabiliserer patella og
absorberer smerte.

Former seg etter
ditt kne med hjelp av
varme, for en perfekt
passform.

Hjelper deg med å
tilpasse otosen enda
bedre og du vil få en
sikker og god passform.

LIOS’ ”Gi kniven videre”-kampanje og spørreundersøkelser er vel gjennomført,
og da er det på sin plass med en oppsummering.
Styret i LIOS
For de som ikke er kjent med kampanjen, var dette
et initiativ fra LIOS for å sette fokus på og strukturere
den kirurgiske opplæringen av LIS i ortopedi. Dette
ettersom SERUS-rapportene viste en trend med nedgang av antall operasjoner utført av LIS. Vi ønsket
derfor å gi en påminning om hvor viktig mestersvenn
opplæringen er i en produksjonsfokusert arbeidshverdag. Det var lagt opp til at hvert sykehus tilpasset
kampanjen etter sine lokale forhold. For noen innebar
det å tilrettelegge vaktlistene for å få mer tid til elektive operasjoner og for andre innebar det å sette fokus

KONTAKT DIN LOKALE PRODUKTSPESIALIST

Et alternativ som
gir støtte og smertelindring uten kirurgi eller
medisin. Best av alt –
ingen bivirkninger!
Anne-Berit Auran:
mobil 41 52 56 11
Anne-Berit.Auran@DJOglobal.com

Heidi Edvardsen:
mobil 793 41 07 58
heidi.edvardsen@djoglobal.com

Gi kniven videre

by

DJO Nordic AB | Murmansgatan 126 | SE-212 25 Malmö | Tel 23 9 09 27 | info.nordic@DJOglobal.com | www.DJOglobal.no

på å la LIS slippe til mer som hovedoperatør. Det ble
delt ut plakater og lommekort som skulle bli brukt til
gjennomgang pre- og postoperativt.

Så hvordan gikk det?
Kampanjen varte fra 2017 til 2018, og sykehus fra alle
helseregionene deltok. Ca. 260 svarte på spørreundersøkelsen før og etter kampanjen. Denne viste at LIS
ikke opererer noe særlig mer, men at ca. 20 % flere
har en strukturert gjennomgang i sammenheng med
Norsk ortopedpost • 3 - 2018
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inngrepene. Langt flere LIS har også fått en vaktplan
som legger til rette for elektive operasjoner.
Fra overlegene rapporteres det at flere LIS stiller
forberedt på operasjonsstuen. Alt i alt en positiv
endring som vi håper blir varig.

Kreativt i Stavanger
Noen sykehus viste mer kreativitet og gjennomføringsevne enn andre i utføringen av kampanjen. Stavanger
universitetssykehus (SUS) startet opp en halvårig kåring
av beste supervisor/overlege. Der fikk den overlegen
som var best til kirurgisk opplæring av LIS, heder, ære,
diplom og vandretrofé for opplæringsinnsatsen. Overlegene ble vurdert kun i forhold til kriterier for hvor
flinke de var til å ”gi kniven videre”. Kriteriene de laget
for “LROM” (LIS-rapportert overlege mål) var:

Årsberetning
Norsk ortopedisk forening
2017 - 2018

• Legge til rette for at LIS får operert
• Villighet og evne til ”mesterlære”
under operasjon
• Kollegialitet med støtte og tilgjengelighet i vaktsammenheng
• Tålmodighet i læresituasjoner
• Inkludering av LIS i preoperativ
planlegging

GI KNIVEN VIDERE

• Peroperativ kommunikasjon
om tilgang/anatomi

”Gi kniven videre” er en landsdekkende kampanje
som har til hensikt å sette fokus på og forbedre
den kirurgiske opplæringen av LIS i ortopedi.

Til nå har de kåret tre dyktige vinnere, og vi håper
det inspirerer til videre fokus på den kirurgiske opplæringen av LIS. Ta kontakt med Harald Sola på
harald.sola@gmail.com dersom du ønsker å
gjennomføre lignende i din avdeling.

Kampanjen er utarbeidet av LIOS og er inspirert av liknende kampanjer innen
andre kirurgiske fagfelt. Den er støttet av Nof og Den norske legeforening.

Savner du årsberetningen?
GI KNIVEN VIDERE

GI KNIVEN VIDERE

HUSK for LIS

Preoperativt

Avklares preoperativt

Har jeg kjennskap til pasient og sykehistorie?
Er det operasjonsindikasjon?
Er pasienten optimalt forberedt?
Har jeg kunnskap om inngrepet som skal utføres?
• Er der kritiske momenter?
• Hva vil jeg lære?
• Har jeg behov for hjelp? Dersom ja, av hvem?

•

•

GI KNIVE
N
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Gjennomga
ng postop
erativt
Ble plane
n gjenn
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Operasjonsplan
Alternativ plan
Hovedoperatør
Hvem skal gjøre hva?
Forventede utfordringer

Gjennomgang postoperativt
•

Samtale med instruktør

•

Gjennomgang av operasjonsplan
Hvem er hovedoperatør?
Hvilke delmomenter kan jeg gjøre?
Eventuelle utfordringer og alternative planer
• Ønsket læringsutbytte
•

•

•

•

•

•

•

TRUKTØR

Gjennomgang postoperativt

Avklares Hva
videre oppfølging av pasient?
prereo
Læringsutbytte
peog forbedringspotensiale

•

omført? De
Hva er vid
rsom ikke,
ere
hvorfor?
Læringsutb oppfølging av pasie
nt?
ytt
Fikk jeg utb e og forbedringspote
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iledningen
?
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Ble planen gjennomført? Dersom ikke, hvorfor?
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Det er aldri for sent å starte en
lokal versjon av ”Gi kniven
videre”. Ta gjerne kontakt med
LIOS for plakater og lommekort.
Sist, men ikke minst: Nominer din flinke overlege, som
har gjort det lille ekstra for
opplæring av LIS, til årets
LIOS’ Hederspris.
Send nominasjon til
styret@lios.no

•
•

Ble planen gjennomført? Dersom ikke, hvorfor?
Hva gjorde LIS bra?
Hvilke ferdigheter bør LIS trene på?
Hva kan LIS gjøre selv neste gang?
Egenlæring

GI K
VIDERHEUSKNIVEN VIDERE
for INS

HUSK for
LIS

Preoperativ
t

•

HUSK for INSTRUKTØR

•
•

I år har vi ikke trykket årsberetningen
i NOP. Du får den på epost, og kan
finne den på Norsk ortopedisk forenings
hjemmeside.

minutt, bortsett fra som tromboseprofylakse i ekstrakorporal sirkulasjon ved hemodialyse. Ved ClCR
15-30 ml/minutt reduseres dosen etter følgende tabell (de anbefalte dosejusteringene gjelder ikke
indikasjonen hemodialyse):
Indikasjon

Doseringsregime

Profylakse mot VTE

2000 IU (20 mg) s.c. 1 gang daglig

Behandling av DVT og PE

100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. 1 gang daglig

Behandling av ustabil angina og NSTEMI

100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. 1 gang daglig

Behandling av akutt STEMI (pasienter <75 år)

1 × 3000 IU (30 mg) i.v. bolusdose + 100 IU/kg (1 mg/kg)
s.c. og deretter 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. hver 24. time.

Behandling av akutt STEMI (pasienter >75 år)

Ingen initial i.v. bolus, 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. og deretter
100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. hver 24. time.

Det foreligger ikke anbefaling om dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon, men nøye
klinisk overvåkning tilrådes. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Hetteglasset inneholder benzylalkohol og skal ikke brukes hos nyfødte eller for tidlig fødte barn. Eldre: Ikke nødvendig
med dosejustering hos eldre ved andre indikasjoner enn STEMI, med mindre nyrefunksjonen er
nedsatt. Ved akutt STEMI hos eldre ≥75 år skal ikke en initial i.v. bolusdose gis. Dosering innledes
med 75 IU/kg (0,75 mg/kg) s.c. hver 12. time (maks. 7500 IU (75 mg) kun for hver av de 2 første s.c.
dosene, etterfulgt av 75 IU/kg (0,75 mg/kg) s.c. for påfølgende doser). Økt blødningsrisiko er sett ved
terapeutiske doser hos eldre ≥80 år. Nøye klinisk overvåkning er anbefalt, særlig for de som er ≥80
år. Dosereduksjon kan vurderes hos eldre >75 år som behandles for STEMI. Vekt: Kvinner med lav
vekt (<45 kg) og menn med lav vekt (<57 kg) vil ved profylaktiske doser (ikke vektjusterte) ha økt risiko for blødning ved enoksaparinbehandling. Nøye klinisk overvåkning anbefales. Tilberedning/
Håndtering: Kun klar, fargeløs til gulaktig oppløsning skal anvendes. Ferdigfylt sprøyte: Klar til bruk,
til s.c. injeksjon. Hver sprøyte er kun til engangsbruk. Luftboblen i sprøyten skal ikke fjernes før injeksjon/bruk, da dette kan føre til tap av legemiddel. Når legemiddelmengden som skal injiseres må
justeres basert på pasientens kroppsvekt, skal overskytende volum fjernes fra den graderte sprøyten
før injeksjon. Vær oppmerksom på at det i enkelte tilfeller ikke er mulig å oppnå en eksakt dose pga.
graderingen på sprøytene, og i slike tilfeller skal dosen rundes opp til nærmeste gradering. Skal ikke
blandes med andre legemidler. Hetteglass (flerdose): Til i.v. (bolus) injeksjon og kun ved indikasjonen
akutt STEMI, straks etterfulgt av en s.c. injeksjon. Både hetteglass og ferdigfylt sprøyte kan gis som
i.v. injeksjon. Administreres da via en i.v. tilgang, se Administrering. Kan administreres sammen med
fysiologisk saltvann (0,9%) eller med 5% glukoseoppløsning. Skal ikke blandes eller administreres
sammen med andre legemidler. For å unngå mulig blanding med andre legemidler skal den i.v. tilgangen som er valgt skylles med en tilstrekkelig mengde fysiologisk saltvann (0,9%) eller 5% glukoseoppløsning før og etter i.v. bolus administrering. Bruk av en tuberkulinsprøyte eller tilsvarende
anbefales for å sikre opptrekking av nøyaktig legemiddelvolum. Administrering: Gis som dyp s.c.
injeksjon ved forebyggelse av VTE etter kirurgi, ved behandling av DVT og PE og ved behandling av
ustabil angina og NSTEMI. Ved akutt STEMI innledes behandling med 1 i.v. bolusdose straks etterfulgt
av s.c. injeksjon. Ved forebyggelse av trombedannelse i ekstrakorporal sirkulasjon under hemodialyse gis enoksaparin i den arterielle delen av dialyseenheten. Enoksaparin skal ikke gis i.m. Ferdigfylt
sprøyte: Administreres ved dyp s.c. injeksjon og bør fortrinnsvis gjøres når pasienten ligger. Hele
lengden av nålen skal stikkes vertikalt inn i hudfolden som holdes forsiktig mellom tommel og pekefinger. Hudfolden skal ikke slippes før injeksjonen er helt ferdig. Ikke gni på injeksjonsstedet etter
administrering. Injeksjonsstedet bør byttes på mellom høyre og venstre side av anterolaterale eller
posterolaterale av mageregionen/abdomen. Se for øvrig pakningsvedlegget for nærmere bruksanvisning. Hetteglass: I.v. (bolus) injeksjon (kun ved indikasjonen akutt STEMI): Initieres med en i.v. bolus
injeksjon, straks etterfulgt av en s.c. injeksjon. Både hetteglass og ferdigfylt sprøyte kan gis som i.v.
injeksjon. Ved bruk av gradert ferdigfylt sprøyte til den innledende bolusdosen på 3000 IU (30 mg)
fjernes overskytende volum slik at sprøyten kun inneholder 3000 IU (30 mg). Deretter kan dosen injiseres rett i i.v.-slangen. For pasienter som behandles med PCI, administreres en ytterligere bolusdose på 30 IU/kg (0,3 mg/kg) dersom siste s.c. administrering ble gitt >8 timer før oppblåsing av ballongen. For å sikre nøyaktigheten til det lille volumet som skal injiseres anbefales det å fortynne
legemidlet til 300 IU/ml (3 mg/ml), se SPC for bruksanvisning. Hemodialyse; injeksjon i arteriell del:
Ved hemodialyse gis enoksaparin via den arterielle delen av dialyseenheten for å forhindre trombedannelse i enheten. Administrering under spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon: Se SPC for
prosedyre ved profylaktiske doser og ved doser brukt til behandling. Risiko for spinale/epidurale
hematomer, se Forsiktighetsregler. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for enoksaparin, heparin og
heparinderivater, inkl. andre lavmolekylære hepariner. Immunmediert heparinindusert trombocytopeni (HIT) i løpet av de siste 100 dagene eller ved tilstedeværelse av sirkulerende antistoffer. Aktiv klinisk
signifikant blødning og sykdommer med høy blødningsrisiko, inkl. nylig hjerneblødning, gastrointestinale sår, tilstedeværelse av maligne neoplasmer med høy blødningsrisiko, nylig kirurgi i hjerne,
ryggmarg eller øyet, kjente eller mistenkte øsofageale varicer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller alvorlige intraspinale eller intracerebrale vaskulære misdannelser. Spinal-/epiduralanestesi eller lokoregional anestesi når enoksaparin er brukt terapeutisk i løpet av de foregående
24 timene. Hetteglass: Hypersensitivitet for benzylalkohol. Hetteglassene skal ikke brukes til nyfødte
eller for tidlig fødte barn. Forsiktighetsregler: Generelt: Enoksaparin og andre lavmolekylære hepariner (LMWH) kan ikke brukes om hverandre (enhet for enhet) pga. forskjellig fremstillingsprosess,
molekylvekt, enheter, dosering, klinisk effekt og sikkerhet som medfører ulikheter i farmakokinetikk
og biologisk aktivitet, f.eks. antitrombinaktivitet og blodplateinteraksjon. Man må derfor være oppmerksom på og følge retningslinjene for bruk av hvert enkelt preparat nøye. Historie med heparinindusert trombocytopeni (HIT) (>100 dager siden): Antistoffer kan være tilstede i sirkulasjonen i flere år.
Enoksaparin brukes med ekstrem forsiktighet hos pasienter med HIT med eller uten trombose i
anamnesen. Bruk i slike tilfeller må kun tas etter en nøye nytte-/risikoanalyse og etter at alternative
behandlinger med ikke-hepariner er vurdert. Monitorering av blodplater: Risiko for antistoffmediert
HIT kan vedvare i flere år, og er også tilstede med LMWH. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis
mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det er derfor anbefalt å måle antall trombocytter før og
jevnlig under behandlingen. Ved fall i platetallet på 30-50% av initial verdi, må behandlingen umiddelbart avbrytes og pasienten settes på annen ikke-heparin antikoagulasjonsbehandling. Blødning:
Ved blødning må årsaken undersøkes og behandling iverksettes. Forsiktighet utvises ved tilstander
som øker blødningsfaren, som f.eks. ved svekket hemostase, tidligere magesår, nylig iskemisk slag,
alvorlig arteriell hypertensjon, nylig diabetes retinopati, nevrokirurgi eller øyeoperasjoner, eller samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Laboratorietester: Doser brukt ved
profylakse mot venetrombose påvirker ikke enoksaparin blødningstid og standard blodkoagulasjonstester signifikant. Blodplateaggregeringen eller bindingen av fibrinogen til blodplatene påvirkes heller
ikke. Ved høyere doser kan aPTT og ACT øke. Denne økningen er ikke lineært korrelert med økning
av enoksaparins antitrombotiske aktivitet og derfor uegnet til å måle enoksaparinaktivitet. Spinal-/
epiduralanestesi eller spinalpunksjon: Skal ikke utføres i løpet av de første 24 timene etter administrering av terapeutiske doser enoksaparin. Tilfeller av spinale/epidurale hematomer som resulterte i
langvarig eller permanent paralyse ved samtidig bruk av enoksaparin og spinal-/epiduralanestesi, er
rapportert. Risikoen antas å være høyere ved bruk av daglige doser >4000 IU (40 mg), ved postoperativt inneliggende epiduralkateter eller ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen
(f.eks. NSAID), ved traumatisk eller gjentatt spinal-/epiduralpunksjon, eller hos pasienter med spinalkirurgi i anamnesen eller spinalmisdannelser. For å redusere potensiell blødningsrisiko må plassering
og fjerning av kateter utføres når antikoagulant effekt av enoksaparin er lav, dvs. minst 12 timer etter
administrering av lavere doser og minst 24 timer etter høyere doser. Ved ClCR 15-30 ml/minutt bør
det vurderes å doble utsettelsestiden. Etter fjerning av kateter bør minst 4 timers utsettelse av neste
enoksaparindose vurderes. Beslutter man å gi antikoagulasjon sammen med epidural- eller spinalanestesi/-analgesi eller spinalpunksjon, må det foretas hyppige kontroller for å oppdage ev. symptomer
på nevrologisk svikt, som ryggsmerter, nummenhet eller svakhet i ben, dysfunksjon i tarm og/eller
blære. Pasienten må instrueres om å informere legen straks hvis noen av symptomene nevnt over
skulle forekomme. Mistenkes spinalt hematom, kreves rask diagnose og behandling inkl. spinal dekompresjon som må igangsettes omgående. Hudnekrose/kutan vaskulitt: Hudnekrose og kutan
vaskulitt er rapportert med LMWH og skal føre til øyeblikkelig seponering av behandlingen. Perkutan
koronar revaskularisering: For å redusere risiko for blødning etter vaskulære inngrep ved behandling
av ustabil angina, NSTEMI og akutt STEMI, må de anbefalte tidsintervallene mellom hver enoksapa-
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rindose følges nøye. Det er viktig å oppnå hemostase ved innstikkstedet etter PCI. I de tilfeller en
lukkemekanisme brukes kan innføringshylsen fjernes med en gang. Hvis manuell kompresjonsmetode brukes skal innføringshylsen fjernes 6 timer etter siste i.v./s.c. enoksaparindose. Hvis enoksaparinbehandlingen fortsetter skal neste dose ikke gis før 6-8 timer etter at innføringshylsen er fjernet.
Prosedyrestedet skal observeres for å kunne oppdage tegn til blødninger eller hematomdannelse.
Akutt infeksiøs endokarditt: Bruk av heparin ved akutt infeksiøs endokarditt er ikke anbefalt pga. risiko for cerebral blødning. En grundig nytte/risikovurdering må tas hvis bruk anses som absolutt nødvendig. Kunstige hjerteklaffer: Begrenset data. Brukes med forsiktighet som profylakse hos pasienter
med kunstige hjerteklaffer. Gravide med kunstig hjerteklaff, se Graviditet, amming og fertilitet. Eldre,
nedsatt leverfunksjon eller lav vekt: Se Dosering. Nedsatt nyrefunksjon: Ved nedsatt nyrefunksjon er
eksponeringen for enoksaparin økt, noe som øker risikoen for blødning. Nøye klinisk overvåkning
anbefales, og biologisk monitorering ved måling av anti-Xa-aktivitet kan vurderes. Se Dosering. Pasienter med fedme: Sikkerhet og effekt av profylaktiske doser ved fedme (BMI >30 kg/m2) er ikke
klarlagt. Det finnes ingen konsensus for dosejustering. Disse pasientene bør overvåkes nøye mht.
tegn og symptomer på tromboembolisme. Hyperkalemi: Hepariner kan undertrykke utskillelsen av
aldosteron fra binyrene og føre til hyperkalemi. Plasmakalium bør kontrolleres regelmessig, særlig ved
diabetes mellitus, kronisk nyresvikt, allerede eksisterende metabolsk acidose og pasienter som tar
legemidler kjent for å øke kalium. Hjelpestoff: Hetteglassene inneholder benzylalkohol (konserveringsmiddel), og skal ikke benyttes hos nyfødte eller for tidlig fødte barn pga. fare for «gasping syndrome». Benzylalkohol kan også gi forgiftninger og anafylaktoide reaksjoner hos spedbarn og barn ≤3
år. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Ikke-anbefalte kombinasjoner: Det anbefales at behandling med midler som påvirker hemostasen
seponeres før enoksaparinbehandling startes, om ikke bruken er strengt nødvendig. Slike midler er:
Systemiske salisylater, ASA, NSAID, andre trombolytika (f.eks. alteplase, reteplase, streptokinase,
tenekteplase, urokinase) og antikoagulantia. Dersom samtidig bruk er nødvendig skal enoksaparin
brukes med nøye klinisk overvåkning og laboratorietester når relevant. Kombinasjoner som brukes
med forsiktighet: Blodplateaggregasjonshemmere inkl. ASA i doser som brukes ved kardioproteksjon,
klopidogrel, tiklopidin og glykoprotein IIb/IIIa-antagonister brukt ved akutt koronarsykdom (pga.
blødningsrisiko), dekstran 40 og systemiske glukokortikoider. Legemidler som øker kaliumnivået i
serum kan gis samtidig under nøye klinisk overvåkning og relevante laboratorietester. Graviditet,
amming og fertilitet: Graviditet: Ingen holdepunkter for at enoksaparin passerer placentabarrieren i
2. og 3. trimester. Data fra 1. trimester mangler. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske
effekter. Preparatet bør kun brukes under graviditet dersom strengt nødvendig. Ingen økt risiko for
blødning, tromobocytopeni eller osteoporose ved bruk, men gravide bør følges nøye opp mht. tegn
på blødning eller overdreven antikoagulasjon og skal bli informert om risikoen for blødning. Ferdigfylt
sprøyte anbefales ved bruk da hetteglasset inneholder benzylalkohol som krysser placenta. Dersom
epiduralanestesi er planlagt anbefales det å avslutte behandlingen med enoksaparin på forhånd.
Gravide med kunstig hjerteklaff kan ha en forhøyet risiko for tromboembolisme og bruk anbefales
ikke. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men oral absorpsjon er lite sannsynlig. Kan brukes
under amming. Fertilitet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier viste ingen påvirkning på fertilitet.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Lever/galle: Forhøyede leverenzymer (i hovedsak transaminaser;
>3 × ULN). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Blødninger (hematom, ekkymose utenom injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistakse og gastrointestinal blødning), hemoragisk anemi, trombocytopeni, trombocytose (blodplater >400 g/liter). Hud: Urticaria, pruritus, erytem. Immunsystemet:
Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Hematom,
smerter, eller annen reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, kuler,
smerter, reaksjoner. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Bulløs dermatitt. Lever/galle: Hepatocellulær leverskade. Øvrige: Lokal irritasjon, hudnekrose ved injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000
til <1/1000): Blod/lymfe: Eosinofili, hemoragisk anemi, immunoallergisk trombocytopeni med trombose; i enkelte tilfeller ytterligere komplisert av organinfarkt eller iskemi i ekstremitetene. Hjerte/kar:
Tilfeller av spinale/epidurale hematom (disse reaksjonene har resultert i forskjellig grad av nevrologisk
skade, inkl. langvarig eller permanent lammelse). Hud: Alopesi, kutan vaskulitt, hudnekrose som
vanligvis oppstår ved injeksjonsstedet (forut for slike reaksjoner opptrer ofte purpura eller infiltrerende og smertefulle erytematøse utslett), kuler på injeksjonsstedet (inflammatoriske infiltrater som ikke
var cyster med innkapslet enoksaparin; disse forsvinner etter få dager og avbrudd er unødvendig).
Immunsystemet: Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Lever/galle: Kolestatisk leverskade. Muskel-skjelettsystemet: Osteoporose etter langtidsbruk (>3 måneder). Undersøkelser: Hyperkalemi. Se SPC for detaljer vedrørende ulik bivirkningsfrekvens innenfor ulike indikasjoner i kliniske
studier. Overdosering/Forgiftning: Store doser enoksaparin i.v., s.c. eller ekstrakorporal kan gi
blødninger. Effekten kan nøytraliseres med protaminsulfat som langsom i.v. injeksjon. 1 mg protaminsulfat nøytraliserer antikoagulasjonseffekten av 100 IU (1 mg) enoksaparin hvis enoksaparin er gitt <8
timer tidligere. Hvis enoksaparin er gitt >8 timer tidligere, eller ved behov for gjentatt dosering av
protaminsulfat, gis 0,5 mg protaminsulfat pr. 100 IU (1 mg) enoksaparin. Dersom enoksaparin er gitt
>12 timer tidligere, er injeksjon av protaminsulfat kanskje ikke nødvendig. Selv ved høye doser protamin, kan anti-Xa-aktiviteten aldri fullstendig nøytraliseres (maks. 60%). Ved stort peroralt inntak av
enoksaparin (aldri rapportert) forventes ingen komplikasjoner, pga. meget liten gastrointestinal absorpsjon. Se Giftinformasjonens anbefalinger for heparin B01A B01 på www.felleskatalogen.no.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares <25°C. Ferdigfylte sprøyter: Skal ikke fryses. Hetteglass:
Skal ikke oppbevares i >28 dager etter anbrudd. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske: 10 000 IU/
ml (100 mg/ml): 10 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 2000 IU (20 mg)) kr 246,60. 50 × 0,2 ml1 (ferdigfylt
sprøyte, 2000 IU (20 mg)) kr 1088,00. 10 × 0,4 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 413,10. 50
× 0,4 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 1920,40. 10 × 0,6 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 6000 IU (60
mg)) kr 539,20. 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 8000 IU (80 mg)) kr 595,10. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt
sprøyte, 10 000 IU (100 mg)) kr 665,20. 15 000 IU/ml (150 mg/ml): 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte,
12 000 IU (120 mg)) kr 1001,90. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 15 000 IU (150 mg)) kr 1146,60. Injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass (flerdose): 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 3 ml1 (hettegl., 30 000
IU (300 mg)) kr 286,30. Refusjon: 1B01A B05_15 Enoksaparin. Refusjonsberettiget bruk: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig
øket risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som
for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Refusjonskode:
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enoksaparin

Over 25 års klinisk bruk

1

Utvalgte indikasjoner 2:

• Profylakse mot venøs tromboembolisme hos kirurgiske pasienter med
moderat eller høy risiko, særlig ved ortopedisk eller generell kirurgi,
inkludert kreftkirurgi.

• Profylakse mot venøs tromboembolisme hos medisinske pasienter
med akutt sykdom (som akutt hjertesvikt, respirasjonssvikt, alvorlige
infeksjoner eller revmatisk sykdom) og redusert mobilitet som har økt
risiko for venøs tromboembolisme.
• Behandling av dyp venetrombose (DVT) og pulmonal emboli (PE),
unntatt tilfeller av PE der det er sannsynlig at trombolytisk behandling
eller kirurgi er påkrevd.
Se felleskatalogtekst for fullstending liste over alle indikasjoner.
Sikkerhetsinformasjon:
Kontraindikasjoner3: Immunmediert heparinindusert trombocytopeni (HIT) i løpet av de siste 100 dagene eller ved tilstedeværelse av sirkulerende antistoffer. Aktiv
klinisk signifikant blødning og sykdommer med høy blødningsrisiko. Spinal-/epiduralanestesi eller lokoregional anestesi når enoksaparinnatrium er brukt terapeutisk
i løpet av de foregående 24 timene. Se felleskatalogtekst for mer informasjon. Bivirkninger4: Svært vanlige (≥1/10): Lever/galle: Forhøyede leverenzymer.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Blødninger (hematom, ekkymose utenom injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistakse og gastrointestinal blødning),
hemoragisk anemi, trombocytopeni, trombocytose. Hud: Urtikaria, pruritus, erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige:
Reaksjoner på injeksjonsstedet: Hematom, smerter, eller annen reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, kuler, smerter, reaksjoner.
Forsiktighetsregler5: Lavmolekylære hepariner bør ikke brukes om hverandre pga. ulikheter i farmakokinetikk og biologisk aktivitet, f.eks. anti-IIa-aktivitet og blodplateinteraksjon. Se felleskatalogtekst for mer informasjon. Interaksjoner6: Det anbefales at behandling med midler som påvirker seponeres før enoksaparinbehandling startes, om ikke bruken er strengt nødvendig. Se felleskatalogtekst for mer informasjon.
1. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 9 2. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 4.1 3. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 4.3 4. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 4.8
5. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 4.4 6. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 4.5

Klexane «sanofi-aventis»
C Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans.
ATC-nr.: B01A B05
T1 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 1 ml inneh.:
Enoksaparinnatrium 10 000 IU (100 mg) anti-Xa, sterilt vann til 1 ml. Uten konserveringsmiddel.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 15 000 IU/ml (150 mg/ml): 1 ml inneh.:
Enoksaparinnatrium 15 000 IU (150 mg) anti-Xa, sterilt vann til 1 ml. Uten konserveringsmiddel.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass (flerdose) 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 1 ml
inneh.: Enoksaparinnatrium 10 000 IU (100 mg) anti-Xa, benzylalkohol 15 mg, sterilt vann til 1 ml.
Med konserveringsmiddel.
Indikasjoner: Voksne: Profylakse mot venøs tromboembolisme (VTE) hos kirurgiske pasienter med
moderat eller høy risiko, særlig ved ortopedisk eller generell kirurgi, inkl. kreftkirurgi. Profylakse mot
VTE hos medisinske pasienter med akutt sykdom (f.eks. akutt hjertesvikt, respirasjonssvikt, alvorlige
infeksjoner eller revmatisk sykdom) og redusert mobilitet som har økt risiko for VTE. Behandling av
dyp venetrombose (DVT) og pulmonal emboli (PE), unntatt tilfeller av PE der det er sannsynlig at
trombolytisk behandling eller kirurgi er påkrevd. Forebyggelse av trombedannelse i ekstrakorporal
sirkulasjon under hemodialyse. Akutt koronarsykdom: Behandling av ustabil angina og hjerteinfarkt
uten ST-segment elevasjon (NSTEMI), i kombinasjon med oral acetylsalisylsyre (ASA). Behandling av
akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon (STEMI), inkl. pasienter som skal behandles medikamentelt eller med påfølgende perkutan koronar intervensjon (PCI). Dosering: For å bedre sporbarheten
til lavmolekylære hepariner (LMWH), som er biologiske legemidler, anbefales det at preparatnavn og
batchnummer registreres i pasientjournalen. Profylakse mot VTE hos kirurgiske voksne pasienter
med moderat til høy risiko: Ved moderat risiko for tromboembolisme er anbefalt dose 2000 IU (20
mg) 1 gang daglig gitt s.c. Preoperativ initiering (2 timer før operasjon) med 2000 IU (20 mg) ble vist å
være effektivt og sikkert ved kirurgi med moderat risiko. Ved moderat risiko bør behandling fortsette
i minst 7-10 dager uavhengig av pasientens tilstand (f.eks. mobilitet). Profylaksen bør fortsette til
pasienten ikke lenger har særlig redusert mobilitet. Ved høy risiko for tromboembolisme er anbefalt
dose 4000 IU (40 mg) 1 gang daglig gitt s.c. med anbefalt oppstart 12 timer før operasjon. Ved behov
for oppstart av preoperativ profylakse tidligere enn 12 timer (f.eks. høyrisikopasienter som venter på
en utsatt ortopedisk kirurgi), bør siste injeksjon ikke gis senere enn 12 timer før operasjon, og neste
injeksjon 12 timer etter operasjon. Hos pasienter som gjennomgår en stor ortopedisk operasjon
anbefales utvidet tromboseprofylakse i opptil 5 uker. Hos pasienter med høy risiko for VTE som
gjennomgår kreftkirurgi i abdomen eller bekken anbefales utvidet tromboprofylakse i opptil 4 uker.
Profylakse mot VTE hos medisinske voksne pasienter: 4000 IU (40 mg) gitt s.c. 1 gang daglig.
Behandlingsvarigheten er minst 6-14 dager uavhengig av pasientens tilstand. Behandling av DVT
og PE hos voksne: Kan administreres enten som 1 daglig s.c. injeksjon à 150 IU/kg (1,5 mg/kg) eller
som 2 daglige s.c. injeksjoner à 100 IU/kg (1 mg/kg). Regimet bør velges av legen basert på individuell
vurdering, inkl. vurdering av risiko for tromboembolisme og risiko for blødning. Doseringsregimet med
150 IU/kg (1,5 mg/kg) 1 gang daglig bør brukes til ukompliserte pasienter med lav risiko for ny VTE.

Doseringsregimet med 100 IU/kg (1 mg/kg) 2 ganger daglig bør brukes hos alle andre pasienter, f.eks.
pasienter med fedme, med symptomatisk PE, kreft, gjentakende VTE eller proksimal (vena iliaca)
trombose. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet er 10 dager. Behandling med et oralt antikoagulantia
startes når det er hensiktsmessig. Forebyggelse av trombedannelse under hemodialyse hos
voksne: Anbefalt dose er 100 IU/kg (1 mg/kg). Ved høy risiko for blødning, kan dosen reduseres til
50 IU/kg (0,5 mg/kg) ved dobbel vaskulær adgang, eller 75 IU/kg (0,75 mg/kg) ved enkel vaskulær
adgang. Ved hemodialyse gis enoksaparin i den arterielle delen av dialyseenheten ved begynnelsen
av dialysen. Effekten av denne dosen er normalt tilstrekkelig til 4 timers dialyse. Hvis fibrinringer sees,
f.eks. hvis varigheten av dialysen er lenger enn normalt, kan man imidlertid gi ytterligere en dose på
50-100 IU/kg (0,5-1 mg/kg). Ingen data tilgjengelig for pasienter som bruker enoksaparin som profylakse eller behandling og ved hemodialyse. Akutt koronarsyndrom hos voksne; behandling av
ustabil angina og NSTEMI og behandling av akutt STEMI: Behandling av ustabil angina og NSTEMI:
Anbefalt dose er 100 IU/kg (1 mg/kg) hver 12. time gitt s.c. i kombinasjon med blodplatehemmende
behandling i minst 2 dager og inntil klinisk stabilisering; vanligvis 2-8 dager. ASA er anbefalt hos alle
pasienter uten kontraindikasjon, med oral oppstartsdose på 150-300 mg (hos ASA-naive pasienter), og
en vedlikeholdsdose på 75-325 mg/dag over lang tid, uavhengig av behandlingsstrategi. Behandling
av akutt STEMI: Anbefalt dosering er 3000 IU (30 mg) gitt som 1 enkelt i.v. bolusdose + 1 s.c. dose
på 100 IU/kg (1 mg/kg), etterfulgt av 100 IU/kg (1 mg/kg) administrert s.c. hver 12. time (maks. 10
000 IU (100 mg) for de 2 første s.c. dosene). Hensiktsmessig blodplatehemmende behandling som
f. eks. oral ASA (75-325 mg 1 gang daglig) bør gis samtidig dersom det ikke er kontraindisert. Anbefalt behandlingsvarighet er enten 8 dager eller inntil utskriving fra sykehus, avhengig av hva som
inntreffer først. Ved samtidig administrering med trombolytika (fibrinspesifikk eller ikke-fibrinspesifikk)
bør enoksaparin gis mellom 15 minutter før og 30 minutter etter at fibrinolytisk terapi er startet.
STEMI-pasienter med påfølgende PCI: Hvis den siste s.c. enoksaparindosen ble gitt <8 timer før
ballongen blåses opp, behøves ingen ekstra dose. Hvis den siste s.c. enoksaparindosen ble gitt >8
timer før ballongen blåses opp, bør en i.v. bolusdose på 30 IU/kg (0,3 mg/kg) enoksaparin gis. For
dosering hos eldre ≥75 år, se Spesielle pasientgrupper under. Bytte mellom enoksaparin og orale
antikoagulantia: Bytte mellom enoksaparin og vitamin K-antagonist (VKA): Bytte fra enoksaparin til
VKA: Da det tar en stund før VKA gir maks. effekt bør behandling med enoksaparin fortsette med
konstant dose inntil INR er opprettholdt innenfor ønsket område i 2 påfølgende tester. Bytte fra VKA
til enoksaparin: Behandling med VKA bør seponeres og 1. dose enoksaparin gis når INR er under
det terapeutiske området. Bytte mellom enoksaparin og direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK):
Bytte fra enoksaparin til DOAK: Behandling med enoksaparin skal seponeres, og DOAK startes 0-2
timer før tidspunktet for når neste planlagte administrering av enoksaparin skulle blitt gitt. Bytte fra
DOAK til enoksaparin: 1. dose enoksaparin skal gis når neste dose DOAK egentlig skulle vært gitt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data, forsiktighet skal utvises pga.
økt blødningsrisiko. Dosejustering basert på måling av anti-Xa-nivåer er upålitelig ved levercirrhose
og anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke anbefalt ved moderat (ClCR 30-50 ml/
minutt) og lett (ClCR 50-80 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. Bruk er ikke anbefalt ved ClCR <15 ml/
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Reisebrev

Reisebrev

REYKJAVIK
ISLAND

Island, øya med 350.000 innbyggjarar og over 100.000 islandshestar
(sistnemnde som og stammar frå
Noreg, opphaveleg). Landet er kjend
for geysirar, vulkanar, den Blå Lagune,
islendingsagaene og Strákarnir okkar
(kallenamn for herrelandslaget i
fotball). Sjølv om VM i fotball i 2018
blei sparka i gang i veke 24, var det
den 59. nordiske ortopedkonferansen
som førte ortopedar frå Nord-Europa
saman i Reykjavik.

Ei forelesing som diverre var lite besøkt, men som både
var viktig og god, var Jonas Ranstam si ”How things
can go wrong with statistics”.
Sett med norske auge var det få nordmenn som hadde
presentasjonar. Frå onsdag til fredag var det totalt 162
foredrag, der berre 6 (4 %) var frå Noreg. Dette bør vi
forbetre når den neste nordiske konferansen blir halden
i Trondheim i 2020.

Golden Circle tur
Det sosiale programmet inkluderte ”get together” på
Kjarvalsstaðir museum onsdag og bankett på Harpa
torsdag. Fleire nytta og høvet til å oppleve Island utanfor kongressen: Golden Circle tur der ein såg geysirar,
tektoniske plater og Gullfoss, den blå lagune og ikkje
minst mat frå det islandske kjøkken. Oslodelegasjonen
brukte superlativ når dei fortalte kor godt hestekjøt
var!Turen vil bli hugsa for gode foredrag, fine diskusjonar med kollegaer og upåklageleg god stemning!

Ingvild Vedå og Tommy Frøseth Aae
Begge forfattarane av dette reisebrevet var heldige
vinnarar av LiOS reisestipend tildelt på Høstmøtet
2017, noko som var eit naudsynt bidrag for vår
deltaking, for Island er ikkje billig, så langt ifrå.

Geysir Strokkur

Gunn Hulleberg, Frank-David Øhrn, Ketil Holen, Jon
Olav Drogset og Cato Kjærvik deltok på ”get together”.

Om to år er det Trondheim sin tur til å halde kongress,
og kongresspresident Holen har sikkert fleire positive
overraskingar på lur til då!

” ... berre 6 (4 %) [foredrag] var frå
Noreg. Dette bør vi forbetre når den
neste nordiske konferansen blir
halden i Trondheim i 2020.”

Ingvild jobbar ved Kysthospitalet i Hagevik. Tommy har
tidlegare jobba ved Kristiansund sykehus, men er no
i gruppe 1 teneste ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Faglig variasjon og nyttige tips
Det faglege programmet som var sett saman, var variert og interessant. I tre heile dagar var det symposium
innan alle fagfelt i ortopedi, som blei etterfølgt av frie
foredrag. I to dagar før sjølve kongressen tok til, var det
mogleg å delta ved spinalt instruksjonskurs.

Tommy Frøseth Aae – en av få nordmenn
som presenterte på konferansen.

Foto: ©Shutterstock.com
Foto: ©Shutterstock.com

Nyttige tips og triks ved operativ behandling av distale
radiusfrakturar var ei godt besøkt forelesing, og det
same var syndesmoseskadar presentert av professor
Jón Karlsson. Svenskane kunne også rapportere om
over 90 % pasienttilfredsheit to år etter distal Chevronosteotomi for hallux valgus.
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” Ei forelesing [-] som både var viktig
og god, var Jonas Ranstam si
”How things can go wrong
with statistics” ...”
Norsk ortopedpost • 3 - 2018

Foto: ©IM Lundquist/Ødegaard reklamne & design as

Professor Steiger frå Australia var invitert og forelas om
korleis registeret har endra praksisen av leddprotesekirurgi. Symposiet på femoroacetabulært impingement
hadde dyktige forelesarar frå Sverige.

Gullfoss og Strokkur (motstående side)
– høydepunkter på Golden Circle tur.
Norsk ortopedpost • 3 - 2018

37

Foto: ©Shutterstock.com

Fag og rapporter

Litauen

NOF BURNING ISSUES

• Finansielle problemer. Acta
avgift. Vil være med i NOF, men
det er dyrt.

2018

• Sykehus får ikke dekket behandlingsutgifter for eksempelvis infeksjoner. Betalingen for
ortopedisk behandling tar ikke
høyde for komplikasjoner.

20.-30. november 2018

• Politikere redder små sykehus, det går utover finansene
nasjonalt.

Å leve med dysmeli

Under Nordisk Ortopedisk Forenings (NOF) møte på Reykjavik gikk lederne
i de respektive landene gjennom landets utfordringer innen ortopedi. Artig
å høre hva de andre landene må stri med, og greit perspektiv for oss her
hjemme. Aldri så ille at det ikke kan bli verre, men heller aldri så bra at det
ikke kan bli bedre. Her følger en kort oppsummering.

• Ønsker nasjonalt innkjøp av
leddproteser. Stryker trekker seg
fra markedene i de østeurpeiske
landene pga. for lav profitt. Hvert
sykehus har eget innkjøpssystem.
Samme kontor er ansvarlige
for innkjøp av implantater som
eksempelvis penner, og med
samme regler. Kirurgene har ikke
forsikringer eller oversikt vedrørende kvaliteten på implantater
og instrumenter.

Øystein Tandberg, redaktør

Finland

Sverige
• Sentralisering av kompliserte tilstander som påvirker
akuttfunksjon og utdanning av LIS.

• NOF som organisasjon er en utfordring. Hva kan NOF
gjøre for danske ortopeder? Acta ortopedica, er det
relevant? Styret er positive til NOF, men det gjelder
ikke alle medlemmene. Skal debatteres på høstmøtet
til danskene.

Norge

• Er utdanningen av LIS for målrettet mot subspesialisering? Er den generelle ortopedien død?

• Sykepleiere forsvinner fra ortopedien.

• Spesialistreformen med nye regler for utdanning
av spesialister.
• Choosing wisely kampanjen med over- og underbehandling. Stor variasjon på nasjonalt nivå.
Antagelig har vi for mye kirurgi av kne og skuldre,
og muligens proteser. Fører til at avtaler med
private aktører sies opp. Helse Sør-Øst har
nylig sagt opp 5 kontrakter

Danmark
• Ny akuttspesialitet. Fører til at utdanning, traumepasienter, rekruttering til ortopedien må nytenkes.
Tilsvarende for oppgaver og ressursbalanse.
• Retningslinjer. Mye arbeid med nasjonale retningslinjer. Man ønsker korte enkle retningslinjer fra alle
subspesialiteter. Implementering er arbeidskrevende.
I tillegg impact av retningslinjer.
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Nordisk Ortopedisk Forenings (NOF) møte på Reykjavik
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Estland
• Penger. Mengde elektiv kirurgi styres av budsjett
nasjonalt. Ventelister er lange. Over 5 år venting på
flere inngrep. Savner europeiske retningslinjer som
kan brukes for å argumentere for å korte ventetiden.
• Reorganisert LIS utdanning. 5 års utdanning. Det er
ca. 50-60 aktive ortopeder i landet.

Nederland
• Også her er generellortopedien er kanskje døende.
• 90 sykehus, litt for mye? Forsikringsselskaper
kontrollerer en del av behandlingen som tilbys.
• Traume deles med generell kirugien. Mao traumekirurger opererer ortopedi og generelltraume.

• Var ikke tilstede på møtet, så
vi kan kun spekulere i hvilke
utfordringer de sliter med.

Island
• Helseministeren! Pilaren i
helsevesenet med private aktører
utenfor offentlige sykehus er
angrepet av det som beskrives
som hennes korstog mot privat
helsevesen. 50.000 (?) operasjoner utføres årlig av de private.
Dette skal overtas av offentlige
sykehus. Beskrives som en kald
krig politikk. Lederen i Islands
ortopediske forening omtaler det
som en ”major disaster”.

”	... hennes korstog [-]
beskrives som en kald
krig politikk. Lederen
i Islands ortopediske
forening omtaler
det som en ”major
disaster”...”

Radisson BLU Royal Garden,
Trondheim

– utdanning og arbeid, behandlingsmuligheter, avansert
teknologi og kilder til kunnskap. Hvilke vurderinger
gjør vi og hvordan samarbeider vi?
Hensikten med seminaret er å spre aktuell informasjon, dele kunnskap/
forskningsresultater, generere diskusjoner og inspirere til fremtidig
forskning og faglig samarbeid som vil være til nytte for alle med
dysmeli og amputasjon i Norge. Vi ønsker å bidra til at fagpersoner og
andre som jobber med personer med medfødte misdannelser i armer
og eller ben kan dele og tilegne seg oppdatert kunnskap og komme
sammen for å videreutvikle og styrke nettverket og det tverrfaglige
samarbeidet.
Seminaret vil inneholde forelesninger fra brukere og fagpersoner,
diskusjoner og produktutstilling.
Det faglige innholdet i seminaret er rettet mot leger, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, ortopediingeniører, sosionomer i de tverrfaglige
dysmeliteamene i Norge, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser,
Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte bendefekter hos barn,
ortopediske verksteder og fagpersoner i primærhelsetjenesten som
har erfaring med å behandle personer med medfødte misdannelser og
andre interesserte.
Programmet er laget etter innspill og behov fra de tverrfaglige dysmelifagmiljøene i Norge.
For mer informasjon se:
https://gtravel.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/44551

PHD SAMMENDRAG

Trochleadysplasi hos barn
– en klinisk studie med ultralydundersøkelse
av kneskålleddet hos barn fra
nyfødt til 6 års alder
Symptomer fra kneskåla er relativt vanlig
hos barn og ungdom.
Plagene kan variere fra
fremre knesmerter til
en ustabil kneskål som
glir ut av ledd, den
vanligste akutte kneskaden hos denne
aldersgruppen.

Tilstanden er smertefull og medfører betydelig risiko for skade av
leddbrusken. Når kneskåla glir ut
av ledd for første gang kan denne
hendelsen representere starten på
et langvarig forløp med smerter og
gjentatte utglidninger av kneskåla,
noe som skjer hos opptil 50 %.
Vedvarende smerter, svikttendens
i kneet og følelse av en ustabil
kneskål medfører nedsatt knefunksjon på sikt hos 30 % - 50 % av alle
de som for første gang opplever at
kneskåla glir ut av ledd.

Det er mange faktorer som
disponerer til en ustabil kneskål.
Kneskåla sporer mot en leddflate
med en langsgående fordypning
som bidrar til å sikre kneskåla mot
utglidninger. Den viktigste enkeltårsaken til en ustabil kneskål er at
denne fordypningen er mangelfullt
utviklet eller mangler helt, en
tilstand som betegnes trochleadysplasi. Hos mange med gjentatte utglidninger av kneskåla vil operative
prosedyrer for å bedre stabiliteten
være indisert. For enkelte vil en

Undersøkelse saggital collage.
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korreksjon av dysplasien være en
løsning, gjerne kombinert med
andre prosedyrer. Dette medfører
relativt store, åpne kneoperasjoner
med risiko for komplikasjoner.
Den tilgrunnleggende årsaken og
forekomsten til trochleadysplasi er
ukjent. Denne formen for dysplasi
har tidligere aldri vært påvist ved
fødselen. Vi ønsket å se nærmere
på hvorvidt trochleadysplasi er en
medfødt tilstand eller om det kan
være et resultat av gradvis utvik-

” Ultralyd er en etisk
akseptabel undersøkelsesmetode til
bruk på barn, den
medfører ingen
kjent risiko, ubehag
eller behov for
medisinering ...”
ling gjennom veksten. For å kunne
gjøre en slik studie var det først
nødvendig å undersøke en gruppe
av nyfødte barn for å kartlegge normalanatomien til leddflata mellom
lårbeinsknoken og kneskåla, da
denne tidligere ikke var tilstrekkelig kjent. Ultralyd er en etisk akseptabel undersøkelsesmetode til
bruk på barn, den medfører ingen
kjent risiko, ubehag eller behov for
medisinering. Ultralydundersøkelse
av kneledd hos nyfødte er ikke
tidligere evaluert som metode.
Det var derfor nødvendig med
evaluering av metoden for å finne
gode landemerker for relevante og
sikre målbare parametere, samt å
teste repeterbarhet og nøyaktighet til metoden for kartlegging av
kneskålleddet hos nyfødte.

” Metode-evalueringen
ble utført som en separat studie hvor begge
knær hos 40 nyfødte
ble undersøkt ...”

Metode-evalueringen ble utført
som en separat studie hvor begge
knær hos 40 nyfødte ble undersøkt
med ultralyd. Måleresultatene til
to forskjellige undersøkere ble
sammenliknet, både med hensyn
til nøyaktigheten for gjentatte
målinger for den enkelte undersøker og de to undersøkere imellom.
Det var godt samsvar for måleresultatene fra denne testen og
måleverdiene var sammenlignbare
med tilsvarende registrert hos
eldre barn. Ultralyd kunne dermed
aksepteres som metode til bruk i
hovedstudien.
I alt 348 knær ble undersøkt med
ultralyd innen 3 dager etter fødselen. Flere forskjellige målinger
ble utført og vurdert opp mot
hverandre for å se hvilken som var
best egnet til å beskrive anatomien. Vitale fødselsparametere
som kjønn, gestasjonsalder, lengde
og vekt ble registrert samtidig med
demografiske data som fosterleie,
status med hensyn til hoftedysplasi
og familiær forekomst av smerter
eller instabilitet av kneskåla.
Blant de nyfødte ble det gjort
ultralydmålinger som var sammenliknbare med funn hos voksne med
trochleadysplasi. Samtidig ble det
påvist en sammenheng mellom det
å ha en trochlea med en dysplastisk form og seteleie under siste
del av svangerskapet. Især seteleie
med oppslåtte bein og strake knær
medførte en høy risiko for dette,
hvor sjansen ble økt 45 ganger i
forhold til barn i vanlig hodeleie.
For å se om medfødt trochleadysplasi vedvarte gjennom veksten og
dermed potensielt senere kunne
forårsake en ustabil kneskål, ble
barn med markert trochleadysplasi
og en kontrollgruppe med normal
trochlea fulgt med gjentatte
ultralydmålinger av kneet fram til
6 års alder. Det viste seg at barn
født med en dysplastisk trochlea
beholdt denne formen av leddflata
gjennom de første 6 leveår. Det
samme var tilfelle for barn født

Christian Øye
Seksjonsoverlege ortopedi,
Klinikk for ortopedi, revmatologi
og hudsykdommer;
St. Olavs hospital

med en normalformet leddflate,
de utviklet ikke dysplasi i løpet av
denne perioden..
Studien gir helt ny kunnskap, da
dysplasi av kneskålleddet ble
påvist blant nyfødte. Seteleie i siste
del av svangerskapet gir en betydelig økt risiko for dysplasi og denne
dysplasien ser ut til å vedvare
gjennom de første 6 leveår. Studien
bør betraktes som en innledende
studie og bør følges opp av studier
av større populasjoner, helst fordelt
på flere sentre og undersøkere.

” Seteleie i siste del
av svangerskapet gir en
betydelig økt risiko
for dysplasi ...”
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Reisebrev

POSNA/EPOS traveling
fellowship: Oslo, Norway
Den europeiske barneortopediske foreningen (EPOS) har hatt en utveksling
med våre amerikanske kollegaer fra POSNA i en årrekke (Pediatric Ortopedic
Society of North America). Rikshospitalet har hatt gleden av å ha tre POSNA
travel fellows på besøk i noen dager i år. Norsk Barneortopediske Forening
har støttet oppholdet for de tre kandidater og dette er rapporten om deres
opphold på Rikshospitalet.
Aristides Cruz JR, Rachel Goldstein and Jennifer Laine

Foto: ©Shutterstock.com

We arrived in Oslo late in the evening on day 8 of our
traveling fellowship. Our first day in Oslo began with
some cold and some rain as we rode the tram up to
Oslo University Hospital and headed to Rikshospitalet.
Here met with Dr. Huhnstock, who gave us a tour of
this beautiful hospital. While touring the hospital,
we noted that many of the staff use scooters as their
primary mode of transportation around the hospital.
Clearly an efficient way to get around this very large
building! We were then able to sit in on morning interdisciplinary rounds for the inpatients as well as case
discussions with one of the radiologists.
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We next headed to the operating room where Jennifer
and JR observed Dr. Wiig perform a Dega pelvic osteotomy for developmental dyplasia of the hip in a patient
with Hurler’s disease. Their second case was a derotational osteotomy with Dr. Hvid for miserable malignment.
Rachel went to a second room to observe Dr. Horn
place a PRECICE nail for limb lengthening in a patient
with skeletal dysplasia. From there we went to clinic.
A Swedish medical student, Saga, was kind enough to
translate the patient encounters for us. It was extremely
educational to see how clinic is run in Oslo ... and to
see that we all have the same struggles with balancing
EMR documentation and patient face time.

” It was extremely educational to see
how clinic is run in Oslo... and to see
that we all have the same struggles
with balancing EMR documentation
and patient face time ...”
Norsk ortopedpost • 3 - 2018

Impressive symposium
After our clinical day, Dr. Huhnstock organized a symposium for us with an impressive line up of talks that
integrated and expanded upon our individual interests:

We then had the opportunity to observe Dr. Wiig in the
operating room. The prior day, Dr. Wiig had presented on the utility of 3D printing on SCFE deformity
correction and we were lucky enough to observe this
technique in practive. A 3D CT had been utilized to
generate a plan of correction for a complex post-SCFE
deformity. 3D printouts of the abnormal hip, the planned correction, custom jigs, and a custom titanium
plate were then utlitized to dial in precise intraoperative correction. We all learned a lot about this
new technology and are all excited to see how we can
apply this back home. Unfortunately the second case
of the day was cancelled. However, the weather turned
spectacular, and we were sent off to see the Oslo sites.
We took the tram up to Frognerseteren and had coffee
at a cafe overlooking all of Oslo.

EPOS dinner and courses
Once we returned from our adventure, we headed to
our first EPOS event: the presential dinner. The dinner
was held at Ekebergrestauranten, a 1920s hillside
restaurant with spectacular views of Norway. It was
an opportunity for us to reconnect with our hosts from
earlier in the trip, and meet other prominent pediatric
orthopaedic surgeons from around the world.
The following day, EPOS began with the Pre-Course,
a very educational symposium on Developmental
Dysplasia of the Hip (DDH). We had the opportunity to
learn from world-renounced experts on DDH, including
Drs. Terjesen, Czubak, Biedermann, Eastwood, Sakkers,
Omeroglu, Wicart, Castaneda, Weinstein, Millis
and Thomas. The Pre-Course was followed by a lovely
welcome reception at the Oslo City Hall, where the Nobel
Peace Prize Ceremony takes place. We enjoyed the social
hour and then took a guided tour of the historic building.

Selfie av de tre fellows på EPOS kongress i Oslo.
Aristides Cruz JR, Rachel Goldstein, Jennifer Laine

The remainder of the course was full of education,
sightseeing, and fellowship with international giants
of pediatric orthopaedics. We had an incredible week
in Oslo. JR, Jen, and Rachel cannot thank enough all
those who made this once in a lifetime experience
possible. We had an amazing time and will cherish the
memories and new friendships we have made throughout our fellowship.

Jennifer Laine
med Terje
Terjesen på
kongressen

After the symposium, we took a little bit
of a walking tour around Oslo on our way to dinner.
Dr. Huhnstock was even kind enough to arrange for the
king to drive by while we were on the palace grounds!

In hospital learning
The following day was our last opportunity for in
hospital learning. We started our morning at the
Rikshospitalet with a series of short talks that were
broadcast throughout Norway. Jennifer spoke about the
changing face of Perthes demographics, JR discussed
the controversy in treatment of medial epicondyle
fractures, and Rachel presented on the effect of BMI
on supracondylar humerus fractures.

Ola Wiig under
operasjon med
3 D modell

EPOS åpningsseremoni på Rådhuset med Stefan Huhnstock, Rachel
Goldstein, Darko Anticevic (past president EPOS) Jennifer Laine,
Jarek Czubak (president EPOS), Aristides Cruz JR
Norsk ortopedpost • 3 - 2018
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SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

Anatomy defines the shape.
Med denne retningen på strålene vil
dorsalsiden av distale radius kunne
visualiseres. Fleksjon i håndleddet
er viktig og man trenger gjerne noe
justering for å finne riktig projeksjon.

Visste du …
Ved volar plateosteosyntese av distale radiusfrakturer kan det være utfordrende å vurdere skruelengde mot
dorsalsiden på sideprosjeksjon. Skruene bør, særlig ved komminutte frakturer, fange de dorsale bitene/
flakene. Samtidig er det viktig at de ikke er for lange slik at man unngår å skade ekstensorsenene dorsalt.
Man kan ellers bruke pegs eller gjengede skruer der platesystemet er konstruert med skruer som krysser og
dermed låser (i sideplan). En peg er som en skrue, men med gjenger kun i hodet. Ved relativt ukompliserte
frakturer og godt benvev kan man klare seg med først 1-2 skruer radialt og ulnart, resterende pegs. Alle
skruehull for fiksasjon av distalfragmentet bør benyttes. For å vurdere skruelengde dorsal kan man bruke
gjennomlysning i underarmens lengderetning med friprojisering av dorsale cortex.
Tandberg/Krukhaug

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

Slik vil bildet se ut på gjennomlysning.
Skruelengden er passende. Siden det er
to rader med skruer vil man kun se en
rad korrekt om gangen. Carpalknoklene
er altså øverst i bildet og kan ignoreres
i denne sammenheng. Tredje skrue fra
venstre (i Listers tuberkel) er en anelse
lang. Dette ville vært vanskelig å visualisere på sideprojeksjon.
Pasienten har samtykket
til publisering av bilder.

* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se
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Moving on.
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Stikktittel...

Sinnaortopeden

Omar Thorsteinn Arnason

Tittel...
PLATER SOM REPOSISJONSHJELP VED MARGNAGLING
Tekst...Det hjelper ikke med en stabil og mini-invasiv nagleosteosyntese dersom du ikke

har reponert frakturen! Dårlig reponert fraktur er det verste jeg vet.
Egenstabiliteten i frakturen blir mye bedre dersom frakturen er reponert og det er
mye lettere å margnagle en godt reponert fraktur.  Ofte kan det være vanskelig å
reponere og holde reponeringen mens en nagler frakturen. Dersom tenger, pinner,
skruer eller cerclage ikke gjør jobben som reposisjonsmiddel og midlertidig fiksasjon kan det være meget nyttig å bruke en liten plate. Platen kan som oftest tres
gjennom en liten åpning. Ulempen med ikke-reponert fraktur er større en åpning
en må lage over frakturen.

Denne metoden er også nyttig i andre tilfeller
hvor det er vanskelig å reponere og/eller holde
reponeringen (se bilde til høyre).

www.depuysynthes.com
Norsk ortopedpost • 3 - 2018

DePuy Synthes • a division of Johnson & Johnson • Drammensveien 288 • 0283 Oslo • Telefon 66 98 10 30
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Things to do 2018, 2019, 2020
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Du kan fremdeles rekke å delta på kurs og konferanser i 2018. Eller du kan
holde av datoer på lang sikt og planlegge kurs og konferanser i både 2019
og ikke minst 2020 hvor Norge er vertskap for NOF’s jubileumskonferanse.
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3rd Nordic Diabetic Foot Symposium

EFORT 2019

6. - 7. november, Helsinki, Finland

5. - 7. juni, Lisboa, Portugal

Påmelding: http://nordicdiabeticfoot.com

Påmelding: https://congress.efort.org

Norsk Dysmeliseminar 2018

NOF Centennial Congress
2020

29. - 30. november, Trondheim (se også side 39)
https://gtravel.qondor.com/ParticipantWeb/
Registration/44551

13. - 15. mai 2020, Trondheim

Nasjonal forskningskonferanse
innen muskelskjeletthelse

Hold av datoene
allerede nå!

Påmelding: https://www.ntnu.edu/
nof2020

29. - 30. november, Gardermoen
Påmelding: http://www.muss.no

Høstmøtet 2019
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.
Telefon 66 78 32 00 eller mail bente@odesign.no
Måttbandsvägen 12

Måttbandsvägen
Måttbandsvägen
187 66 Täby 1212
187
66
Sverige
187
66Täby
Täby

Vi minner om at materiellfrist for NOP nr. 4, 2018 er 16. november.

swemacimaging.com

swemacimaging.com
swemacimaging.com

Kontaktperson:

Kontaktperson:
niels.buchler@swemacimaging.com
Kontaktperson:
niels.buchler@swemacimaging.com
niels.buchler@swemacimaging.com

Norsk ortopedpost • 3 - 2018

49

Stipend, kurs & konferanser

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.
Norsk Forening for
Håndkirurgis reisestipend
Styret kan tildele et eller flere reisestipend på inntil kr 10.000 til medlemmer for å besøke håndkirurgiske
avdelinger i andre land, fortrinnsvis
skandinaviske. Deles ut hvert år.
Førstegangs-søkere vil bli prioritert.
Søknader sendes til styret ved
sekretæren og bør inneholde
opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.

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.

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, 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.

Smith & Nephew
Artroskopistipendium er
også i år på kr 40.000.
Statutter for Smith & Nephew
Artroskopistipendium
1. Stipendiets navn:
Smith & Nephew Artroskopistipendium.
2. S tipendiet er på kr 40.000,og utdeles en gang årlig i
forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings
årsmøte.
3. S tipendiet 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.

Beste foredrag

5. N
 orsk Artroskopiforening foretar utlysing av stipendiet.

Norsk Forening for Skulderog Albuekirurgis stipend.

6. V
 edtak om tildeling fattes av
stipendstyret med to medlemmer oppnevnt av styret i
Norsk Artroskopiforening.
Medlemmene av stipendstyret oppnevnes for 2 år av
gangen.

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 2018.
NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen av Høstmøte 2018. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag med kr 5.000.

7. S tipendiatene skal i ettertid
gi en skriftlig redegjørelse til
stipendstyret for bruken av
midlene.

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

Norsk Artroskopiforenings
LIS-stipend 2019
Norsk Artroskopiforenings Vintermøte arrangeres
1.-3. februar 2019.
Reisestipendet på kr 10.000,- deles ut i forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings Vintermøte, og skal brukes på følgende ESSKAeller ISAKOS-kongress.
Vinneren bestemmes ved at det gjøres en loddtrekning mellom leger i
spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren må være medlem av
Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi.
Han eller hun må avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens
hjemmeside; www.artroskopi.no.
Påmelding til Vintermøtet gjøres på Norsk Artroskopiforenings
hjemmeside; www.artroskopi.no

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.

Artroskopi-pris
Arthrex artroskopipris deles ut
på Artroskopiforeningens generalforsamling under vintermøtet
på Kvitfjell 2. februar 2019.
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
31. desember.
Se artroskopiforeningens nettside
www.artroskopi.no for fullstendige
statutter.
Søknad sendes som vedlegg til
mail: randi.margrete.hole@
gmail.com

8. S tatuttene 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 januar 2019

En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle aksepterte
innlegg. Lykke til og god arbeidslyst!
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69 %

Research Grant

Reduksjon av dype
infeksjoner ved
hoftehemiartroplastikk
etter lårhalsbrudd *

69

Bensement med
gentamicin og clindamycin

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

Financial support for research work,
both basic and clinical research, in
orthopaedics in Norway. Only full
members of The Norwegian Orthopedic
Association can apply for this grant.
The evaluation committee will consist of
members from the Norwegian Orthopedic
Association. The board of The Norwegian
Orthopedic Association (Nof) will suggest
Nof-members to the evaluation committee.

This grant was established in 2012, with the
amount of 50.000 NOK. (With support from
Heraeus Medical GmbH).
The application, no longer than 2-3 pages,
should be written as a Word-document with
the following content:
1.	Name of the applicant
2.	Birth date of the applicant
3.	Hospital/institution
4.	Division/department
5.	Address
6.	Telephone
7.	E-mail address
8.	Other participants in the study (supervisors,
other hospitals). Further content:
	a.	Title of the project/study
b. Description of the study,
project protocol
c.	Budget
Applications with the Word-document
attached, should be sent to:
leder@ortopedi.no
Deadline for application is 30. September.
The winner is obliged to submit a report
(in English) within the Orthopedic
“Høstmøte” in October the following year.

* Sprowson AP et al. Bone Joint J 2016; 98-B: 1534–1541

PRODUKTER OG LØSNINGER SOM DU KAN STOLE PÅ
www.heraeus-medical.com
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TRAUMA
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

Nop 2/18:

”
n
e
m
a
s
k
”E
Fant du ikke
svarene på
eksamensspørsmålene
i forrige
nummer?
Prøv igjen!
Her har du fasit:
1-E, 2E, 3-B, 4-A, 5-C, 6-A
(biceps), 7-D, 8-D, 9-C, 10-B
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FOCUSED. DRIVEN. STRONG.

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.

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.

Don’t settle when it comes to
subchondral support.

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.

With the A.L.P.S.® Proximal Humerus Plating System, Zimmer Biomet builds
on the principle of Spatial Subchondral Support to deliver a solution with two
plating options that are designed to minimize the risk of varus collapse.
• Two plating options based on fracture pattern and surgeon preference
• Three-dimensional scaffold, designed to resist varus stress
• Blunt end pegs designed to minimize articular surface screw penetration.
To learn more, contact your local Zimmer Biomet sales representative.

© 2017 Zimmer Biomet. All rights reserved. This material is intended for health care professionals. Please see the package insert for a complete listing of the indications,contraindications, precautions, warnings,
adverse effects, and patient counseling information. Rx Only. Results may vary. Not all patients are candidates for this product and/or procedure. All content herein is protected by copyright, trademarks and
other intellectual property rights owned by or licensed to Zimmer Biomet or one of its affiliates unless otherwise indicated, and must not be redistributed, duplicated or disclosed, in whole or in part,
without the express written consent of Zimmer Biomet. This material is intended for health care professionals and the Zimmer Biomet sales force. Distribution to any other recipient is prohibited.

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

