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Norsk ortopedpost skal formidle relevant 
ortopedisk informasjon til medlemmene. 
Bladet skal også være bindeledd mellom 
industrien og brukeren. Det skal ikke 
være et vitenskapelig tidsskrift. ”Takhøy-
den” skal være stor, og vi ønsker oss en 
levende og leseverdig Norsk ortopedpost. 
For å skape et bedre blad og forenkle det 
frivillige arbeidet til redaksjonen, ber vi 
om at man tar hensyn til følgende:

1.		Vi	ønsker	artikler/innlegg	med		
forenklet	språkbruk	og	hvor		
følgende	hensyn	er	tatt:

•  Heading som vekker interesse
•  Ingress og subheadinger

2.		Krav	til	tekstdokumentet

•	 	Wordfiler

•	 	Uten	linjeskift		
–	tekst	skrives	løpende	inn	i	manus

•	 	Nye	avsnitt	med	2	linjeskift		
–	dvs.	1	blank	linje	mellom

•	 	Aldri	versaler	(store	bokstaver)

•	 	Uthevet	tekst	markeres	i	menylinjen		
med	fetere	eller	større	bokstaver

•	 	Lagre	som	(save	as)	vanlig	word		
dokument	eller	ren	tekst

3.		Bilder

•	 	Minimum	oppløsning	300	dpi

•	 	Størrelse	10x15	cm	eller	større

•	 	Format	JPG,	EPS	eller	TIFF	

4.		Annonseformater	(bredde	x	høyde)

•	 	NOPen	utfallende	170	x	240	mm	+3	mm		
Høstmøteboken	–	utfallende	A5		
–	148,5	x	210	mm	+	3	mm	

•	 	Høyoppløselig	pdf	hvor	fonter	og		
høyoppløselige	bilder	er	inkludert

Layout, grafisk produksjon og annonsesalg

• Ødegaard reklame & design as, 
  telefon: 66 78 32 00, mail: bente@odesign.no
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Tekst...

An innovative, injectable procedure 
for Dupuytren’s contracture

PP-3727

Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo 
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Øystein Tandberg, redaktør

Da fikk vi kollektive arbeids-
planer i boks. Utmerket. Takk 
til de som har bidratt etc. etc.

Jeg skal forsøke å fatte meg i 
korthet. NOP inneholder en del ny 
spalter. Håper de faller i smak. Hvis 
de ikke faller i smak er egentlig 
også det positivt fordi da kan vi få 
flere spalter fra våre innklagere.

Midtsideosteosyntesen 
Midtsideosteosyntesen er allerede 
annonsert i forrige utgave og taler 
mye for seg selv. Hvis noen har 
artige og vakre (les: sexy) osteosyn-
teser vi kan publisere er det flott. 
I utgangspunktet er det faktisk 
ønskelig med bidrag fra andre 
sykehus enn kun Haukeland. Husk 
samtykke fra pasient (skjema fås 
av meg).

Vi har et også lite historisk portrett 
av en ortopedisk helt, Gavril Ilizarov.  
Dette kommer til å fortsette, det  
er også åpent for bidrag i denne 
spalten hvis noen har lyst til å 
skrive om andre enn seg selv. Hva 
med Lisfranc? Charnley? 

Sinnataggen Omar Thorsteinn  
Arnason fyrer løs som den bestem-
te og forventningsfulle sinnaorto-
peden. Selv omtaler han seg selv 
riktignok som Haukelands snilleste 
ortoped. Vi som kjenner han vet at 
hans klare tale kun er godt ment. 
Gled dere uansett til svært gode 
tips fra hans skarpe penn. 

Satirespalte 
I satirespalten ”Boner blog” kan 
dere få lese om det nye sykehuset 
på Dovre, GODS. Vi vet at enkelte 
vedtak i helsesektoren vitner om 
manglende bakkekontakt fra tåke-
heimen. Bidragene i denne spalten 
er, tro det eller ei, rent oppspinn. 
Spalten er inspirert av lesverdige 
”Gomer blog”, men har altså et 
mye bedre navn i NOP, tilpasset  
oss ortopeder.

”Visste du ...” 
”Visste du” inneholder praktisk info 
rettet mot den yngre garde, men 
forhåpentligvis er det noe å lære 
for enkelte erfarne ortopeder også. 

Heldigvis har også stipendmottag- 
ere bidratt i dette nummeret. Etter 
å ha vært på mitt første styremøte 
skjønner jeg ikke hvorfor ikke flere 
søker stipend. Få søkere, mange 
stipend og uante muligheter. Se 
bak i bladet for aktuelle stipender. 

Vi deler også ut premier for beste 
bidrag til NOP i 2018. Både innen 
tekst og bilde, se annonse på side 
23. Det stilles ikke store krav til 
bidrag. Uansett garantert KKK 
(karma, kudos og kred) til alle som 

hjelper til med å løfte kvaliteten 
til NOP. NOP står for Norsk ortoped-  
post (dette bladet) for de som 
måtte være i tvil. Hvis du tror at 
noe er verdt å lese, synes antagelig 
flere av oss det samme. 

Dere får dette nummeret før den 
ortopediske høytiden påske. Jeg 
ønsker dere alle stor suksess på 
operasjonsstuen og i akuttmottaket 
med alle pasientene fra påske- 
fjellet. Måtte reposisjonene være 
anatomiske og osteosyntesene 
infeksjonfrie. Amen. 

77

Redaktørens leddspalte

”  Hvis noen har artige og 
vakre (les: sexy) osteo-
synteser vi kan publi-
sere er det flott ...”

”  Jeg ønsker dere alle 
stor suksess på opera-
sjonsstuen og i akutt-
mottaket med alle 
pasientene fra påske-
fjellet ...”

Redaktørens leddspalte

Du kan  
vinne en  
Ipad

mini!



Tekst...

Cato Kjærvik, styreleder

Det har vært lagt ned stor 
innsats fra spesialitetskomi-
teen i forhold til nye spesia-
listregler i alle spesialiteter 
og ikke minst i ortopedisk 
kirurgi. 28. februar kom det 
endelige svaret fra Helse og 
omsorgsdepartementet. Det 
er med stor skuffelse vi ser 
at prosedyrelistene er tatt ut 
fra forskriften, i tillegg er ikke 
nasjonale kurs nevnt med ett 
ord. På helsedirektoratets 
nettsider ligger reglene for 
gjennomlesning for de som  
vil se det med egne øyne.

De fagmedisinske foreninger med 
prosedyrelister vi har rukket å ha 
kontakt med er engasjerte og skuf-
fet. 2. mars var det mobilisering på 
Legenes Hus med samkjøring av 
argumenter og kontakt med media. 
Vi vil være helt tydelig på at dette 
ikke er noe vi aksepterer og er klart 
mot vårt faglige råd. Før avgjø-

relsen var det en lang diskusjon 
mellom Legeforeningen, Helse-
direktoratet og HOD. Rådet fra Hdir 
var å innføre et læringsmål med 
oppfylt prosedyreliste, dette gikk 
altså HOD mot. De faglige råd ble 
altså ikke hørt. Vi har tapt et slag, 
men gir oss ikke enda. Følg med på 
våre og legeforeningens nettsider, 
på Facebook og i media.

For en innsats!! 
Det er med stor respekt og stolthet 
vi opplever innsatsen som gjøres i 
foreningen. I faggrupper, kurs- 
komiteer, spesialistkomite og 
mange andre. Det arrangeres 
stadige utdanningskurs, seminarer, 
vårdager, vinterkurs og så videre. 
Det er et bredt tilbud til faglig opp-
datering for ortopedene i Norge og 
på et høyt faglig nivå. Dette kom-
mer ikke gratis og vitner om en 
stor innsats fra mange engasjerte 
fagfolk. Det er bare å bøye seg i 
støvet og takke for innsatsen. 

Høstmøte 
Planleggingen av årets Høstmøte 
er kommet godt i gang. Det blir i 
år som i fjor på Radisson Blu Plaza 
i uke 43. Det er bare å sette av tid 
og se frem til dette! De som vil 
legge frem abstrakt må huske på 
fristen for innlevering som tradisjo-
nelt kommer brått etter sommeren, 
31. august. Årets Nof-symposium 

vil omhandle ”Behandling av 
pasienter med hoftebrudd” i regi 
av faggruppe for osteoporose og 
benhelse.

Nordisk kongess 
I juni er det klart for NOF-kongress 
i juni. Et bra program i flotte 
omgivelser. Vi oppfordrer alle til å 
få med seg Reykjavik i juni. I 2020 
skal nordisk kongress arrangeres i 
Trondheim. Der er allerede planleg-
gingen godt i gang. Her vil faggrup-
pene få en viktig rolle med hensyn 
til det faglige innholdet.

Nytt styre 
Styret er godt i gang med arbeidet 
og alle har funnet sine roller. 
Øystein Tandberg som ny NOP-
redaktør skal gjøre en renovering 
av bladet som helt sikkert blir til 
det bedre, det blir spennende å 
følge fremover. Vi håper at alle vil 
følge oss på Facebook og at alle 
kan oppdatere sin informasjon på 
Legeforeningens nettsider for at 
vi lettere kan nå våre medlemmer 
med informasjon. Har dere innspill 
til saker vi bør jobbe med fremover 
så kom gjerne med innspill.

Påske! 
Det er snart noen dager hvor jeg 
forventer en klassisk kombinasjon 
av sol, ski, appelsin og Kvikk Lunsj. 
Håper alle får en fantastisk påske 
og får anledning til å nyte roen! 
Stor takk til dem som tar vakta og 
sørger for at de fleste kan ha fri.

Etter påske kommer våren brått, 
med masse flotte kurs og kongres-
ser. Da ses vi nok igjen!
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Prosedyrene som forsvant!!
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”		Vi	vil	være	helt	tydelig	
på	at	dette	ikke	er	noe	
vi	aksepterer	og	er	klart	
mot	vårt	faglige	råd	...”

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

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

Leder
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Oppvekst
Født i 1921 ved grensen mellom Polen og Russland i 
på feil sted til feil tid. Landsbyen hadde opphørt å eksi-
stere flere ganger ettersom innbyggerne var utslettet 
ved gjentatte anledninger i konflikter mellom Polen og 
Russland. Foreldrene var jøder og dro østover kort tid 
etter Gavrils fødsel. Heldigvis med tanke på jødeforfølg-
elsen som skulle komme under andre verdenskrig. 

Gavril Ilizarov vokste opp i tryggere omgivelser ved 
vestkysten av det Kaspiske hav i byen Qusar og stu-
derte senere medisin på Krim-halvøya i Simferopol fra 
1939. En av de største massakrene gjennomført av  
nazistene på en sivilbefolkning under krigen fant  
faktiske sted her kort tid etter at tyskerene okkuperte 
området i 1941. De drepte ca. 22000 sivile i Simfero-
pol, flesteparten jøder. Igjen slapp Gavril unna, univer-
sitetet hadde kort tid før evakuert til Kasakstan.

Distriktslege i Sibir
Etter uteksamineringen i 1944 gjorde han som mange 
andre unge leger: jobbet i distriktet. Nærmere bestemt 
Kurgan i Sibir, et sted på i dag 900 000 innbyggere. 
Der fikk han jobb på kirurgisk avdeling i 1950, hvor 
han også jobbet som lege på luftambulanse. I 1951 
roterte han på ortopedisk avdeling der han fant opp sin 
berømte eksternfiksasjon. Han oppdaget at man kunne 
få diastaser til å tilhele med benvev hvis man bevarte 
periost når knokkelen ble kuttet forutsatt at man 
fikserte benendene stabilt. Dette førte til oppfinnelsen 
av ringfiksatøren som bærer hans navn. Ringene, eller 
buene, var inspirert av seletøy til hester og delene de 
brukte til å bygge fiksatøren kom fra gamle sykler.

Magikeren utfordrer den  
etablerte elite
Han la frem funnene sine for første gang i 1963 på den 
panrussiske Traume- og ortopedikongressen i 1963, 
men publiserte de nesten 10 år tidligere. I likhet med 
de fleste andre store oppfinnere ble han møtt med stor 
skepsis og motgang fra den etablerte elite. Pasientene 
fra lokalområdet kalte ham magiker. Moskva eliten kal-
te ham kvakksalver. Han kunne imidlertid vise til gode 
statistiske resultater, sannsynligvis derfor han fikk øke 
virksomheten. Det var riktignok først i 1968 etter at 
han opererte Valeriy Brumel at gjennombruddet kom. 
Brumel var den gang verdens beste høydehopper og 
et av Sovjets store friidrettstalenter. Han skadet benet 
stygt i en motorsykkelulykke på høyden av sin karriere. 
I de neste månedene og årene gikk han gjennom flere 
operasjoner og gikk fra å være toppidrettsutøver til 
knape å kunne gå et par meter. 

Gavril Ilizarov 1921-1991

Trollmannen  
fra Kurgan 

Øystein Tandberg,  
Haukeland universitetssykehus

Ilizarov Centre - 
Trollmannen fra 
Kurgan, Gavril 
Ilizarov.
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I dag brukes metoden hans etter bendefekter, infiserte 
frakturer pseudartroser, anisomeli, deformitetskorre-
sjon, knusningsskader osv. Selv om i praksis TSF har 
tatt over i rike Norge er Ilizarovs apparat i bruk over 
hele verden den dag i dag.

Sikt etter stjernene
Gavril Ilizarov døde 71 år gammel i 1992 av hjer-
tesvikt. Utover sin vitenskapelige oppfinnelse som 
angivelig har helbredet over en halv million pasienter 
etterlot han seg to døtre hvorav den jobber som psykia-
ter i New York. Han har også en planet av EOS klassen 
kalt opp etter seg (3750-Ilizarov). Det burde være et 
passe ambisjonsnivå for enhver ortoped.

Hvis du har lyst til å hospitere på sykehuset til 
Ilizarov i Kurgan for å lære mer om metoden kan et 
besøk på www.ilizarov.ru anbefales. De har lengre og 
kortere program for besøkende kirurger. Kanskje burde 
du søke et av stipendene i som annonseres i NOP?

A special thanks to CEO of the Ilizarov Centre,  
professor Aleksander Gubin, for providing images and 
background information for this article.

Kilder:
• https://www.researchgate.net/publication/305423092_Contribution_ 
 of_GA_Ilizarov_to_bone_reconstruction_historical_achievements_  
 and_state_of_the_art
• https://en.wikipedia.org/wiki/Gavriil_Ilizarov
• http://www.asami.org/asami_story/

Ilizarov Centre - Gavril Ilizarov skal ha hatt et 
vinnende vesen og Mauri synes å være fornøyd 
med oppholdet. Bak på bildet ser man KNIIEKOT 
skrevet. Det var det tidligere navnet på klinikken 
Ilizarov staret (Kurgan Research Institute for 
Experimental and Clinical Orthopaedics a 
nd Traumatology.

1. Ilizarov Centre - Ortopedi kan vel aldri komme for 
tidlig som fag på skolen.

Ilizarov Centre 
- Valery Brumel 
holder ringfiksatø-
ren som fikk ham 
på bena. (Brumel)

2. Bilde fra prof. Catagni i ASAMI”. Mauri smiler bredt 
som den stolte bærer av en ringfiksatør.

Først etter at han ble behandlet av Ilizarov med ek-
sternfiksasjon ble han i stand til å hoppe høyde igjen. 
Kvakksalverstatusen var endelig avblåst og Ilizarov 
fikk den omtalen han fortjente. De første notisene om 
Ilizarov i vestlig presse er fra denne tiden. Den første 
legen fra vesten som besøkte ham i var 1970, tross 
publisering av en artikkel fikk metoden eller Ilizarov 
ikke mer omtale i den omgang. 

Ilizarov oppdaget også at corticotomi og bevaring 
av intrameddulært benvev og periost er overlegent 
osteotomi for tilheling. Metoden går ut på at man lager 
en liten incisjon i periost, borrer retning med Kirschner 
pinner og meisler opp langs sporene etterpå, deretter 
brekker man av siste 1/3 av omkretsen av knokkelen. 
Kontra det å sage av hele knokkelen med periost og 
intrameddulært ben. 

Senteret fortsatte å vokse og ringfiksatøren ble anerkjent 
i Sovjet. Opp gjennom årene ble det gjort stadige 
forbedringer, eksempelvis olivenwirene. Ilizarov ut-
viklet også metoder for å gjøre rekontruktiv kirurgi på 
ansiktskjellet, kranie og ryggsøylen. 

Fjellklatreren Mauri, Thor Heyerdahl 
og en russisk lege
Det var tilfeldigheter og en italiensk eventyrer for brag-
te metoden til vesten. Ilizarov hadde nemlig publisert 
alle sine artikler på russisk kun tilgjengelig i Sovjet. 
Carlo Mauri var medlem av Ra I og II ekspedisjonene 
til Thor Heyerdahl. Carlo hadde fått en tibiafraktur 10 
år tidligere som aldri ville gro skikkelig. Om bord på 
Ra var russiske Yuri Senkevich med som ekspedisjons-
lege. Bruddet til Mauri åpnet seg under Atlanterhavs-
krysningen og Senkevich overtalte Mauri til å besøke 
Ilizarov for å få behandling. Mauri ble altså operert i 
Kurgan av Ilizarov selv i november 1980. Oppdageren 
fra Norge, Thor Heyerdahl, har således medvirket til å 
bringe metoden til vesten. Legene i Italia var nemlig så 
imponert over metoden at de inviterte Ilizarov over til 
AO kongressen i Bellagio. Dette førte til et samarbeid 
med italienske ortopeder, som senere spredte metoden 
til resten av den vestlige verden tidlig på 80-tallet. 

Den russiske språkbarrieren mot vesten var brutt slik at 
metoden også kunne komme til nytte utenfor Sovjet.

Osteomi

Ilizarov Centre - Et barns takknemlighet er mer verdt 
enn alle utnevnelser, og helt på høyde med å få en 
planet oppkalt etter seg.

Ilizarov Centre - Kanskje kun et mekanisk verksted kan 
måle seg med operasjonsstuen for en ekte ortoped. 

”  I dag brukes metoden hans etter  
bendefekter, infiserte frakturer 
pseudartroser, anisomeli, deformitets-
korreksjon, knusningsskader osv.”

Fag og rapporter
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Nytt ortopedisk lokalsykehus 
for Innlandet og Møre
Etter flere år med usikkerhet blant tilhengerene av lokalsykehus, særlig i 
Mjøsregionen og på Møre, har endelig Helsedepartementet bestemt lokalisa-
sjon for det nye sykehuset. Som vanlig er det basert på kompromiss, politiske 
initiativ av tvilsom karakter og antatte behov for fremtiden.

Øystein Tandberg, redaktør

Sykehuset	kommer	til	å	hete	Gjensidige	Ortopediske	
Dovre	sykehus	(GODS).	Norsk	ortopedpost	er	så	hel-
dige	at	vi	har	fått	første	intervju	med	arkitekten	bak	
prosjektet,	Odd-Simen	Åss	i	Helsedepartmentet.		
Her	følger	intervjuet	gjengitt	i	detalj.

Spennende prosjekt. Kan du fortelle litt om navnet?  
Vi er jo vant til navn som Telenor Arena, Adecco ligaen 
osv., men har aldri hørt om dette innen det offentlige.

- Ja ikke sant! Helsedepartementet så muligheter for 
samarbeid med private aktører og har gått bredt ut. 
I praksis er det en anbudsrunde der Gjensidige vant 
og de har sagt seg villige til å betale 10 % av bygge- 
og driftskostnadene mot at vi kaller det Gjensidige 
Ortopediske Dovre sykehus. Logoen på sykehuset 
blir Gjensidige vekteren med en slage krypende opp 
lyktestaven hans. Den idéen er vi stolte av! Ellers er jo 
ortopediske pasienter ofte av den uheldige typen og 
vil kanskje ha behov for helseforsikring. Gjensidige vil 
tilby alle pasienter som får behandling på sykehuset 
rabatt på alle sine forsikringer, selvfølgelig justert utifra 
risikoprofil for den enkelte. Vi sonderer også mulig- 
hetene for å bygge en fløy for private helseaktører  
som Aleris. 

Hvor lenge skal denne avtalen med Gjensidige vare?

- I utgangspunktet 4 år. Da blir det ny anbudsrunde. 
Kanskje neste blir Swix eller Ikea, hva vet vel vi? Dess-
uten betyr det lite at sykehuset må bytte navn hvert 
fjerde år. Det er jo betraktelig sjeldnere navnebytte enn 
med dagens omorganiseringsvirksomhetsstyring.

Sant nok. Hvorfor har dere valgt å bygge et rent  
zortopedisk sykehus?

- Det er mange gode grunner til det. De fleste som 
skader seg er ortopediske pasienter og mange av disse 
må faktisk til kirurg for å bli behandlet. For indremedi-
sinske problemstillinger og andre organsspefikke fag 
som f.eks. øyesykdommer ser vi for oss at fastleger, 
sykehjemmene og poliklinikkene vil ta over ansvaret. 
De resterende kan evt sendes til andre sykehus i Oslo, 
Bergen og Trondheim. Dessuten er ortopediske pasien-
ter noen av de som genererer flest DRG poeng, og etter 
så mye vanstyre av helsevesenet er det på tide at vi får 
et sykehus som går med økonomisk overskudd iht. New 
Public Management mantraet.

Vil ikke det være et problem at ortopediske pasienter 
med komplekse indremedisinske problemstillinger ikke 
tilses av relevant spesialist?

- Nei. For det første synes vi at det er på tide at orto-
pedene interesserer seg for litt mer enn vinkelstabile 
skruer og postoperativt røntgen. Vi vil således motivere 
ortopedene til å utvide sin medisinske horisont. Ellers 
har mange sykehus nå gode telemedisinske løsninger 
der spesialister kan ha tilsyn over nettet. Vi kaller det 
fjerntilsyn. Ellers tenker vi å bruke private avtalespesia-
lister med reisegodtgjørelse i de tilfellene der tilsyn er 
helt nødvendig.

Hva med akuttkirurgisk kapasitet for kirugiske- og 
multitraumepasienter?

- Det ble utrolig mye styr rundt dette i Odda og vi 
har innsett at vi ikke får generellkirurger til å jobbe 
i distriktene. De orker ikke. Vi kommer til å bruke 
omskrivingen av kravene for spesialistgodkjenning til å 
gi ortopedene mandat til å bedrive livreddende kirurgi. 
Hvor vanskelig kan det være å sy et blodkar, 

Fag og rapporter
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en lunge eller tarm? Det var jo tross alt en ortoped som 
startet ATLS, igjen ønsker vi å ansvarliggjøre ortopedene.

Beliggenheten. Har det vært vanskelig å komme til 
enighet der?

- Egentlig ikke. Det er jo vi byråkratene som bestem-
mer. Forslag rundt nytt storsykehus ved Mjøsa har jo 
blitt nedstemt så mange ganger at det orket vi ikke 
flere runder av. Lillehammer, Hamar, Elverum og Gjøvik 
vil alle beholde sine sykehus. I Møretraktene er ikke 
forholdene noe bedre. Der har vi faktisk vurdert å  
sette inn Heimevernet for å roe gemyttene. Dessverre  
gikk ikke det siden Forsvaret har brukt alle pengene  
på nye jagerfly. Uansett ligger Dovre perfekt til. Det  
er midt i landet, god tog- og veiforbindelse. Det er et  
knutepunkt for Østerdalen, Gudbrandsdalen, Romsdalen 
inkl. Møre samt Oppdalsområdet. Ellers ligger jo det 
en luftambulansebase i nærheten, vi synes det er 
unødvendig at luftambulansen må fly helt til Dombås 
fra f.eks Lillehammer uten pasient ombord. Særlig 
med tanke på hvor mye en time i luften koster for et 
helikopter. 

Nå er det jo ikke sånn at det bor mange mennesker på 
Dovre. Er det virkelig et behov for et sykehus der?

- Ja, hør etter. Byggingen av dette sykehuset vil gene-
rere mange arbeidsplasser, særlig hvis vi blir tvunget 
til å bruke lokale håndverkere av Dovre kommune. 
Disse arbeiderene vil, tror vi, bli boende. Det er jo ellers 
så vanskelig å forutse hvor nordmenn ønsker å bo i 
fremtiden. Tendensen tilsier at mange søker vekk fra 
byene. Det mest søkte ordet på Finn.no er jo som kjent 
”småbruk”. Fra politiet vet vi at mange råkjører over 
Dovrefjell og i Gudbrandsdalen. Disse råkjørerene vil 
ofte kollidere og trenge behandling av ortoped. Ellers 
er det skisenter både på Bjorli og Oppdal, disse generer 
også pasienter. Voss sykehus som eksempel har jo 
ekstremsport nesten som livsgrunnlag. Heldigvis for 
Voss har downhillsyklingen og ”veko” om sommeren 
sørget for at de har stort trykk med pasienter hele året, 
slik at vi har for øvrig skrinlagt nedleggingen av Voss 
sykehus inntil videre.

Hva med den lange reiseveien pasienter fra Mjøs- 
traktene får?

- Det er jo det samme for alle pasientene fra Norddalen 
eller Østerdalen slik de har hatt det i alle år. Tenk hvis 
du bor på Dombås og skal helt til karkirurg på Hamar, 
det er jo milevis! Nå synes vi det var riktig å tenke litt 
distrikspolitisk for en gangs skyld. Erfaringen tilsier at 
byfolk gjør som de vil uansett, så vi tror flesteparten 
fra Gjøvik og Hamar drar til Oslo, det er jo bare en drøy 
time med bil. Egentlig vil vi jo også at det skal være litt 
reisetid til sykehuset. Målet er at ambulansene har blitt  
så avanserte at pasientene er ofte ferdigbehandlet før 
den kommer på sykehuset, untatt de som trenger ope-

rasjon for DRG. Vi kommer til å gi paramedicer myndig-
het til å ferdigmelde pasienter før innleggelse. Da kan 
vi sende pasienten rett på sykehjem og spare staten for 
mange penger. Kommunene må også ansvarliggjøres.

Blir ikke dette å skyve ansvaret over på kommunene 
som allerede sliter med dårlig sykehjemsøkonomi?

- Nei, det vil jo før eller siden bli deres pasienter 
uansett. Om de er innom sykehuset et døgn eller to 
vil ikke utgjøre noen forskjell. Dessuten vil vi inspirere 
kommunene til å følge vår modell, da med sponsede 
sykehjem. Vi vet allerede om et begravelsesbyrå som 
har inngått samarbeid med Gausdal kommune om å 
bygge sykehjemsplasser (korttidsplasser red. anm.). 
De garanterer høy turnover og frigjøring av minst to 
faste plasser i uken. Fantastisk initiativ og spennende 
nytenkning!

Sier du forresten at sykehuset skal få pasienter fra hele 
innlandet og Møretraktene?

- Nå synes jeg ikke vi skal legge særlig vekt på 
forsnakkelser i denne omgangen. Det viktige er at her 
skal vil prøve noe nytt som vi skal lage masse blest 
rundt. Veien videre kommer til å generere mange gode 
styringsdokumenter, virksomhetsplaner og intensjons-
avklaringsmøter. Til og med Erna Solberg og Jonas Gahr 
Støre har sagt at de vil debattere (sannsynligvis om 
hvem som fant på dette først). Vi har til og med laget 
en hashtag til bruk i sosiale medier: #GODSKAM. Vi 
bruker ”skam” bare fordi vi tror det vil lokke ungdom-
men til å vise interesse for prosjektet siden tv-serien 
”Skam” slo så godt an. Så langt vet vi at en 14-åring 
fra Lesja skal skrive særoppgave om byggingen. Det  
er bra!

Hva betyr dette for driften av sykehusene på Hamar, 
Elverum, Gjøvik, Lillehammer, Ålesund, Molde og  
Kristiansund? Blir de nedlagt?

- Vi blir nødt til å forvalte våre midler på en forsvarlig 
måte. Jeg synes ikke vi skal bruke ord som nedlagt 
eller avviklet. Driften av helsetilbudet i de områdene 
du nevner vil bli endret i tråd med behov, tidsånden 
og den medisinske utviklingen. Tilbudet i alle byene 
du nevner vil revurderes av et uavhengig planutvalg 
oppnevnt av sentrale uavhengige aktører med bred er-
faring innen strategivirksomhet og uviklinsgshorisont. 
[Deloitte red. anm.]

Norsk ortopedpost kommer til å følge med på utvikling- 
en av driften på GODS. Følg med i neste nummer.
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• Reduserer sårinfeksjoner(5)

• Reduserer sepsis og CVK
infeksjoner(1,2)

• Brukes ved sanering av MRSA
• Gir stabilt høy konsentrasjon(4)

• Meget hudvennlig(3,1,2)

Enkel og effektiv 
desinfeksjon

Boner	blog fortsatt ...
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Fremre skulderinstabilitet  
behandlet med subskapulær 
slyngeteknikk

Peter Klungsøyr, Terje Vagstad og undertegnede som jobber ved Ålesund  
sykehus har de siste årene utviklet en ny metode for å stabilisere fremre 
skulderinstabilitet.

Jan Arild Klungsøyr, Ålesund sykehus

 
Teknikken er utviklet på kada-
ver både ved Smith & Nephew 
Skills Lab i York og Arthrex Lab i 
München. Ideen til dette prosjektet 
kommer fra Peter Klungsøyr, vi 
andre to har hatt gleden av å være 
med ham og utvikle prosedyren fra 
ide til en ny operasjonsmetode.

Ideen ble utforsket på kadaver med 
tanke på nerve og kar skade og har 
resultert i en publisert studie og 
fortsatt med omfattende biomeka-
nisk robottesting ved Universitet 
i Hannover. Vi har nå også fått 
REK godkjenning til en klinisk 
pilotstudie for å avdekke i hvilken 
grad prosedyren gir stabilitet over 
tid og om den er sikker og ufarlig 
for pasientene.

Vi bruker et semitendinosus 
graft som lager en slynge rundt 
subscapularis senen. Graftet festes 
til fremre glenoid og imiterer den 
tapte labrum. Hovedfunksjonen 
til graftet er å trekke øvre del av 
subscapularis senen mot glenoid 
og på den måten skape et trykk på 
caput humeri som hindrer fremre 
dislokasjon. På denne måten har 
graftet sammen med subscapularis 
både en statisk og dynamisk effekt 
på den ustabile skulderen. Subsca-
pularis senen er ikke fast hverken 
mot graftet eller glenoid slik at en 
unngår en tenodese tilstand.

Latarjet er en velkjent og god 
teknikk for å stabilisere skuldre. 

Coracoid med conjoined tendon 
føres gjennom en slits i subscapu- 
laris og festes med skruer mot 
glenoid. På den måten oppnår en 
forstørrelse av fremre glenoidflate, 
samt en slyngeeffekt der conjoined 
tendon utøver ett trykk i posteriør 
retning mot subscapularis og caput. 
Slik hindres ved abduksjon og 
utadrotasjon en ytterligere luksa-
sjon av skulderen. Slyngeeffekten 
ved Latarjet prosedyren, som er vist 
i biomekaniske studier blant annet 
av Wellmann, inspirerte utviklingen 
av vår metode.

Vi startet i 2014 med seks humane 
skulderkadaver og utførte teknik-
ken artroskopisk. Vi fullførte en 

omfattende disseksjon i etterkant 
og fastslo at vi ikke hadde skadet 
nerver som axillaris og muscu-
locutaneus. Skuldrene fremstod 
som stabile ved manuell testing 
men vi hadde ingen objektive 
mål som kunne kvantifisere en 
bedret stabilitet. Vi fortsatte 
derfor med biomekanisk testing 
ved Universitet i Hannover etter 
ytterligere artroskopiske forsøk på 
kadaver skuldre ved Arthrex sin 
lab i München.

Hannover er hovedstad i den 
tyske delstaten Niedersachsen, 
på størrelse med Oslo og vertskap 
for verdens største datamesse, 
CeBIT hver sommer i tillegg til 
industrimessa Hannover Messe. 
Storflyplass med multiple avgan-
ger til Amsterdam gjør det lett og 
effektivt å komme hit. Eilenriede 
er storparken i Hannover i tillegg 
til flere mindre og med størrelse 
på 640 dekar er dette Europas 
største storbypark med et virvar 
av sykkel-, løpe- og gangstier 
der vestlendinger lett kan gå seg 
vill (ingen fjell å navigere etter!). 
I sentrum ligger Maschsee, en 
kunstig innsjø bygd like ved elva 
Leine før andre verdenskrig, ca. 
3 km lang og 0,8 kvadratkilometer 
stor totalt og et samlepunkt for 
seilbåter, badegjester og roere. 

Hannover er ett knutepunkt i 
Tyskland. Byen ble derfor under 
andre verdenskrig bombet sønder 
og sammen og det står fremdeles 
ruiner av blant annet kirker som 
minner om den tiden. Hannover 
ble stort sett bygd opp igjen med 
ny arkitektur, men noen bygg 
viser fin eldre arkitektur. Godt 
klima, særlig vår og høst, er godt 
for oss frosne vestlendinger. Så 
lenge en ikke reiser hit under de 
største messene er det heller ikke 
dyrt med hotell og vi er meget 
fornøyd med valg av samarbeids-
partner og våre kollegaer ved 
Universitet. 

Den biomekaniske testingen er 
blitt utført på humane skulder- 
kadavre ved Medizinische  
Hochschule Hannover, Ortho- 
pädische Klinik – Anastift, Labor 
für Biomechanik i samarbeid  
med kollegaer der. Forsknings-
avdelingen har 30 ansatte. Vi 
har vært på biomechanics og 
kinematics-avdelingen grunnet 
robottestingen. Med roboten 

kan en sette opp standardiserte 
testprotokoller som utfører nøy-
aktig de samme bevegelsene og 
testene gang på gang. Datama-
terialet får en dessverre ikke 
ut direkte i sanntid men krever 
utregninger/beregninger av våre 
gode samarbeidspartnere.

Kadaver ble innhentet fra Science 
Care, USA. De blir levert fryst og 
må tines minimum 12 timer før 
kirurgi. De ble først preparert slik 
bilde viser for å kunne monteres i 
robotarm og mot ett fast punkt på 
ett stativ. 

Kuka-Roboten programmeres til å 
utføre bevegelser og måle trans-
lasjon av caput humeri relativt til 
glenoid i anterior, anteroinferior 
og inferior retning samt maksimal 
utadrotasjon.

Hypotesen var at den subskapu-
lære slyngeteknikken ga lik eller 
bedre stabilitet og ROM sammen-
liknet med en normal Bankart 
stabilisering.
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på humane skulder-
kadavre ...”



Fremre	skulderinstabilitet	behandlet	med	subskapulær	slyngeteknikk fortsatt ...

Vi utførte alle inngrep med tørrskopi for å unngå 
ekstravasering av væske i bløtvevet som kan påvirke 
test resultatet. En har da hverken vapor eller shaver 
som virker skikkelig, slik at tenger og kniv blir viktig- 
ere enn normalt for oss.

Vi testet skuldrene i fire tilstander. Alle skuldre ble 
først ventilert, det vil si at en ”tømte” det negative 
trykket i skulderen før testing i robot. Vakuumet i en 
skulder bidrar betraktelig til stabilitet og det blir  
meget synlig ved manuell testing før og etter  
”lufting” av leddet. Test-tilstandene var som følger: 

I: Intakt, ventilert ledd, L: Artroskopisk påført labrum-
skade med løsning av anteriøre labrum fra kl 2 til 
6, B: Refiksering av den samme labrum, S: Slynge 
operasjon. 

Skuldrene ble så testet i 0 grader abduksjon med 0 
og 60 grader utadrotasjon og 60 grader abduksjon 
med 0 og 60 graders utadrotasjon.

Box plot diagrammet viser tilstanden på x-aksen og 
y-aksen viser translasjon i millimeter. I enkelte av 
teststillingene (nedenfor vist i stilling 60 graders 
abduksjon og 0 graders ekstern rotasjon) ser en at 
slyngen viser et smalt spekter og en tolker dette 
dithen at prosedyren er reproduserbar og skuldrene 
som har fullført slyngeteknikken blir meget like med 
tanke på den målte translasjonen. Stjernetegnet 
viser signifikans nivået, p< 0,05 er lik *, < 0.005 er 
lik ** og < 0.001 er lik ***.

Fag og rapporter

Resultatene viser en signifikant bedret stabilitet til 
fordel for den subskapulære slyngen sammenlignet 
med Bankart fiksering. Den gir derimot også noe 
nedsettelse i utadrotasjon tilsvarende det en har sett 
på Latarjet prosedyren i noen kliniske studier. Ingen 
av skuldrene lukserte ved testing. Sammenfattet 
viser studien at slyngen gir signifikant økt stabilitet 
til skulderen. 

Vi har videre utviklet teknikken vår og har det siste 
året utført tester på kadaver med 20 % bentap av 
fremre glenoid. På disse kadaverne har vi satt inn ett  
quadricepssene bengraft for både å dekke bentapet  
og skape slyngeffekten rundt subscapularis. Foreløpig  
viser den biomekaniske robottestingen at teknikken 
synes å være effektiv. Vi utfører CT kartlegging av 
skuldrene pre og postoperativt for nøyaktige mål og 
plassering av bengraftet.

Vi har i skrivende stund startet opp den kliniske pilot- 
studien. Vi inkluderer pasienter som er kandidater 
til slyngestabilisering og vil følge dem postoperativt 
med kliniske tester og Wosi-score samt MR-bilder 
for å avklare om det utvikles atrofi av subscapularis 
eller tilkommer løsning av graftet. Den alternative 
metoden hos disse pasientene ville vært en åpen 
Latarjet prosedyre. 

Vi er takknemlig for råd og støtte fra lokale krefter 
og akademisk veiledning fra både St. Olavs og  
Lovisenberg.

Vi avventer nå resultatene av pilotstudien for å se 
om pasientene blir fornøyde og om slyngen gir stabi-
litet og god funksjon. Vårt mål er at slyngeteknikken 
på sikt kan bli ett godt artroskopisk alternativ til 
eksisterende metoder for skulderstabilisering.
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Vi	har	behov	for	bidrag	til	NOP!	

Du kan  
vinne en  
Ipad

mini!

Bladet blir ikke bedre enn innholdet. Det er en lav terskel for krav til bidrag 
med stor takhøyde. Kan du skrive noe som er en anelse ortopedirelatert er 
det eneste ønske. Det kan være alt fra porttrettintervju av en ortoped,  
kasuistikker, en liten anekdote fra ortopedi-hverdagen, dikt, kursrapporter,  
havarerte osteosynteser (”noe å lære av”), osv. osv. 

Ytterligere trenger vi ortopedirelaterte foto-
grafier 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. I denne utgaven er det kun 
tre som kvalifiserer til trekningen, så 
vinnersjansene er ganske gode  
(reisebrev, sinnaortoped og midtside-
osteosyntese). 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.

Meda AS (a Mylan company). Postboks 194 | N-1371 Asker | telefon +47 66 75 33 00

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.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:
Indikasjoner: Revmatoid artritt. Artrose. Bursitt. Synovitt. Tendinitt. Kontraindikasjoner: Systemisk soppinfeksjon. Overfølsomhet for innholds- 
stoffene. Nylig vaksinasjon med levende virus. Lokalbehandling: Ved lokal virus- og bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré. 

• Langvarig effekt1,2,3

• Virker lokalt - liten  
 systemisk påvirkning4

Lokal injeksjons- 
behandling av ledd

Lederspan «Meda»
Kortikosteroid  ATC-nr.: H02A B08

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 injeks-
joner 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. Kontra-
indikasjoner: 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 hjerteinsuf-
fisiens, 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 interaksjonsanal-
yse. 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.
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Som del i videreutdanning/subspesialisering innenfor dysmeli i overekstre-
miteten tilbrakte jeg to overlegepermisjonsuker i november 2018 ved  
Hand and Upper Limb Service, Department of Plastic Surgery, Birmingham 
Children’s Hospital NHS Foundation Trust.

Ida Neergård Sletten, overlege Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Rikshospitalet

Enheten ledes av Dr. med. Andrea 
Jester, og består av tre overleger 
(consultants), en speciality registrar 
(en slags LIS) og diverse fellows fra 
inn- og utland. 

Europas største barne-
intensivavdeling 
I Storbritannia finnes i de store 
byene egne barnesykehus hvor all 
behandling av barn foregår. Bir-
mingham Children’s Hospital (BCH) 
ble grunnlagt i 1862, har 3700 
ansatte og behandler 90 000 barn 
hvert år. Sykehuset er verdenskjent 
og har vunnet mange priser, og 
huser blant annet Europas største 
barneintensivavdeling, et regionalt 
traumasenter for barn, og en brann-
skadeavdeling for barn fra hele 
Storbritannia. Håndkirurgene er 
også kjent for å holde et høyt nivå 
med et stort volum av pasienter, 
og viderefører arven etter Miss 
Ruth Lester, som var en internasjo-
nalt høyt respektert kirurg innen 
dysmelifeltet. Selv om BCH er et 
høyspesialisert sykehus hvor alle 
de mest alvorlige misdannelser og 
andre tilstander behandles referert 
fra andre sykehus, fungerer det 
også som lokalsykehus for alle barn 
i West Midlands. Området rundt 
Birmingham har en befolkning på 
3,6 millioner, som Storbritannias 

nest største. Byen har en av de 
mest etnisk og kulturelt blandete 
befolkninger i Storbritannia, og jeg 
fikk inntrykk av at det var svært 
mange fattige pasienter og mye 
sosiale problemer sammenliknet 
med hva vi er vant til her i Norge.

Det var svært lærerikt og kjekt å 
følge Andrea Jester og de andre 
håndkirurgene i to travle arbeids- 
uker, både i forhold til vurderinger  
og operasjoner av barn med 
forskjellige medfødte misdannelser 
i over- og underekstremitetene. I 
tillegg var det interessant å kunne 
observere likheter og forskjeller 
mellom våre to lands ulike helse-
vesen direkte. 

Titler og kleskode
I Storbritannia er indremedisinerne 
doktor, og kirurgene er Mr eller 
Miss (så godt som ingen kalles 
Mrs, selv om de skulle være gift). 
Overlegene (consultants) ved BCH 
ser et stort volum av pasienter 
ved poliklinikken nesten hver dag, 
men har til gjengjeld stort sett 
alltid med seg en registrar (under 
utdanning) som gjør det meste av 
papirarbeidet. I tillegg har de alltid 
med seg en registrar på operasjons-
stuen som assistent, eventuelt en 
PA (physician associate; lavere 
medisinsk grad eventuelt spesial- 

utdannet sykepleier som kan ordne 
det meste). Kleskoden er helt an-
nerledes enn på norske sykehus, 
alle går kledd i sine vanlige (litt 
fine, formelle) klær på avdelingene 
og poliklinikken, og skifter kun til 
sykehusklær og -sko inne på opera-
sjonsavdelingen. Dette er visstnok 
for at barna ikke skal bli redde av 
å kun treffe hvitkledde behandlere, 
men temmelig uvant for en ortoped 
med inndrillet hygieneperspektiv. 

Arbeidsdagen
Arbeidsdagene er vanligvis fra kl. 
08-17/18, og starter med morgen-
møte der gårsdagens nye pasienter 
og alle inneliggende gjennomgås. 
De har ikke felles daglig røntgen-
møte, men treffer radiologene i 
forbindelse med ulike multidisipli-
nære klinikker. Poliklinikken består 
av halve dager dvs. 9-13 eller 
13-17 (18) , og er organisert slik at 
pasientene er sortert etter hvilken 
type skade/tilstand de behandles 
for (for eksempel traume, dysmeli, 
bandasjeskift etter operasjon). De 
arrangerer også mange multi-
disiplinære klinikker, blant annet 
klinikk for plexus brachialis-skader 
(håndkirurg, ortoped), vaskulære 
anomalier (håndkirurg, ortoped, 
intervensjonsradiolog), klinikk for 
artrogrypose (håndkirurg, ortoped), 
og for reumahender (håndkirurg, 

reumatolog, radiolog). Dette er 
fordelaktig både for behandler 
og pasient, slik at tilstander som 
krever samarbeid mellom ulike 
spesialiteter blir raskere avklart. På 
poliklinikken kan antall pasienter 
variere mellom 20-30 stk på en 
halv dag ved traumeklinikk, 10-15 
stk ved dysmeliklinikk, og 5-10 stk 
ved multidisiplinære klinikker. 

Undervisningskrav
Når det gjelder undervisning av 
utdanningskandidater har jeg 
ikke inntrykk at det foreligger 
like strenge retningslinjer for 
antall minutter som i Norge. Ved 
plastikkirurgen ved BCH har de 
fast kun 30 minutte per uke med 
såkalt ”journal club” der alle 
kandidatene går gjennom en gitt 
artikkels metodikk med et kritisk 
blikk, etter hjemmeforberedelser. 
Ved håndkirurgisk seksjon har de i 
tillegg et timeslangt ukentlig møte 
der de går gjennom røntgen og foto 
av alle opererte tilfeller siste uke. 
Utover dette har de med ujevne 
mellomrom kveldssesjoner der en 
overlege på fritiden sin kl 1830-20 
underviser om ulike tema. 

Effektiv drift 
Arbeidet på operasjonsstuene er 
også organisert som halve dager for 
hvert team ledet av en overlege. 
De behandler inneliggende og 
dagkirurgiske på samme stuer uten 
fast struktur. Et stort pluss for effek-
tiv drift var eget innledningsrom 
for anestesi, der pasientene ble 
lagt i narkose før de ble trillet inn 
på operasjonsstuen, og et eget lite 
oppvåkningsrom der de ble trillet 
ut og vekket. På denne måten fikk 
de lett gjennom 4-6 korte inngrep 
på en formiddag eller ettermiddag.  
Hele teamet, som består av over- 
lege, utdanningskandidat, anestesi- 
lege, anestesisykepleier, 2-3 opera-
sjonssykepleiere og 1-2 operasjons-
teknikere (pluss alle eventuelle 
besøkende fellows) er tilstede hele 
dagen. Kirurg leirer selv pasienten, 
og vasker og dekker opp sterilt før 
inngrepet. 

Lærerikt
Det er veldig kjekt å besøke et 
velfungerende senter og ta med 
tips om tekniske kirurgiske detaljer, 
samt nye ideer i forhold til orga-

nisering av behandlingstilbudet. I 
tillegg er det nyttig å oppleve at 
forhold som kan være til irritasjon 
hjemme slett ikke er bedre i utlan-
det. Ved BCH skrives hele pasient-
journalen for hånd, og man dikterer 
kun brev som skal ut av sykehuset. 
Kirurgene bruker i tillegg mye 
ekstra tid på formalia i forhold til 
inngrepene, med krav om skriftlig 
(håndskrevet) informasjon om alle 
tenkelige komplikasjoner som må 
signeres av barnas foreldre. På ope-
rasjonsstuen like før operasjons-
start kontrolleres signaturene, og 
at planlagt inngrep ikke avviker fra 
avtalen. Ellers ser det ut til at det 
er enda vanskeligere i Storbritan-
nia enn i Norge å begrense antall 
personer inne på operasjonsstuen, 
samt å få anestesipersonalet til å 
bruke munnbind og hette, og å ta 
av seg ring og klokker. 

Tusen takk til Norsk forening for 
håndkirurgi for tildeling av både 
reisestipend og Inger Schulstad 
utdanningsstipend til dekning av 
utgifter i forbindelse med reisen! 

Besøk ved Birmingham 
Children’s Hospital, UK

Reisebrev
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HVA: 13	år	gammel	gutt.	Kolliderte	med	keeper	under	
fotballspill.	
Salter-Harris	type	3	distale	femur	/	Hoffas	fraktur.

HVOR:	Haukeland

HVORDAN: Operert skopisk av Kjellsen neste dag. Reponert 
med bakre tilgang under skopisk veiledning. Midlertidig pinne- 
fiksert. Endelig osteosyntese med 1 compact hand skrue,  
1 kanylert Asnis skrue og en smartnail begravd under brusken. 

Front før

Front 
etter

Side før

Side etter

Midtside osteosyntesen

POSTOP REGIME: Kinetec skinne til qvadricepskontroll og 
avlastning med krykker.

UTFALL: Bra på 6-ukers kontroll. Lachmann negativ, noen få 
grader redusert ekstensjon og fleksjon. 
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Ortopedi på New Zealand

Jeg jobber til daglig på Haukeland universitetssykehus i Bergen og søkte  
tidlig i 2017 om mulighet til å hospitere på New Zealand ved en  
ortopedisk avdeling.

Christoffer Vatnar Selnes, LIS ortopedi, Haukeland universitetsykehus

Av tidsmessige hensyn ble det  
ikke søkt om New Zealandsk auto-
risasjon grunnet den korte tiden jeg 
var på besøk. Observershipet ble 
gjort i Nelson by som befinner  
seg helt nord på sørøya og ble 
gjennomført ila den siste måneden 
i 2017.

Her ble jeg innlemmet i ortopedisk 
avdeling på Nelson Public Hospital 
av The Nelson Orthopaedic Group. 
Nelson Public Hospital hører til 
helseforetaket Nelson Marlbourugh 
Health og innbefatter totalt 4 syke-
hus. Nelson sykehus er det største 
sykehuset blant disse. Sykehuset 
har totalt 200 sengeplasser hvorav 
ortopedisk avdeling har i underkant 
av 50.

Organisering
Det finnes tre operasjonssaler 
som deles mellom de kirurgiske 
avdelingene, men ortopedene har 

stort sett operasjoner hver dag. 
Jeg fikk delta på det daglige virke 
ved ortopedisk avdeling samt som 
observatør ved operasjoner. Orto-
pedisk avdeling har alltid en LIS i 
ortopedi tilstede på vakt i tillegg 
til en house-surgeon, som er en 
lege som ikke følger LIS-ortopedi-
løpet. Dette vil tilsvare turnuslege i 
Norge eller en ren post-lege. Det er 
3 LIS-leger og 6 overleger på den 
ortopediske avdelingen. Nedslags-
feltet til sykehuset er i underkant 
av 150.000 og innehar akuttkirur-
gifunksjon for nordre del av sørøya. 
De har 1 karkirurgi og 1 CT maskin 
til rådighet ved alvorlig karkirurgisk 
blødning. Pasienter som krever 
mer spesialisert behandling enn 
sykehuset kan tilby blir flydd til 
Wellington sykehus. 

Jeg var med vaktteam som 
observatør ved traumemottak og 
behandling av skadde pasienter. 

Disse fulgte jeg fram til utskrivelse 
eller overflytting til andre sykehus. 
Det meste av behandlingen ved 
store skader er likt som ved norske 
sykehus. De følger de samme ATLS 
prinsippene ved traumemottak 
som oss. Sett fra et rent ortopedisk 
ståsted er det meste av behandlin-
gen lik vår egen. 

Noen ulike tradisjoner finnes dog. 
Før jul ble det arrangert julelunsj 
hvor alle legene på avdelingen 
gikk rundt og serverte julebakst til 
inneliggende pasienter. En tradi-
sjon verdt å ta med seg tilbake til 
Norge. 

Manuka Street Hospital 
Jeg fikk også mulighet til å følge 
The Nelson Orthopaedic Group ved 
et privat sykehus som lå like ved 
det offentlige. Sykehuset Manuka 
Street Hospital har 3 helt moderne 
operasjonsstuer og ca. 2500 ope-

rasjoner ila året. De driver primært 
med elektivt virksomhet. Det er 
enerom til 17 pasienter og ett dob-
beltrom. Ila 2018 vil de derimot ut-
vide sykehuset til å ha dobbelt som 
mange sengeplasser og satser på 
å øke operasjonskapasiteten med 
60 %. Manuka Street Hospital har 
avtale med det offentlige sykehu-
set for å holde de offentlige vente-
listene for ortopediske operasjoner 
nede. I tillegg til ortopedisk kirurgi 
har de følgende spesialiteter innen 
kirurgi: endoskopisk gastro, gene-
rell kirurgi, gynekologi, oftalmologi, 
ØNH, oral kirurgi, maxillo-facial 
kirurgi, kosmetisk og rekonstruktiv 
plastikk kirurgi og urologisk kirurgi. 
Ved dette sykehuset fulgte jeg to 
av overlegene som også jobbet ved 
det offentlige sykehuset. Her fikk 
jeg mulighet til å observere ved 
mer spesialiserte operasjoner innen 
fot og ankelkirurgi. Totalt ble det to 
uker ved det offentlige sykehuset 
og to uker ved det private. 

Spesialisering
Utdanning av spesialister innenfor 
ortopedi er noe annerledes enn i 
Norge, da hver LIS under utdan-
ning må rotere hvert år til et nytt 

sykehus. Utdanningen tar 6 år 
og medfører en god del flytting. 
De har en avsluttende skriftlig 
eksamen etter disse årene som kun 
kan gjennomføres dersom man har 
publisert et visst antall artikler. Et-
ter at spesialiseringen er gjennom-
ført er det vanlig at spesialistene 
innen ortopedi reiser til utlandet 
(som regel Canada og Australia) for 
å delta på fellowships innen ulike 
subspesialiteter som varer fra 6-12 
måneder. 

Observershipet ble avsluttet like før 
nyttårsaften etterfulgt av en ferie. 
Hvis man først skal reise ut for å se 
ortopedi i et annet land kan New 
Zealand anbefales sterkt.

Bilder:
1. Operasjonsstuen på Manuka Street. 
hospital under innsetting av kneprotese.
2. På New Zealand inngår pensko  
som en del av kleskoden.  
Finn artikkelforfatteren.
3. Manuka street hospital.

Reisebrev
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I uke 5 var 40 leger i spesialisering (LIS) i ortopedisk kirurgi fra 19 
ulike sykehus samlet til kurs i artroskopisk kirurgi på Hafjell. Fordelt 
på fem dager var 20 utøvende klinikere engasjert som forelesere og 
veiledere ved praktiske øvelser. Ny spesialistutdanning var tema både 
fra foreleserhold og blant kursdeltakerne. 

Vil nasjonale spesialiseringskurs 
overleve under RHFenes ledelse?

Fag og rapporter

Dette	er	saken
Utdanningen av legespesialister ved 
sykehusene legges om og står oven-
for store endringer. Fagmiljøene og 
Helsedirektoratet er langt fra enige 
om hvorvidt ny spesialistutdanning 
faktisk representerer en forbedring 
av eksisterende ordning. De første 
legene som skal spesialisere seg 
etter ny ordning starter allerede om 
ett år.

I dag avholdes obligatoriske, nasjo-
nale kurs av kompetansepersoner 
i de ulike fagmiljøene. Kursene må 
gjennomføres for å bli godkjent 
legespesialist. En stund så det ut til 
at disse kursene ville forsvinne helt 
fra ny spesialistutdanning. Dette 
førte til rabalder fra store og små 
fagmiljøer over hele landet.
De fire regionale helseforetakene 
overtar nå ansvaret for utdanningen 
av egne spesialister. De følte på 
motstanden og lovet før jul at de 
nasjonale kursene ville videreføres. 
Men Helsedirektoratet har så langt 
ikke vært villig til å forskriftsfeste 
kursenes videre eksistens.  

De regionale helseforetakene 
sier de vil videreføre nasjonale 
spesialiseringskurs, men  
Helsedirektoratet vil ikke  
forskriftsfeste kursene.  
Fire LIS-leger fra fire sykehus 
diskuterer rollen nasjonale 
kurs har for fagmiljøene.

Trude Basso, Redaktør for Yngreleger.no.  
Konstituert overlege Orkdal sykehus, St. Olavs hospital,  
trude.basso@legeforeningen.no

Moving on.

Anatomy defines the shape.

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

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

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

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

SPII + CP-CL - NOP 170x240.indd   1 9.09.15   11:55
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seg kjapt igjennom, så er det alltid noen som kommer 
til å gjøre det på aller aller letteste måte. 
- Et annet poeng, skyter Bjelke inn, er at det aldri set-
tes av tid på jobben til å få tatt nettkursene. Da blir det 
til at man må sitte og gjøre det på kveldstid og da gjør 
man det i hvert fall fort. 

Egen sertifisering?
Det er tilløp til mistro og forvirring i gruppen ettersom 
diskusjonen drives frem og ordvekslingen går fort. 
- Hvorfor skal Helsedirektoratet bestemme hva som 
skal til for å lage en god spesialistutdanning? 
- Kan ikke de fagmedisinske foreningene si at ”nei, 
dette er ikke godt nok?” 
- Helsedirektoratet har tatt dette fra Legeforeningen, 
men hvordan kunne det skje?

Sydnes er klar: -Jeg mener at Legeforeningen, hvis 
spesialiseringskomiteene synes dette blir for dårlig, 
burde lage sin egen godkjenning for de forskjellige spe-
sialitetene. Så vil man få et eget papir fra de fagmedi-
sinske foreningene, og det vil koste penger sikkert og 
alt dette her, men at de kan ha en egen sertifisering 
mener jeg må være løsningen hvis det blir for dårlig.
Sydnes runder av med å si at det er pengene som rår, 
og forskriftsfestes ikke kursene vil de etter hvert for-
svinne. - Hvis de vil ha dårligere spesialister er fjerning 
av obligatoriske, nasjonale kurs en ypperlig vei å gå!

Artikkelen ble først publisert på yngreleger.no,  
red. anm. 

Vil	nasjonale	spesialiseringskurs	overleve	... fortsatt 

Fag og rapporter

Små fagmiljøer i et grisgrendt land
Øyvind Bjelke har permisjon fra sin faste stilling i Bodø 
og jobber for tiden i Levanger i påvente av gruppe 1 
tjeneste ved St. Olavs hospital. Han mener Norge er for 
lite til å ha kurs på regional basis. - Vi er 4-5 stykker 
her fra Helse Nord. Skulle vi gått på et eget kurs i regi 
av et par overleger? Foretakene er for små til å gjøre 
dette hver for seg. Helse Sør-Øst ville nok klart seg 
alene, og kanskje Helse Vest.

- Jo, mindre sykehusene er, jo mer sårbare er de, nikker 
Kristian Sydnes fra Diakonhjemmet i Oslo. - På slike 
ukeskurs som dette her er det de minste avdelingene 
som merker best at noen er borte, men det er samtidig 
disse som kanskje har mest nytte av nasjonale kurs. 
Det koster mest for dem som kommer langveis fra, 
men det er kjempeviktig at LIS-legene i for eksempel 
Finnmark også får delta på kurs. 

Ringvirkninger
Et tema som går igjen er at nasjonale felleskurs ikke 
bare kommer den enkelte til gode. Carina Fossåen er 
en av tre kursdeltakere fra Stavanger og synes det er 
et paradoks at kommunikasjonen mellom ulike miljø 
innen et fag risikerer å bli dårligere samtidig som man 
har overordnede mål om at det skal være minst mulig 
forskjell i sykehusenes behandlingstilbud. 

Det er et paradoks at kommunikasjonen mellom ulike 
miljø innen et fag risikerer å bli dårligere samtidig som 
man har overordnede mål om at det skal være minst 
mulig forskjell i sykehusenes behandlingstilbud.
- Carina Fossåen, Stavanger universitetssykehus

Simran Kaur jobber til daglig ved Ortopedisk avdeling i 
Tønsberg. Hun mener noe av det viktigste med dagens 
kurs er at man får snakket sammen på tvers av ulike 
fagkulturer, og at kolleger i avdelingen regelmessig får 
fremlagt aktuell forskning. - I en avdeling kan det lett bli 
en holdning der man tenker at slik har vi alltid gjort det, 
så det vil vi fortsette med. Kursene er svært viktig for å 
oppdatere seg. Hun får full støtte av Bjelke. Det handler 
om kommunikasjon og om faglige konsensuser. 

Oppdatering av gjeldende praksis
Kristian Sydnes sitt første kurs var fotkirurgikurset i 
Tønsberg. -Jeg var eneste ass.lege på en liten avdeling 
og hadde undervisning for overlegene om hva jeg 
hadde lært om skjeve stortær da jeg kom hjem. 
Og responsen var ”Nei, vi gjør Chevron på alt vi, rubbel 
og bit”. Ja, humrer Bjelke, ”sånn har vi gjort det i 20 
år”. ”Ja, og det går bra!” istemmer Sydnes. - Men altså, 
de andre i kollegiet kunne andre metoder, men benyt-
tet seg ikke mye av dem, for fotkirurgi var kanskje ikke 

hovedfokus.
Kaur oppfatter også at LIS-legene tar med mye hjem 
fra kurs. - Kollegene spør oss alltid om hva vi har lært, 
og de eldre kirurgene setter pris på en oppdatering. Jeg 
tror det er viktig for avdelingen å føle at den er med på 
banen. 

”Sånn har vi gjort det i 20 år”
Øyvind Bjelke, Nordlandssykehuset, Bodø  
og Helse Nord-Trøndelag, Levanger

De ulike spesialistmiljøene er små i Norge. Bjelke 
mener nasjonale kurs er viktig også for å bli kjent med 
kolleger på andre sykehus og får støtte fra foreleserne 
på nabobordet. - Man vet hvem som sitter på kompe-
tansen og som man kan ringe for råd og hjelp. Under-
viserne forteller at det skjer relativt ofte at tidligere 
kursdeltakere tar kontakt for å diskutere pasienter. 

Subkulturer
- Mister man disse kursene, mister man et forum for å 
diskutere på tvers av sykehus. Fossåen har liten tro på 
vanntette skott. Hun fastslår at ingen vil dit at vi får 
leger med ulik kompetanse i ulike helseforetak. - Ja, 
skyter Sydnes inn, men dette er forså vidt et lite pro-
blem for ortopedene. Dette er et problem for pasient-
ene som får behandling i helseforetak som eventuelt 
melder seg helt ut. 

- Men dette er forsåvidt et lite problem for ortopedene. 
Dette er et problem for pasientene som får behandling 
i helseforetak som eventuelt melder seg helt ut.
Kristian Sydnes, Diakonhjemmet sykehus

- Hvis det skal bli slik at de ulike helseforetakene skal 
få lov til å tilby ulik behandling…… Bjelke rister på 
hodet. - Det finnes allerede eksempler på sykehus som 
behandler ting helt på tvers av det andre gjør. Uten 
kurs vil man åpne opp for at det får utvikle seg ulike 
kulturer. Det vil jeg absolutt tro.

Nettkurs og praktiske fag
Fossåen betviler at nettkurs kan være et alternativ 
for å lære seg en praktisk ferdighet. Hun trekker frem 
disseksjonslabber for øvelse på kirurgiske tilganger og 
øvelsesgrupper for artroskopi. - Nettkurs for praktiske 
ferdigheter blir like lite kompetansebyggende som det 
er å sitte mesteparten av tiden på en skadepoliklinikk 
når det er kirurg man spesialiserer seg for å bli.
Sydnes synes noen av småkursene som ligger på nett 
er fine. - Men jeg merker at det kan være mulig å gå 
over med harelabb og lure seg gjennom. Og vi vet 
hvordan det der blir hvis det åpnes opp for å komme 

Program NOFAF - vårmøte 4. mai 2018

Sports Injuries in the Foot and Ankle 
Arrangør: Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening 

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm

Deltagerpris: kr. 850,- (betales til: 1503.98.62104)

Påmelding	innen	1.	mai	til	:	lsjakmi@me.com

08.30 - 09.00   Registration

09.00 - 09.05   Welcome - J. Midjord

Session I
Peroneal Tendons and Sesamoids 
Moderator; Elisabeth Ellingsen 

09.05 - 09.20 Peroneal Tendons; An Update - LK Aas

09.25 - 09.40 Arthroscopic Groove deepening –  
 Go or No Go ? – A. Stødle

09.45 - 10.00 Sesamoid Pain and Turf toe; Treatment  
 Options in Athletes – M. Sundet

10.00 - 10.20   Coffee break

Session II
Osteochondral Lesions
Moderator; Kjetil Hvaal 

10.20 - 10.40 Treatment of Chondral Injuries; Where  
 have we been, Where are we today -   
 and where are we going? L. Engebretsen

10.45 - 11.00 Treatment of Chondral Injuries in the  
 knee – What have we learned ? A. Årøen

11.05 - 11.20 Treatment of Osteochondral Lesions in  
 the Ankle – J. Midjord

11.25 - 11.40 ACI – When and How ? S. Løken

11.45 - 12.45 Lunch

Session III
Syndesmosis, Ligaments and Achilles
Moderator; Jákup Midjord

12.45 - 13.00 High Ankle Sprain in the Athlete –  
 M. Andersen

13.05 - 13.20 When do syndesmotic injuries require  
 fixation in athletes? – J. Calder

13.25 - 13.40   Use of the Arthroscope in the Treatment  
 of Syndesmotic Injuries – M. Andersen

13.45 - 14.05 Coffee break

14.05 - 14.25 Is there a role for acute lateral ligament  
 reconstruction in the athlete? J. Calder

14.30 - 14.50 Plantaris - is it really a cause for  
 Achilles tendon pain? – J. Calder

14.50 - 15.15 Summary and Questions

15.15 End of Day

Mette Andersen, ovl. Bærum Sykehus, Vestre Viken HF 

James Calder, Imperial College and Fortius Clinic, London

Lars Engebretsen, prof. , ovl. OUS

Sverre Løken, ovl. OUS

Jákup Midjord, Volvat

Are Stødle, ovl. OUS

Mads Sundet, ovl. Diakonhjemmet

Lars Kjetil Aas, ovl. Ålesund Sykehus, Helse Møre og Romsdal HF 

Asbjørn Årøen, prof. og klinikkleder AHUS
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Som ny redaktør og styremedlem var det flere jeg ikke kjente. Da regnet jeg 
med at det gjelder for flere der ute. Etter å ha truffet samtlige kan jeg si meg 
enig i at det er en bra gjeng og trivelige folk. Som ortopeder flest. Dere vil 
legge merke til at kun eksistensielle spørsmål er vektlagt. 

Øystein Tandberg, redaktør

Karl Ivar Lorentzen, past president

1. Jeg jobber ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
  (UNN), Tromsø.

2.  Jeg er med fordi ønsker å påvirke fagets utvikling.

3.  Jeg er rådgiver for lederen i Nof.

4.  Min fanesak er utdaninning av fremtidige spesia  
 lister. Utover det å sikre at lederen gjør jobben sin  
 og stiller nydusjet på styremøter. 

5.  Jeg driver med den vanskeligste delen av faget:   
 ledelse av ortopeder.

6.  Artroskopiosk debridement av gonartrose hos  
 pasienter over 70 år. 

7.  Første total hofteprotese. 

8.  Fordi det er et konkret håndverk. Hvis jeg ikke ble  
 ortoped ville jeg ha satset på nevrokirurgi.

9.  Ski, løping, og fallskjermhopping.

10.  Utålmodig og sosial. 

11.  Møt forberedt til operasjoner.

12.  Man bør ha evnen til å legge dårlige osteosynteser  
 bak seg, samtidig som man lærer av sine feil. 

13. 1. Møt forberedt. 
 2. Still opp for dine kolleger. 
 3. Gjør en grundig jobb. 

14. DeWalt, 18V.

Gunn Hulleberg, sekretær

1.  Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, barne- 
 ortopedisk seksjon.

2.  Det er mye av norsk kultur som er basert på frivillig  
 arbeid - også dette. Styrearbeid er også en mulig 
 het for medvirkning i det ortopediske fagfeltet.   
 Det er viktig å være med å bidra og en får mange   
 gode opplevelser tilbake.

3. Holder orden på sysakene ... Generelt skriver jeg  
 referat fra alle styremøtene, men hovedjobben er  
 planlegging, organisering og gjennomføring av  
 Høstmøtet.

4.  Opprettholde den høye kvaliteten til Høstmøtet.  
 Sørge for at innholdet engasjer både yngre og  
 eldre kollegaer.

5.  Barneortopedi.

6.  Barnefrakturer.

7.  .... Som LIS “Gunn, du er nesten en av gutta du” av 
 Kjetil Holen (det nærmeste en kan komme et  
 kompliment for LIS). Ellers er hverdagen krydret  
 med ærlige, artige og rare kommentarer fra små  
 ortopediske pasienter.

8.  Konkrete arbeidsoppgaver. Når røntgenbildene vises  
 må en stå for det en har gjort. 

9.  Forstår ikke spørsmålet.

10.  Rettferdig, pragmatisk, liker å jobbe i team, sporty.

11.  Dette er en fantastisk spesialitet! Du blir aldri utlært  
 og aldri lei. 

12.  Utholdende og tåle mye arbeid. 

13.  “Ikke lag nålepute av denne armen”. Hemartros  
 høres mest kjent ut.

14.  Jeg er ikke så utstyrsfiksert!

Monica Sailer, kasserer i Nof

1.   AHUS

2.  Har lyst å gjøre en god jobb for medlemmene  
 av Nof.

3.  Holder orden på økonomien. 

4.  Forvalte pengene på en nøktern måte.

5.  Fot/ankel.

6.  Lisfranc-skader.

7.  Smilet jeg fikk fra en 70 år gammel mann med  
 Downs syndrom og DM som hadde fått beskjed om  
 å ikke røyke på grunn av et sår, da jeg sa at det var  
 greit å røyke en sigarett om dagen. 

8.  Får jobbe med hendene og de aller fleste blir bedre  
 av behandlingen.Gastrokirurg.

9.  Jeg har en riesenschnauzer som krever mye trening.

10.  Snill og omtenksom.

11.  Ta eierskap i pasient og problemstilling.

12.  Evne til å ta raske avgjørelser.

13.  Det umulige tar bare litt lengre tid.

14.  Kenwood major er mest i bruk, men til reparasjon  
 er det en Bosch drill som er favoritten.

Heid Elin Odland, styremedlem i Nof og leder i LIOS

1.  Haukeland universitetssykehus, ortopedisk avdeling.

2.  Som leder av LIOS sitter jeg automatisk i Nof-styret.  
 Veien til LIOS styret var nesten like tilfeldig. En kol- 
 lega spurte om jeg ville være med, jeg svarte “tja”,  
 ble med, og plutselig var jeg veldig engasjert også.

3.  Som LIOS representant prøver jeg å fremme yngre  
 ortopeders interesser. 

4.  Jeg er opptatt av at vi klarer å opprettholde kvali-  
 teten på ortopedutdanningen i sammenheng med  
 de nye spesialistreglene.

5.  Primært traumatologi.

6.  Tibiakondylfrakturer.

7.  Min første glideskrue dag to på jobb. 

8.  Vi fikser pasienter og har en veldig variert arbeids- 
 hverdag.

9.  Da befinner jeg meg aller helst på et fjell.

10.  Raskttalende fjell- og skientusiast.

11.  Styrearbeid er mye gøyere enn man tror.  
 Engasjer dere!

Spørsmålene:
1.		 Hvor	jobber	du?

2.		 Hvorfor	er	du	med	i	styret?

3.		 Hva	er/gjør	du	i	styret?

4.		 Har	du	en	fanesak,	hjertebarn	e.l.	du	vil	jobbe	med		
	 i	styret?

5.		 Hva	slags	ortopedi	driver	du	med?

6.		 Favoritt	inngrep	e.l.?

7.		 Beste	ortopediske	minne?

8.		 Hvorfor	er	ortopedi	den	beste	spesialiteten?		
	 Hvis	ikke	ortopedi,	hvilken	spesialitet?

9.		 Hva	gjør	du	når	du	ikke	driver	med	ortopedi?		
	 Fritidsinteresser?

10.	Hva	kjennetegner	deg?		
	 Evt	beskriv	deg	selv	med	1-5	ord

11.	Hvilke	råd	vil	du	gi	til	unge	leger	innen	ortopedien?

12.	Hvilke	egenskaper	bør	man	ha?

13.	Kjepphester?	Heter	det	hemarton	eller	hemartros?

14.		Ortopeder	liker	å	fikse	ting.	Hvilket	elverktøy	er	best?		
	 Makita,	blå	bosch	eller	annet	merke?	10,8V		
	 eller	18V?		

Folk

En liten introduksjon av de faste 
styremedlemmene Nof
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12.  Evne til å se det store bildet. Man må ha en  
 interesse for håndverk. 

13.  Bedre å operere en som ikke responderer på  
 rehab enn å rehabilitere en som ikke respon- 
 derer på kirurgi.

14. Hitachi batteridrill.

Cato Kjærvik, leder

1.  Vesterålen (Nordlandssykehuset).

2.   God måte å holde kontakt når man er i periferien,  
 samtidig som det er bra å bidra, god måte få med  
 hva som skjer.

3.   Leder, i perioder mye, særlig høstmøtet, dribler  
 profesjonelle byråkrater.

4.  Sørge for at vi får gode spesialister innen ortopedi  
 med solid utdanning.

5.  Generell ortopedi, kneproteser, skulderkirurgi.

6.  Kneprotser, det artigste god traumatologi  
 (når det klaffer).

7.  Failures som har gått bra/rettet seg.

8.  Ortopedi er best fordi vi ser varierte pasientgrupper,  
 balansen mellom øh og elektivt. Behagelig når det  
 ofte går bra. Synlige resultater av hjelpen. Flott å  
 gjøre noe praktisk. Annen kirurgisk spesialitet.

9.  Familedrift. Tilbringer tid med ungene og familien.

10.  Positiv og engasjert.

11.  Tørre å være nerd. Behold engasjementet, du må  
 synes ortopedi er artig.

12.  Som over. Engasjement og interesse.

13.  Sørg for at pasienten føler seg godt ivaretatt.  
 Hemartros.

14.  Dewalt og angrer. Makita evt. festool. Har kjøpt  
 feinsag , men det veit ikke kjerringa om ennå.  
 Skrueekstraksjonssett.

Øystein Tandberg, redaktør NOP

1.   Haukeland universitetssykehus

2.   Ble spurt av Knut. Og Knut Fjeldsgaard er en mann  
 det er vanskelig å si nei til. Å få innsikt i styreverden. 

3.   NOP redaktør. Er tilstede og følger med. 

4.   Heve medlemsbladet vårt til nye høyder.

5.   Traumatologi og protesekirurgi. Den kule ortopedien!

6.   Plateosteosyntese av lange rørknokler.

7.   Reponering av bilateral talusluksasjon midt på  
 natten.

8. Løsningsorientert fag, variert pasientgruppe og  
 muligheter, et bredt spekter av forskjellige oppgaver. 
 Anestesi.

9.  Det som kan gjøres på fjell og sjø, gjerne med ski  
 involvert, men åpen for det meste. Vedlikehold av  
 forholdet til min kvinne. Har hund. Jobber i forsvaret.

10. Avslappet og rastløs.

11. Vær på operasjonsstuen. Lurt å se pasienten først  
 vel å merke. Og etterpå.

12. Interessert i ortopedi. Kunne snakke med folk  
 (pasienter). Fingernem.

13. Blir forbannet over en dårlig gips, fordi det er helt  
 unødvendig! Hvis du ikke skjønner hva du gjør,  
 ikke gjør det. Det heter cholecystitt ikke chole- 
 cystitt. Hemartros.

14. For å frigjøre meg selv fra markedskreftene har jeg  
 kjøpt både Blå Bosch og Makita, så blir jeg ikke  
 tvunget til å velge ett merke jeg har batteri og lader  
 til. Aller helst en Colibri. Ideelt et komplett kirurgisk  
 instrumentsett til bruk for trearbeider.

Heid Elin Odland,      fortsatt ...

12. En bør like å arbeide mye, og ha evne til å ta  
 beslutninger.

13. Er i den ortopedifasen der jeg får gleden av å lære  
 qandre sine kjepphester. 

14.  Multiverktøy i skisekken.

Greger Lønne,	nestleder i Nof

1.  Jeg jobber på sykehuset Innlandet dvs Lillehammer. 
2.  Jeg er med i styret fordi det gir meg en mulighet for  
 å påvirke fagutviklingen innen ortopedi.

3.  Jeg er med leder i organisering og planlegging av   
 Høstmøtet. Ut over dette er jeg stedfortreder for  
 leder og ”går i læra” for fremtidig lederverv i Nof. 

4.  Jeg ønsker å sikre en god, fremtidig ortopedisk  
 utdanning.  

5.  Jeg driver med generell ortopedi og spinalkirurgi.

6.  Mitt favorittinngrep er plateosteosyntese av distal  
 femurfraktur.

7.  Da jeg skjønte at det var ortoped jeg ville bli.

8.  Det er fordi ortopedien kombinerer praktisk arbeid  
 med god pasientkontakt. Hva er vel bedre enn  
 et røntgenbilde som viser en anatomisk reponert  
 og fiksert, distal femurfraktur, som tilhører en  
 fornøyd pasient?

9.  Jeg er interessert i musikk og friluftsliv. Ut over  
 dette tilbringer jeg mye tid med familien.

10. Sosial og omgjengelig.

11. Husk at fravær av kjeft er fordekt ros.

12. Man bør ha praktiske ferdigheter og være glad i  
 mennesker. 

13.  1.  Ikke stolt blindt på dine overordnede. 
Du må tenke selv. 

 2.  Ikke slipp ansvaret før du vet at andre har tatt  
over.

 3. Det er lov å være lur, men ikke lov å lure seg selv.

14. DeWalt, 18 V.

Ann Kristin Hansen, web redaktør

1.  UNN Tromsø.

2.  For å få innflytelse slik at det er mulig å påvirke  
 fagutviklingen i ortopedien.

3.  Holde nettsiden oppdatert. Legge ut info på   
 Facebook. Info til høstmøteboken.

4.  Mer informasjon ut til medlemmene om hva  
 som rører seg i foreningen og innen faget.

5.  Jeg jobber mye i akuttmottaket og er på  
 seksjon for kneproteser.

6.  Artroskopi.

7.  Jeg har mange gode minner fra de obligatoriske  
 kursene.

8.  Arbeidet er variert. Man får jobbe med ulike  
 aldersgrupper. Det er ulike typer inngrep og  
 man får jobbe med mennesker.

9.  Jeg jobber på studentidrettssenteret og holder  
 gruppetrening og skitrening.

10.  Jeg er genuint interessert og har stor arbeids- 
 kapasitet. Og jeg har mange jern i ilden. 

11.  Begynn å forske så tidlig som mulig.

Spørsmålene:
1.		 Hvor	jobber	du?

2.		 Hvorfor	er	du	med	i	styret?

3.		 Hva	er/gjør	du	i	styret?

4.		 Har	du	en	fanesak,	hjertebarn	e.l.	du	vil	jobbe	med		
	 i	styret?

5.		 Hva	slags	ortopedi	driver	du	med?

6.		 Favoritt	inngrep	e.l.?

7.		 Beste	ortopediske	minne?

8.		 Hvorfor	er	ortopedi	den	beste	spesialiteten?		
	 Hvis	ikke	ortopedi,	hvilken	spesialitet?

9.		 Hva	gjør	du	når	du	ikke	driver	med	ortopedi?		
	 Fritidsinteresser?

10.	Hva	kjennetegner	deg?		
	 Evt	beskriv	deg	selv	med	1-5	ord

11.	Hvilke	råd	vil	du	gi	til	unge	leger	innen	ortopedien?

12.	Hvilke	egenskaper	bør	man	ha?

13.	Kjepphester?	Heter	det	hemarton	eller	hemartros?

14.		Ortopeder	liker	å	fikse	ting.	Hvilket	elverktøy	er	best?		
	 Makita,	blå	bosch	eller	annet	merke?	10,8V		
	 eller	18V?		

Folk

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

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

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology
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Olympiske leker
 1. NOPs tidligere redaktør Knut ”Langen” Fjeldsgaard deltok som utøver i hvilket OL og  
  i hvilken gren?

 2. Hvem vant sølv i Taekwondo i Sydney OL i år 2000? Tema for senere disputas?

 3. Hvilke to skader fikk snowboardkjøreren Mons Røisland under trening før finale i  
  slopestyle i årets OL?

 4. Hvilken skade fikk Aksel Lund Svindal Kitzbühel? 

 5. Mathias Lanzinger skadet seg under Super G mesterskap i Norge. Det ble mye skriverier  
  i media etter ulykken ettersom karskaden han pådro seg førte til at han måtte amputeres.  
  I hvilket skianlegg skjedde ulykken? Hint: skopister valfarter hit en gang i året.

Astronomi
 6. Merkur har en uregelmessig bane rundt solen. Tidligere trodde man at dette skyltes en  
  uidentifisert planet mellom solen og Merkur. Tilstedeværelsen av en planet med tilhø- 
  rende masse og gravitasjon kunne forklare en uregelmessig bane av Merkur.  
  Hva var navnet på denne hypotetiske planeten? Hint: Spock.

 7. Banen til Merkur ble senere forklart utifra en kjent teori for drøye hundre år siden.  
  Forklaringen på banen ble også brukt som bevis på teoriens gyldighet. Hvilken teori?

 8. Hvilken kjent ortoped har en mini-planet oppkalt etter seg?

 9. Hvor går Ganymedes i bane?

10. Nøytronstjerner, eller hvite dverger, er de minste og tetteste stjernene i universet.  
  Noen av disse roterer med utrolig høy hastighet og genererer ekstremt kraftige  
  magnetfelt. Hva kalles en slik nøytronstjerne?

Påskequiz
Påske
11. Hva er det jødene markerer i påsken? Eller Pesach som de kaller det. Det var forresten  
  i denne høytiden at Jesus ble korsfestet.

12. Når slutter påsken?

13. Den tidligste datoen påskendagen kan falle på er 22ende mars. Det skjedde sist  
  i 1818, neste gang er i 2285. Den seneste datoen påskedagen kan falle på kalles også  
  Markusmesse eller gangdagen. Neste gang det skjer er om 20 år. Hvilken dato er det?

14. Hva er navnet på den første påskekrim-romanen skrevet av bl.a. Nordahl Grieg?

15. Ingen vet hvor påskefjellet ligger, hvor høyt det er og hvilke værforhold (lavtrykk/  
  høytrykk) man kan forvente. Hvilken matematisk formel må man ta høyde for når  
  man skal koke eggene på påskefjellet likt som hjemme?

Historie
16. Hvilken statsmann ble drept etter ordre fra norske myndigheter på Island?

17.  Hva heter elven Julius Caesar krysset da han marsjerte med sin armé til Roma?  
  Hva sa han da han hadde passert?

18. Hvilken 6 år lang krig startet på Westerplatte?

19. De fleste vet hvilket land Christopher Columbus kom til. Hvilket land var han  
  opprinnelig ifra?

20.  Hva het mannen som var en del av ”Kruttsammensvergelsen”. Planen som gikk ut på  
  å sprenge hele det engelske parlamentet med tønner av krutt og således drepe kong  
  Jacob 1 av England? Hva var målet?

Løsning på Påskequiz finner du på side 47
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…at	en	pean	normal	skal	ligge	med	tuppen	vekk	fra	operasjonsfeltet	

og	en	Kocher	skal	ligge	motsatt	vei?	Tilsvarende	skal	en	pean(g)	ha	

tuppen	opp	ned	i	skålen.	I	ordlisten	fra	Tidsskrifet	er	for	øvrig	”peang”	

korrekt	stavemåte	…

Visste du …

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.

Don’t settle when it comes to    
subchondral support.

TRAUMA
FOCUSED. DRIVEN. STRONG.



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

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

™ Trademark of Smith & Nephew

LEGION™
Total Knee System

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

OXINIUM™ 
Oxidized Zirconium 
proprietary ceramicised metal

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology

+ =

Cruciate Retaining    
                         Posterior Stabilized    
                                                 Revisjonsprotese   
                                          Rotating Hinge

3093 Smith&N LEGION 17x24.indd   1 22.09.14   13:41

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

telefon 66 78 32 00 eller mail bente@odesign.no
Vi minner om at materiellfrist for NOP nr. 2, 2018 er 28. mai.

Høstmøtet 2018
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet, påmelding, hotell,  
utstilling eller andre ting ta kontakt med Kristin Solstad i KSCI.

mail kristin@ksci.no

POLLERSKRUER
Jeg	blir	forbanna	når	Pollerskruer	blir	brukt	feil.	Ved	margnagling	brukes	Pollerskruer	
(blockingskruer)	for	å	reponere	bruddet,	styre	naglen	og	øke	stabiliteten.	Bruk	av		
Pollerskruer	er	mest	hensiktsmessig	ved	proksimale	og	distale	brudd.

En	kan	bruke	2.0	mm	eller	2.5	mm	Kirschner	pinner	midlertidig	til	man	har	sperret.	
Evt.	kan	disse	erstattes	med	skruer	for	å	øke	stabiliteten.	Pollerskruer/-pinner	bør	
sannsynligvis	brukes	mer.	

Skruene/pinnene plasseres:

•	På	den	siden	av	naglen	man	ønsker	at	fragmentet	skal	fytte	seg	

•	Hvor	man	ikke	ønsker	at	naglen	skal	gå

4343

Omar Thorsteinn ArnasonSinnaortopeden
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Har du lyst til og ambisjoner om å oppdatere deg, få ny inspirasjon eller 
utveksle erfaringer med kollegaer du ikke ser til daglig? Allerede nå kan du 
begynne å planlegge kurs og konferanser i 2018.

Things to do 2018

AAOS 2018  
Annual Meeting
6. - 10. mars 2018, New Orleans, Louisiana

Påmelding: https://www.aaos.org/register/

Husk Vårdagene 2018!
Solstrand hotell v/Bergen, 12. - 13. april
Tema: Revisjonskirurgi rundt om i landet

Arr: Norsk forening for hofte- og knekirurgi

Nettside: www.nfhkk.net

NOFAF 2018  
Vårmøte
4. mai 2018, Thon Hotel Arena Lillestrøm

Påmelding til: lsjakmi@me.com. Se program på 33.

59th NOF Congress 2018 
13. - 15. juni, Island

Påmelding: https://icelandtravel.artegis.com/event/
nof_2018

EPOS, European Paediatric Orthopaedic Society, er den europeiske  
organisasjonen for barneortopedi og består av ortopeder fra alle land  
i Europa, samt fra USA og Canada og enkelte andre land. Den årlige  
EPOS-kongressen avholdes 11.-14. april, 2018 i Oslo.

Ikke glem at vi arrangerer EPOS i Oslo i 2018

14 80.000

Link Norway AS
Energivegen 5
2069 Jessheim

|   firmapost@linknorway.no
|   +47 22 72 16 80

Distributør:

Stipend, kurs & konferanser
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Inger Schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi

Etter Inger Schulstads ønsker, 
skal stipendet fortrinnsvis 
utdeles til en kvinnelig lege 
med interesse for og under 
utdannelse i håndkirurgi. 

Styret i Norsk forening for hånd-
kirurgi 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 reise-
mål, fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag. Søknadsfrist vil 
være 1. september. 

Tildelingen bekjentgjøres på års-
møtet. Etter reisen må stipendiaten 
publisere et reisebrev i Norsk 
ortopedpost eller Tidsskrift for 
Den Norske Legeforening. Det bør 
fremgå av brevet at reisen er støt-
tet av stipend fra Inger Schulstads 

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

Stipend, kurs & konferanser

Norsk Artroskopiforenings  
LIS-stipend 2018

Norsk Artroskopiforenings Vintermøte arrangeres  
2.-4. februar 2018 på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell.

Reisestipendet på kr 10.000,- deles ut i forbindelse med Norsk  
Artroskopiforenings Vintermøte, og skal brukes på følgende ESSKA-  
eller 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

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

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

Norsk Forening for 
Håndkirurgis reisestipend

Styret kan tildele et eller flere reise- 
stipend på inntil kr 10.000 til med-
lemmer 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, for- 
dypningstema, varighet og kost-
nadsoverslag.

Søknadsfristen er 1. september.

Tildeling bekjentgjøres på års-
møtet. Etter reisen må stipendiaten 
publisere et reisebrev i Norsk orto- 
pedpost, Tidsskrift for Den norske 
lægeforening eller tilsvarende 
organ. Det bør fremgå at reisen 
er støttet av stipend fra Norsk 
Forening for Håndkirurgi. Kopi av 
reisebrev samt regnskap for reisen 
sendes til styrets sekretær, hvor 
etter utbetaling av stipendmidlene 
kan finne sted. Hvis stipendiaten 
ikke har oppfylt betingelsene for 
utbetaling av stipendet innen  
1. september det påfølgende år, 
går stipendbeløpet tilbake til 
foreningen.

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

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

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

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

Stipendet er på kr 50.000  
og ble opprettet i 1993 av  
Smith & Nephew A/S.

Nof’s representanter i  
stipendstyret er Tina Wik  
og Lars Engebretsen.

Søknadsfrist er 30. september.

Benytt standard søknadsskjema, 
se Nofs nettside.

Søknaden sendes: 

johan.dahlstrom@smith-
nephew.com og  
leder@ortopedi.no

Beste foredrag
Pris til beste frie foredrag 
under de vitenskapelige for-
handlinger for Norsk Barneor-
topedisk Forening (NBOF) ved 
Høstmøte 2018.

NBOF’s styre ønsker flere frie fore-
drag til den barneortopediske delen 
av Høstmøte 2018. Vi har derfor be-
sluttet å belønne det beste bidrag 
med kr 5.000. 

En upartisk gruppe vil vurdere og 
velge vinnerforedraget blant alle 
aksepterte innlegg.

Lykke til og god arbeidslyst!

Beste foredrag
Norsk Forening for Skulder-  
og Albuekirurgis stipend.

Foreningen vil i forbindelse med 
Ortopedisk Høstmøte dele ut 
stipend til beste foredrag innen 
skulder og albuekirurgi. 

Stipendet er på kr 10.000. 

Alle innsendte abstracts og 
tilhørende presentasjoner under 
høstmøtet vurderes, og en bedøm-
melseskomite tar den endelige 
avgjørelse.

1. Lake placid i 1980. Ishockey. 
2. Trude Gundersen. Epifysiolyse i hofte hos 
barn. 
3. Sternumfraktur og AC-ledds luksasjon. 
4. ACL ruptur i høyre kne 
5. Kvitfjell 
6. Vulcan 
7. Relativitetsteorien (den generelle) 
8. Ilizarov 
9. Rundt Jupiter 
10. Pulsar 
11. Isrealittenes utvandring fra Egypt. 
12. Pinse 
13. 25. april 
14. Bergenstoget plyndret i natt. 
15. P=V/T. T er temperatur (husk å ta høyde 
for om du har egg i kjøleskapet eller rom-
temperert før du koker det). V er volum, vi 
forenkler og antar at eggets volum er uen-
dret. P er trykk og vil naturligvis variere 
med været og meter over havet. Formelen 
fungerer kun hvis du putter egget i vannet 
når det koker. Lykke til! Kverulanter kan lese 
mer på www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/
kunnskap/egg/ for mer presis formel. 
16. Snorre Sturlason. Etter ordre fra kong  
Håkon. 
17. Rubicon. Alea iacta est (eller loddet/
terningen er kastet). 
18. Andre verdenskrig 
19. Italia 
20. Guy Fawkes. 

Løsning Påskequiz:
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A technology from smith&nephew
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XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology
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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).

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.

Research Grant
Charnley stipend som støtte til  
forskningsarbeid, videre- og etter- 
utdanning, produktutvikling og studie- 
reiser med mer innen hoftekirurgi.

Stipendet er på kr 100.000 og ble opprettet i 
1986 av Ortomedic AS.

Vurderingskomiteen består av Kari Indrekvam 
og Arild Aamodt som representanter fra Nof og 
Thormod Dønås fra Ortomedic AS.

Søknadsfrist 15. september.

Skriv søknaden din på et Word-dokument etter 
følgende mal:

- Søkerens navn

- Fødselsdato

- Sykehus/institusjon

- Seksjon/avdeling

- Adresse

- Telefon

- E-post adresse

- Prosjektets tittel

- Prosjektbeskrivelse

- Budsjett

- Er annen finansiering søkt?

Word-dokumentet sendes  
som vedlegg til begge  
e-mail adresser nedenfor:

thormod.donas@ortomedic.no

og

leder@ortopedi.no

Stipend, kurs & konferanser
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Oxford® Cementless  
Partial Knee

1. Liddle, A. et al. JBJS (Br.) Vol. 95-B, No.2, February 2013.
2. Pandit, et al. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:1365-72 
3. Pandit, H et al. JBJS (Br.) Vol. 91-B,No.2. February 2009. 

©2016 Zimmer Biomet. All pictures product names and trademarks herein 
are the property of Zimmer Biomet, or its affiliates. This material is intended 
for health care professionals only. For indications, contraindications and risk 
information, please see the package insert and visit www.zimmerbiomet.com. 
Not intended for distribution in France.

• 97.2% survivorship at 6 years1

• 9 minute reduction in OR time 
shown with cementless compared 
to cemented2

• Reduction of radiolucent lines  
(7% vs 75%)3

oxfordpartialknee.com

Stipend, kurs & konferanser

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

Stipendet er på kr 50.000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

4. Norsk ortopedisk forenings
  generalforsamling velger et
  stipendstyre på 5 medlemmer.
  Stipendstyret har en
  funksjonstid på 4 år.

5. Søknadsfristen er 31. august

6. Søknaden sendes
  leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi  
  rapport 

8. Generalforsamlingen kan
  med 2/3 flertall forandre
  statuttene for stipendet
  etter forslag fra ett eller flere
  medlemmer.

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

Stipendet er på kr 50.000.

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

1. Norsk ortopedisk forenings
  stipend gis til et medlem under 

utdanning etter søknad.

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

ningsarbeid eller hospitering
  ved annet sykehus, i inn eller
  utland, for fordypning i et
  spesielt fagområde av minst 
  3 måneds varighet.

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

4. Norsk ortopedisk forenings
  generalforsamling velger et
  stipendstyre på 5 medlemmer.
  Stipendstyret har en
  funksjonstid på 4 år.

5. Søknadsfristen er 31. august

6. Søknaden sendes
  leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi  
  rapport

8. Generalforsamlingen kan
  med 2/3 flertall forandre
  statuttene for stipendet
  etter forslag fra ett eller flere
  medlemmer.
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