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LEGION™
Total Knee System

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

Cruciate Retaining

Posterior Stabilized

Revisjonsprotese

Rotating Hinge

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST ™

VERILAST™

Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

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

The Mobile Orthopedic Knowledge and Resource Library

■ Discover relevant and new orthopedic
content on a daily basis

■ Access to hundreds of HD surgical technique
videos, animations and related science

■ Stay up-to-date on the latest innovations
with “What’s New at Arthrex”

■ Share resources with colleagues and staff

www.arthrex.com
© Arthrex GmbH, 2018. All rights reserved.

■ Organize the resources you often use with
the “My Library” function

■ Video streaming from the cloud for improved
performance and speed
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Mix & Match
Compatibility

The Trabecular Metal™ (TM) Reverse and Comprehensive® Reverse shoulder
systems are compatible, offering another option for replacement or revision.
The TM Reverse 36 mm CoCr glenospheres is designed to be used with the
Comprehensive Reverse humeral tray and either the ArcomXL® or E1® liners while the
Comprehensive Reverse 36 mm CoCr glenospheres is designed to be used with the TM
Reverse humeral tray and either the conventional UHMWPE or Vivacit-E® liners.
For more information on the TM Reverse and Comprehensive Reverse shoulder
systems including full prescribing information, indications, contraindications, risks and
warnings, contact your Zimmer Biomet Sales Representative or visit zimmerbiomet.com

All content herein is protected by copyright, trademarks and other intellectual property rights, as applicable,
owned by or licensed to Zimmer Biomet or 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. Distribution to any other recipient is prohibited.
Not for distribution in France
Legal manufacturer of the TM Reverse is Zimmer, Inc.
Legal manufacturer of the Comprehensive Reverse is Biomet Orthopedics.
Authorized representative: Zimmer Biomet Norway AS, Robsrudskogen 15, N-1470 Lørenskog, Norway.
©2018 Zimmer Biomet

Redaktørens leddspalte

Redaktørens spalte
Ortopedisk
julevise
(melodi: Musevisa)

Når bruddene blir mange
Og vakten setter inn
Da sier direktøren raskt
Til legegjengen sin
Hvis ingen ferierer, men holder seg på jobb
Skal alle garantert få fylt listene opp

Øystein Tandberg, redaktør

Julenummeret i år inneholder
som vanlig høstmøtebilder
og diverse artikler. Høstmøtet
må jo sies å være svært hyggelg og oppmøtet var over all
forventning! Takk til alle som
har bidratt til dette nummeret, både fra håndkirurgene,
reisebrev, artikler om septisk
artritter og andre ortopediske
gullkorn.
Forsiden er baksiden,
medaljens bakside
Denne gangen er medaljens bakside
nesten bedre enn forsiden. Det er
St. Olavs orden som er avbildet i
anledning Norges første ortopediske riddere. Mottoet ”Ret og
sandhed” passer utmerket godt
med tanke på at den denne gangen
ble tildelt to professorer for utstrakt
søken etter rett og sannhet gjennom forskning. Sånn sett anser jeg
det å være en hyllest til alle der
ute som søker etter svar (gjennom
forskning vel og merke).
Jeg har ikke tenkt til å skrive en
lang tekst denne gangen, men
velger heller å uttrykke meg
gjennom en ortopedisk julesang.

Ref:
Kocher og Homan og Fallerallera
På vakt i julen da skal alle sammen være glad
Kocher og Homan og Fallerallera
På vakt i julen da skal alle sammen være glad
Ja ortopedene er flittige, tar alle hver sin drill
Og borrer hull i knokler og bøyer plater til
Hos anestesien koker kaffen og youtube logges på
De synes det slitsomt hvis de må litt opp og gå
Ref
Omsider stenger stuene når kvelden siger på
Og overlegen trekker fram en preparatfot uten tå
Den pynter de med pinner og LCP og sånn
Så putter de en tightrope inn i syndesmosen på’n
Ref
Og julematen deres, det er en pepsi max
så litt sprit i kaffen for de som liker karsk
Direktøren han spanderer en liten pakke twist
Det er ingen ting igjen til de som velger sist
Ref
Så gjesper direktøren og prøver opp å gå
Men han tok feil tabletter, de med trekant på
Han ramler hardt på gulvet, og ruller ned en trapp
Det blir mange likes av filmen når den sendes rundt på snap
Ref
Studentene tar innkomst og ortopedene gjør seg klar
De har dekket opp sterilt i sin hjemmelagde bar
Men ingen merket det at implantatene var brukt opp
Direktøren må nok vente og festen når sin topp
Ref

God jul!
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An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

Xiapex er et behandlingsalternativ for alle
stadier av
Dupuytrens kontraktur, inkludert pasienter med
mer utbredt sykdom1
C Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.
ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver:
Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II)
Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner:
Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng. Behandling av voksne
menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten
av behandlingen.Dosering: Dupuytrens sykdom: Skal kun gis av leger som er opplært og har
erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er
0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjonsvolum avhenger av leddtype.
Injeksjoner i opptil 2 strenger eller 2 berørte ledd i samme hånd kan gis i henhold til
injeksjonsprosedyren under en behandlingsvisitt. To følbare strenger som berører 2 ledd, kan
injiseres, eller 1 følbar streng som berører 2 ledd i samme finger, kan injiseres på 2 steder under en
behandlingsvisitt. Hver injeksjon inneholder en dose på 0,58 mg. Ved flere kontrakturer kan
ytterligere strenger behandles ved andre behandlingsvisitter med ca. 4 ukers mellomrom. Pasienten
skal kontrolleres av legen ca. 24–72 timer etter injeksjon, og fingerekstensjonsprosedyre kan da
utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer
kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Erfaring er begrenset til inntil 3
injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-ledd): Pulveret
rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd
(PIP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Peyronies
sykdom: Må administreres av lege med adekvat opplæring i korrekt administrering og erfaring i
diagnostisering og behandling av urologiske sykdommer hos menn. Pasienter med en peniskurvatur
>90° ble ikke inkludert i kliniske studier, og behandling hos denne gruppen kan derfor ikke anbefales.
Voksne:Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Spesielle
pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år):
Bruk er ikke relevant. Administrering: Administreres intralesjonalt. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Behandling av Peyronies plakk som omfatter urinrøret i penis
pga. potensiell risiko for denne strukturen.Forsiktighetsregler: Etter injeksjon av kan det forekomme
en kraftig allergisk reaksjon, og pasienten må observeres i 30 minutter for å se etter tegn eller
symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, f.eks. omfattende rødhet eller utslett, hevelse, tilsnøring
av halsen eller pustevansker. Pasienten skal anmodes om å søke legehjelp umiddelbart ved slike
symptomer. Legemidler for akutt behandling av allergiske reaksjoner skal være tilgjengelig. Noen
pasienter med Dupuytrens kontraktur utviklet IgE-antistoffer mot legemidlet i større proporsjoner og
høyere titre ved påfølgende Xiapex-injeksjoner. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp
kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade
på disse, muligens permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved
injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm,
og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege
straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på
seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for
hudlesjoner. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i penis (f.eks. corpora caverosa), kan gi skade i
disse og mulig korporal ruptur (penisfraktur). Derfor må Xiapex kun injiseres inn i Peyronies-plakket,
og injeksjon inn i urinrøret, nerver, blodkar, corpora cavernosa og andre strukturer i penis som
inneholder kollagen må unngås. Tegn og symptomer som kan gjenspeile alvorlig skade på penis, må
raskt evalueres for å vurdere om det er korporal ruptur eller kraftig penishematom. Forsiktighet må
utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke
anbefalt hos pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150
mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter
utvikle antistoffer mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase
clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoffantistoff (ADA) teoretisk interferere med humane MMP. Hos pasienter behandlet for disse to
indikasjonene, var det ingen sannsynlig korrelasjon mellom antistoffrekvens, antistofftitre eller
nøytraliserende status og klinisk respons eller bivirkninger. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til
hemming av humane MMP eller bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune
sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av
MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende symptomer: Artralgi,
myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dannelse
av knuter i senene. MMS utvikles progressivt. Xiapex påvirkning på ev. etterfølgende kirurgi er ikke
ukjent. Behandling av spesielle tilstander som forkalket plakk som kan påvirke injeksjonsteknikken,
chordee sammen med eller i fravær av hypospadi, trombose i den dorsale penisarterien og/eller
-venen, infiltrasjon av en benign eller malign masse som fører til peniskurvatur, infiltrasjon av et

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

infeksiøst stoff (f.eks. ved lymphogranuloma venereum), ventral kurvatur uavhengig av årsak og
isolert timeglassdeformitet av penis, er ikke studert, og behandling av disse pasientene bør unngås.
Langsiktig sikkerhet av Xiapex i Peyronies sykdom er ikke fullt ut klarlagt. Xiapex er praktisk talt
natriumfritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner: Det er ingen målbar systemisk eksponering etter en
enkeltinjeksjon med Xiapex hos pasienter med Dupuytrens kontraktur, og kun minimal og kortlivet
systemisk eksponering hos pasienter med Peyronies sykdom. Bruk hos pasienter som har fått
tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Bivirkninger: Dupuytrens kontraktur:
Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse. Muskelskjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet (ødem,
blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Smerte i
lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt svette.
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, klump i armhulen, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi,
hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inflammasjon,
reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler, laserasjon), hudlaserasjon.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, lymfadenitt. Gastrointestinale:
Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett,
flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom,
skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immunsystemet: Hypersensitivitet, anafylaktisk reaksjon.
Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet i bryst,
brysthypertrofi. Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i brystveggen,
smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet,
ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst
regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor, hyperestesi. Psykiske:
Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt
ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte,
ubehag, tretthet, varmefølelse, influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet
(følelsesløshet, avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade,
skade i arm eller ben, åpent sår, sårsprik kuldeintoleranse i de behandlede fingrene. Peyronies
sykdom: Svært vanlige (≥1/10): Kjønnsorganer/bryst: Penishematom, hevelse, smerter, ekkymos.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Blodblemme, misfarging av hud. Kjønnsorganer/bryst:
Penisblemmer, genital kløe, smertefull ereksjon, erektil dysfunksjon, dyspareuni, peniserytem Øvrige:
Vesikler eller kløe på injeksjonsstedet, lokalisert ødem, knuter, suprapubisk smerte, smerter ved
prosedyre. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute, eosinofili,
lymfadenopati. Gastrointestinale: Abdominal distensjon, forstoppelse. Hjerte/kar: Takykardi,
hematom, hypertensjon, blødning, lymfangiopati, overfladisk tromboflebitt. Hud: Erytem,
penisulcerasjon, erytematøst utslett, nattesvette, hudlidelse (hudknuter, -granulom, -blemme,
-irritasjon eller -ødem), pigmenteringslidelse, hyperpigmentering. Immunsystemet: Overfølsomhet for
legemidlet, anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Soppinfeksjon i huden, infeksjon, øvre luftveisinfeksjon.
Kjønnsorganer/bryst: Penisadhesjon, penislidelse, peyronies sykdom, seksuell dysfunksjon, skrotalt
erytem, genitalt ubehag, genital blødning, bekkensmerter, redusert penisstørrelse,
penisvenetrombose, skrotalt ødem, skrotale smerter. Luftveier: Hoste. Muskel-skjelettsystemet:
Ryggsmerter, underlivssmerter, lyskesmerter, ligamentlidelse, ligamentsmerter, ubehag i muskler/
skjelett. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dysgeusi, parestesi, brennende følelse, hyperestesi,
hypoestesi. Nyre/urinveier: Dysuri, urineringstrang. Psykiske: Unormale drømmer, depresjon,
seksuell hemning. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Undersøkelser: Økt blodglukose, økt
systolisk blodtrykk, økt kroppstemperatur. Øre: Tinnitus. Øvrige: Varmefølelse, reaksjon eller
misfarging på injeksjonsstedet, feber, hevelse, asteni, frysninger, cyste, indurasjon, influensalignende
sykdom, ødem, utskillelse av puss, ømhet, penisfraktur, hudlaserasjon, åpent sår, skrotalt hematom,
leddskade, penisskade.Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter
rekonstituering. Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter
rekonstituering. Etter oppbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15
minutter bør bruk.Basert på godkjent SPC fra 12/2017
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Leder

For en fest!
” Samtidig jobbes det aktivt med
å bedre inntektene til Høstmøtet
og Nopen. Vi er optimister!”
Spesialistutdanning

Cato Kjærvik, styreleder

Tidenes best besøkte Høstmøte! Vi har
nettopp hatt tidenes best besøkte Høstmøte.
639 deltakere og 137 utstillere på plass på
torsdag, som er den travleste dagen.
400 stykker på Torsdagsklubben.
Fullt hus på de fleste sesjoner og tett med folk i
pausene. Utrolig artig! Da får vi nok akseptere at det
blir litt kø og trangt noen plasser. Det er helt vilt at vi
mobiliserer så mange ortopeder. Vi tror det er veldig
viktig at vi i et så lite land møtes til faglig og sosialt
samvær. Kan vi toppe dette neste år? Det vil tiden vise!

” Fullt hus på de fleste sesjoner
og tett med folk i pausene ...”

I mars 2019 er det oppstart for ny spesialistutdanning.
Det er lagt ned enormt med arbeid fra Spesialitetskomiteen og en betydelig innsats fra Nof for å ende
opp med det resultatet vi har. Vi har ikke fått forståelse
for alle våre synspunkt og det preger de nye reglene.
Nå er det likevel slik at vi må leve med dem frem
til man kan evaluere dem, noe Helsedirektoratet har
lovet skal skje innen rimelig tid. Vi får prøve det nye
systemet med positiv holdning og være nøkterne i vår
vurdering. Våre LIS er avhengig av at vi alle følger opp
de nye reglene for å få sin utdanning. Nof skal følge
utdanningen tett videre. Et viktig område vil være å
sikre at kursene holder samme nivå som i dag.

La roen senke seg
2019 blir nok et år med masse aktivitet. Planlegging
av neste års Høstmøte vil ta mye tid for styret.
I løpet av året avholdes en rekke andre kongresser
og konferanser. Send gjerne inn tips til oss slik at vi
kan legge det ut på våre nettsider. Send inn på
leder@ortopedi.no. Så kan kanskje flere få tips til gode
faglige oppdateringer, i tillegg til Høstmøtet så klart.
Før vi skal ta fatt på 2019 kommer jula som en årviss
overraskelse. Desember er ofte travel og man er
stadig usikker om man skal komme i mål med alle
forberedelser. Desto viktigere er det å la roen og
skuldrene senke seg.

Nivået på symposiumene og sesjonene på Høstmøtet
holder en imponerende standard. Vi må bare takke våre
kolleger som bidrar og gjør dette mulig. 3 dager med
intenst faglig og sosialt samvær gjør godt for den
norske ortopeden. For en fest!

Årsmøte
På årets årsmøte var det en god del fremmøtte. De
viktigste sakene var valg, oppdaterte vedtekter og
økonomi. Økonomien har de siste årene blitt trangere.
Inntektene fra Høstmøte og Nopen går ned, selv om
besøket går opp. Det skyldes at det meste koster mer,
samt at det er reduksjon i utstillere og annonsører.

Jeg vil gjerne ønske
alle en riktig god jul!
Takk til alle dere som
tar vakta i jula og lar
oss andre ha fri!

For å sikre en stabil økonomi har vi tatt noen grep.
Kontingenten er økt til 400 kr/år og styrehonorarene
er halvert. Samtidig jobbes det aktivt med å bedre
inntektene til Høstmøtet og Nopen. Vi er optimister!
Norsk ortopedpost • 4 - 2018
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Referat

Årsmøte Norsk ortopedisk
forening (Nof) 2018
Torsdag 25. oktober 2018 kl. 16.30. Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
Gunn Hulleberg, Tone Gifstad & Bjørn Hjall, referenter

Sak 1
Åpning

Styret i Nof og 48 medlemmer ved møtestart.

Åpning av årsmøtet ved leder Cato Kjærvik.
Hedrer siste års avdøde medlemmer Jens Andersland
og Knut Rasmus Ramstad med et minutt stillhet.

Saksliste

Sak 2

1	Åpning
2 	 Valg av møtedirigent og to referenter
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
4 Utdeling av stipender
5 Årsberetning fra styret
6 Årsrapport fra Spesialitetskomiteen
7 Årsrapport register
8 Saker forelagt av styret
8.1 Vedtektsendringer
8.2 Forskningsfond
8.3 Endring av medlemskontingent
9 Saker forelagt av medlemmer
10 Regnskap Nof
11 Budsjett Nof
12 Valg
13 Æresmedlemsskap
14 Eventuelt
15 Tid og sted for Årsmøte 2019

Valg av møtedirigent og to referenter

Tilstede

Disse ble valgt med akklamasjon:
Møtedirigent: Jon Olav Drogset
Referenter: Tone Gifstad og Bjørn Hjall

Sak 3
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styret ber om at saksrekkefølgen endres så sak 8
behandles etter sak 10 og 11. Sak 8.2 bortfaller.
Godkjent, ingen innsigelser.

Sak 4
Utdeling av stipender

Charnley
stipend fra Ortomedic, NOK 100.000.
Stipendet deles ut for 33. gang. Stipendkomite:
Kari Indrekvam, Hilde Apold, og Thormod Dønås.
Det var 5 søknader. Vinner:
J ohn Magne Hoseth; Hvilken tilgang til hofteleddet er
best hos eldre med lårhalsbrudd, direkte lateral eller
direkte fremre tilgang?
Smith and Nephew stipendet på NOK 50.000 ble
utdelt av Johan Dahlstrøm. Stipendkomite:
Tina Strømdal Wik og Lars Engebretsen. Det var
9 søknader og fin spredning på prosjektene både innholdsmessig og geografisk. Det var to vinnere:
 lf Inge Hellevik; Genetiske risikofaktorer for
A
Dupuytrens sykdom.
Kaare Midtgaard; Clinical Randomized Olecranon
Fracture Trial (CROFT).
Research Grant (Heraeus Medical) på NOK 50.000
ble utdelt av Ingemar Martinez Kardeskog.
Stipendkomiteen er forskningsutvalget i Nof.

10
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Mehran Karimzadeh; A randomized controlled trial
testing the effects of two doses of iv. Zolendronic
acid on hip osteoarthritis.

Sak 5
Årsberetning fra styret
Cato Kjærvik avla styrets rapport og viste til den
utsendte elektroniske utgaven.
Møtevirksomhet – 4 styremøter og endel
kommunikasjon på epost og telefon.
Representasjon – NOF, EFORT, Norsk Kirurgisk forening
(NKF), og FaMe. I NOF har det vært fokus på fremtiden
til Acta. Medlemslandene i NOF har akseptert en avtale
for finansiering av Acta Orthopaedica for 3 år. Neste
felleskongress er NOF2020 i Trondheim. EFORT ønsker
samordning av europeisk praksis/utdanning, men
arbeidet hindres av ulike regler og lovgiving i medlemslandene. NKF – det er fortsatt usikkerhet rundt generell
kirurgi som spesialitet. Videre ønsker NKF samlokalisering med Nof i arrangering av høstmøtet. Nof styret
anser en samlokalisering med NKF som usikkert og
uheldig og har ikke gått inn for det.
Høstmøte – har stabilt antall påmeldte ca. 600.
Det er gode tilbakemeldinger på nåværende form.
Antall utstillere er litt fallende. Høstmøtets form og
gjennomføring skal evalueres hvert år.
Utdanning – ny spesialistutdanning. RegUt har
kontaktet tidligere kursarrangører av ortopediske kurs
mens Nof som fagmedisinsk forening er ikke kontaktet
i prosessen. Nof styret har tatt initiativ til og hatt møte
med RegUt Vest og arbeider for fortsatt eierskap til de
nasjonale ortopediske kursene. Siste mulighet for å
påvirke den nye spesialitetsutdanningen er nå. Det er
viktig at utdanningskravene blir mest mulig like på de
ulike sykehusene i hele landet.
Faglandsråd – ny organisering i legeforeningen som
skal erstatte FaMe. Faglandsrådet skal ledes av et
fagrådsstyre. Etter foreningens størrelse (> 1000
medlemmer) får Nof 2 representanter i Faglandsrådet,
1 spesialist og 1 LIS. Nof styret har midlertidig
konstituert: Cato Kjærvik (leder Nof) og Heid Elin
Odland (leder LIOS) i vervene.
Ingen kommentarer til rapporten som godkjennes.

Sak 6
Årsrapport fra Spesialitetskomiteen
v/Øystein Lian
1 årsverk brukt på utdanningsmodellen, strukturen.
En har sikret et eget løp i ortopedi. En har forsøkt å
få operasjonslistene forskriftsfestet, men ikke lykkes.

Operasjonslistene er ikke juridisk forpliktende, det er
et problem. Spesialitetskomiteen ser at det blir stadig
færre elektive inngrep for utdanningskandidatene.
Det er vedtatt et nytt kurs, nytt basiskurs i kirurgisk
teknikk og gipsing. De andre kursene består uendret
foreløpig. Ansvar for utdanningen flyttes fra 2019 til
regionale utdanningsutvalg (RUU) som er oppnevnt av
foretakene (RHF). Det er ingen kontakt mellom RegUt
og spesialitetskomiteen. Nå er det sentrale personer
fra ortopedisk miljø som sitter i RUU – som Røise og
Holen. Lian uttrykker bekymring for fremtiden da foretakene etterhvert kan oppnevne andre i RUU. Da kan
det bli økonomiske hensyn foran faglige hensyn som
tas. For spesialitetskomiteen er det usikkert hvem som
blir deres oppdragsgiver i fremtiden. Det kan selvfølgelig bli noe positivt utav endringene også. Godkjent.

Sak 7
Årsrapport register
v. Ove Furnes –Leder av Kompetansetjenesten
Årsrapport er utsendt. Det går bra med alle de fire
registrene. Furnes informerte om et tillegg til
rapportene – myndighetene har krav om standard for
beste faglig praksis og kvalitetsforbedringstiltak.
Fokus på 1). Totalproteser; sementert stamme for
kvinner > 75 år. 2). Lårhalsbrudd; sementert stamme
på alle > 70 år. Det er nytt at registeret oppsøker og
går litt mer aktivt på de sykehusene som driver annen
praksis. En har hatt telefonisk kontakt med ledere
og sykehus der usementert er i utstrakt bruk.
Elektronisk skjema og PROM registreringer kommer.
Det blir superbrukere på sykehusene. Håper på godt
samarbeid ved innføring av disse.
Ingen kommentarer fra salen. Godkjent.

Sak 9
Saker forelagt av medlemmer
Ingen

Sak 10
Regnskap Nof
v/Monica Sailer
Cato Kjærvik gir bakgrunnsinformasjon. Regnskapet
2017 har underskudd av flere årsaker. Nof har skiftet
regnskapsfører og revisor (nå samme som blant annet
legeforeningen bruker). Etter det har økonomien blitt
mer oversiktlig og med bedre kontroll. Nof har fortsatt
god egenkapital. Denne opprydding gjør at ekstraordinære utgifter og økte utgifter har gitt et underskudd i 2017. Det er nye regnskapsregler (Nof er ikke
en ideell forening) – styrehonorar utbetales som lønn
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Referat Årsmøte Nof 2018 fortsatt ...
med arbeidsgiveravgift, stipender er skattepliktige.
Det er ingen utestående beløp nå, alt er ryddet opp i.

kontingent og redusert styrehonorar – overskudd på
NOK 30 000,-.

Ekstraordinære utgifter
Spring meeting 2017; Nof arrangerte nordisk styremøte
med 60 deltagere i Tromsø.
Revisjonskostnader etterslep for 2014 og 2015,
stipendutbetaling etterslep fra 2016, støtte til LIOS
etterslep fra 2015, medlemskontingent NOF etterslep
fra 2013.

Kommentarer

Økte utgifter
Økte kontingenter til ACTA, NOF, EFORT. Høyere
aktivitet – ny spesialitetsutdanning, LIOS får mer
støtte, og det er arbeidsgiveravgift på styrehonorar.
Moica Sailer gjennomgår regnskapet. Det er et
underskudd i 2017 på NOK 722.109,-. Foreningen har
fortsatt god likviditet. Balanse NOK 1.658.822,-.
Regnskap godkjent uten kommentar.

Sak 11
Budsjett Nof
Cato Kjærvik gir bakgrunnsinformasjon. Dette har vært
en oppryddingsjobb. Hvordan planlegge Nofs aktivitet
fremover for å unngå underskudd? Inntekter er Dnlfkontingent, høstmøte/Nop (tjener mindre på disse nå
enn før, viktig å fortsette med Nop selv om vi ikke har
inntekt på den), finansinntekter.
Sum inntekter NOK 800.000,-. Faste utgifter: ACTA,
NOF, EFORT, LIOS, stipender, med mere. Sum utgifter
NOK 1.100.000,-.
Punktvis gjennomgang av postene med henblikk på
mulighet for endring.
- Høstmøtetinntekter – deltakeravgift, utstillere,
deltakere, flytte sted (få aktuelle alternativer steder),
redusere tilbud (mat, torsdagsklubben) under
høstmøtet?
- Høstmøteboken/Nop – kan kanskje gi noe inntekt
- Medlemskontingent – har vært uendret 200 kr i
mange år – kan økes til 400 kr pr. år
- Acta-kontingent (42 Euro pr. medlem) er kontraktsfestet tom 2020
- EFORT/NOF faste medlemsavgifter
- Stipend – ønsker å beholde disse
- LIOS – må ha tilskudd for drift og anses som viktige
for foreningen
- Styrehonorar – forslag om å halvere (dermed også
påvirke arbeidstakeravgiften)
Budsjett v. Monica Sailer
Budsjett 2019 gjennomgås og forutsatt økt medlems12
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Det rammer den enkelte med økt medlemsavgift. Forslag
om å legge økningen på høstmøteavgiften, men risikerer
å miste noen deltagere da fordi arbeidsgiver ikke dekker
det. En dobling av medlemsavgift kan aksepteres, gjerne
info om det i Nop om hvorfor. Økningen må jo komme
før eller senere. 200 kr er lite slik det er i dag, dobling
kan fint aksepteres. Lunsjen er kostbar, men historisk har
det vært klager på enklere mat også. Kombinasjon – øke
både høstmøteavgift og medlemsavgift. Spørsmål om
selve høstmøteboka er kostbar – den går i null. Det er
utsending av boka som koster mest. Den nye kongressappen vil være en årlig utgift, årets bruk skal evalueres.
Appen genererer foreløpig ikke inntekter, men det kan
potensielt endres. Det er erfaringsmessig vanskelig å
selge reklame digitalt på en app. Høstmøteboka har
potensiale for å tjene penger. Det ble foreslått å sende
boka til de over 50. Andre forslag var å få boka på høstmøtet, slippe kostnader ved utsendelse (men da når den
ikke de medlemmer som ikke deltar). Ketil Holen: Styret
har lagt fram et budsjett i balanse som er bra. Holen
foreslår å vedta budsjettet med de endringene som styret
har foreslått, og berømmer styret for det som er satt opp.
Fint å kombinere økt medlemsavgift med kutt i styrehonorar. Medlemsavgiften kan senere økes mer gradvis.
Budsjett godkjent etter at kontigentøkning er vedtatt
(se sak 8.3).

Sak 8
Saker forelagt av styret
8.1 Vedtektsendringer (krever 2/3 flertall)
	De nye vedtektene er tilpasset formatet til legeforeningen. Endringene omfatter i tråd med dette;
åpenhet, kjønnsbalanse, utmelding. Det er ingen
endring i sammensetning av styrer eller utvalg.
Vedtektene beskriver nærmere de aktuelle organene som allerede er eksisterende i Nof og tidligere
var mangelfulle: Kvalitetsutvalg, Forskningsutvalg,
Nop, Forholdet til registrene. Vedtektene (gamle og
nye) er utsendt på forhand. Styret har ikke mottatt
noen tilbakemeldinger på vedtektsendringen fra
medlemmene. Avstemming – vedtektsendringene
vedtatt, en avholdende, ellers enstemmig.

8.2 Forskningsfond – saken bortfaller
8.3 Endring av medlemskontingent
	Medlemskontingenten i Norsk ortopedisk forening
økes fra 200 kr til 400 kr. Enstemmig vedtatt ved
håndsopprekking.

Sak 12
Valg v. Karl-Ivar Lorentzen leder av valgkomiteen
(Jon Olav Drogset, Marianne Westberg)
Spesialitetskomiteen
Sittende komite ønsker å fortsette og bidrar til
kontinuitet. Årsmøtet velger et forslag på medlemmer
som skal gå til faglandsrådet.
Øystein Bjerkestrand Lian (2022)
Mona Nysted, representant (2020)
Øystein H. Berg, representant (2020)
Ragnhild Øydna Støen, representant (2022)
Jon Dahl, vararepresentant (2020)
Esten Haanæs, vararepresentant (2022)
Vedtatt med akklamasjon

LiS representant og vararepresentant er allerede
valgt på årsmøte LIOS.

Kvalitetsutvalget
Lars Gunnar Johnsen (leder) (2020)
Knut Fjeldsgaard (2020)
Inger Opheim (2020)
Kjartan Koi (2019)
Vedtatt med akklamasjon

Forskningsutvalget
Frede Frihagen, Helse-Sør-Øst (2020)
Mona Badawy, Helse-Vest (2020)
Lars Gunnar Johnsen, Helse-Midt (2020)
Jan Elvenes, Helse-Nord (2020)
Vedtatt med akklamasjon

Nofs representanter i Faglandsrådet
Følger funksjon leder Nof og leder LIOS. Cato Kjærvik
og Heid Elin Odland er konstituert og foreslås.
Vedtatt med akklamasjon.

Sak 13
Æresmedlemsskap v. Cato Kjærvik
Et forslag – kandidaten har fremmet ortopedisk kirurgi på
mange måter. Har vært sentral i arbeidet med etablering
av eget høstmøte. Har vært nestleder, leder, redaktør.
Fokus på utdanning, sentral ved etablering av LIOS. Stiller
alltid opp, en rollemodell, tilhørighet viktig. ”Ingen er
større enn laget”. Styret fremmer forslag om å vedta Knut
Fjeldsgaard som æresmedlem. Vedtatt med akklamasjon.

Nye spesialister
Stian Storløkken Kjennvold
Edgar Peter Josef Piel
Sivert Hammer
Tor Christian Borch
Tore Wien
Ann Kristin Hansen
Vidar Helgetveit
Per Nicolai Robertsen
Gabriel Christian Forselv
Ole Kristian Opsahl
Sigurd Erik Hoelsbrekken
Stian Kristiansen
Vinjar Myklevoll
Bryan Joseph Wright
Nokhaiz Bashir Ahmad
Lars Fredrik Høifødt
Magnus Valland
Pavel Mukherjee
Erik Sundquist
Geir Aasmund Hjorthaug
Simen Bekkelund Oskal
Erik Steensland
Torunn Sundsdal Nesvik
Jan-Eirik Løkebø
Torbjørn Berge Kristensen
Rune Kyrre Bjerkeng
Marianne Folkestad
Sigbjørn Skarstein Eilerås
Thale Marie Asp Strøm
Jon Fredrik Stuestøl
Ragnhild Øydna Støen
Eirik Tennebø Jakobsen
Anders Hennig

Sak 14
Eventuelt
Ingen innmeldte saker.

Sak 15
Tid og sted for Årsmøte 2019
Radisson Blu Plaza, Oslo 24. oktober 2019
Norsk ortopedpost • 4 - 2018
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GLIMT

fra Høstmøtet
2018

14
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Over: Cato Kjærvik (leder Nof) og
Greger Lønne (nesteleder Nof) gjør
siste forberedelser før årsmøtet. Som
seg hør og bør er bildet tatt i froskeperspektiv for maksimal effekt.
T.h.: Knut Fjeldsgaard hedres som
æresmedlem i Nof.
Under: Ekstatisk stemning i salen
før årsmøtet.
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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).

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

Glimt fra Høstmøtet 2018 fortsatt ...
Full sal på traumesymposiet.

Ortopedisk vann, bedre enn
hellig vann?
Under: Styret i LIOS omringer
Jan Erik Gjertsen, Kristian Bjørgul
og Wender Figved

Over: Anestesilege Richard Griffiths
snakket om hvordan man kan best mulig
forberede hoftebruddpasienter før og til
kirurgi, men han tok seg også god tid til
å hedre Joachim Rønneberg som også
i England blir ansett som viktig for
innsatsen under andre verdenskrig.
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Offloading
For the diabetic foot Our approach ?
Vacuum cushioned removable
cast walkers reduce foot loading
in patients with diabetes mellitus

Diabetic foot syndrome treated perfectly
The efficacy of the VACO®Diaped+ diabetic foot system in
reducing plantar forefoot pressures indiabetic neuropathic patients.
Summary

S.A. Bus1,2, R. Waaijman1, M. Arts1, H. Manning2
1 Department of Rehabilitation, Academic Medical Center, Amsterdam.

Conclusion
In summary, the vacuum orthoses proved to be good alternatives to
typically used post-operative shoes in diabetic patients. They revealed the
same pressure relief in the forefoot region but demonstrated advantages in the re-distribution of plantar
pressure and the roll-over process. Clinical trials including healing rates of acute ulcers would have to
demonstrate the clinical efficacy of the vacuum orthosis. In these studies thetotal contact cast, which is
the gold standard in the treatment of plantarfoot ulcers, would have to be used as the criterion for comparison.

Sweden: LIMEDIC AB - Box 3035, S-183 Täby.
Tfn +46 (0)8 756 71 10 - Sivert.lodesjo@telia.com - info@limedic.se

www.vacoped.com

Fag og rapporter

BONER blog

Tandberg

FrP fremmer nytt forslag i
budsjettforhandlinger
Som kjent i riksdekkende medier har nylig regjeringsforhandlingene pågått for
å lande budsjettet. KrF har fått fjernet den ekstra kvoten alkohol for de som
ikke kjøper tobakk. FrP kontrer med nytt valgflesk. Forslaget går ut på å la alle
som ikke røyker, eller nylig har sluttet, få Viagra på blå resept fra sin fastlege.
”Vi mener at avholdenhet fra et rusmiddel må belønnes”
sier Tybring-Ørret i FrP. Kvinnesaksforkjempere på sin
side raser og mener at forslaget er kjønnsdiskriminerende. ”Tvert imot!” kontrer den virile stortingsrepresentanten. Vi vil gi Viagra til ektefelle eller partner til
kvinner som slutter å røyke. De enslige vil få særskilt
kompensasjon via en spesialavtale inngått med RFSU.
Så langt er det bare MDG og Rødt som åpent støtter
forslaget. MDG er som kjent opptatt av å redusere CO2
i atmosfæren og ser dette som et miljøtiltak (red. adm:
vet de at KOLS’ere retinerer CO2?). Rødt på sin side har
forkastet væpnet revolusjon og tror Viagra til folket kan

bidra til bedre kollektivt samvær. KrF har ikke kommet
med motforestillinger så lenge FrP kan garantere at
antallet aborter ikke økes. Ap på sin side er skeptiske
og mener at kun kopipreparat bør tilbys på blå resept.
Anonyme kilder i Venstres toppledelse hinter til at
forslaget vil omfavnes ved en eventuell avstemning.

” Rødt på sin side har forkastet væpnet
revolusjon og tror Viagra til folket kan
bidra til bedre kollektivt samvær.”

Helsedirektoratets høstmøte
Etter suksessen til Norsk ortopedisk forenings høstmøte i uke 43 der ca. 2/3
av alle norske ortopeder deltok, har Helsedirektoratet bestemt seg for å
arrangere sitt eget høstmøte for å skape blest rundt direktoratets aktiviteter.
De annonserer på sine hjemmesider at de har sikret
Plaza som lokale i uke 43 hele 5 år frem i tid. Hvordan
de har klart å kuppe lokalene er uvisst, men ledelsen i
Plaza fortviler og sier direktoratet truet med reformer.
Neste års høstmøte for Nof er også dermed avlyst.
Helsedirektoratet sier denne type aktivitet uansett går
ut over produksjon i helsevesenet når så mange møter
opp, og de setter foten ned for rene ortopediske samlinger. Aner vi en liten grad av misunnelse for den gode
stemningen ortopedene klarer å skape når de samles?

Helsedirektoratet lover uansett å kompensere alle
ortopeder for ulempen ved rabattert seminaravgift
på sitt høstmøte og egne ”break-out sessions” for
ortopeder. Blant annet frister de med kurs som
”DRG koding for ortopeder” og ”Hvordan unngå NPE
og dokumentere deg til ryggdekning”. De vil også dele
ut stipend for forskning innen samhandlingstiltak for
utfordringsindikatorer mellom primærhelsetjenesten,
RFH’ene og nasjonale veiledere.

” Helsedirektoratet sier denne type aktivitet uansett går ut over produksjon
i helsevesenet [-] og de setter foten ned for rene ortopediske samlinger.”
Fortsettes ...
Norsk ortopedpost • 4 - 2018
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Lokal injeksjonsbehandling av ledd
• Langvarig effekt1,2,3
• Virker lokalt - liten
systemisk påvirkning4

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

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

ATC-nr.: H02A B08
C Kortikosteroid
T1 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Triamcinolonheksacetonid 20 mg, polysorbat 80, sorbitol, benzylalkohol 9 mg, sterilt vann. Indikasjoner: Revmatoid artritt. Artrose. Bursitt.
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DIPS: Kommer med ny app
Den digitale revolusjonen har
kommet til helsevesenet. DIPS er
først ute med å annonsere ansiktsgjenkjenning av pasienter.
Leger på GODS er først ute til å teste den nye funksjonen før sykehuset er i full drift. Alle får utlevert en
egen smarttelefon med mulighet for ansiktsgjenkjenning. Applikasjonen er koblet direkte mot DIPS. Dette
skal hjelpe legene som synes det er vanskelig å huske
pasientens navn med korrekt identifisering.

Applikasjonen har fått blandet mottagelse. Ortopedene
ønsker seg heller et system der man kan scanne preeller postoperativt røntgenbilde som en QR-kode for
kobling mot personalia ettersom dette anses som mest
relevant. Sykepleierene har allerede forsøkt app’en,
men de synes det var frustrerende å få navnet på
pasienten og ikke sengenummeret. De ønsker seg
heller en løsning der man kan fortsette å referere til
pasienten etter rom- og sengenummer i stedet for
navn. Dette viste seg riktignok å være svært vanskelig
ettersom pasientene til stadighet flyttes fra rom til rom
som ledd i effektiviseringstiltak. DIPS lover uansett
minimalt med nedetid og sømløs integrering.

GODS åpning utsatt
Etter et par uker med full drift på
den variable dagkirurgiske seksjonen
skulle Gjensidige Ortopediske Dovre
sykehus åpne for full drift. Sykehuset
har også valgt mottoet ”You will
never walk alone” for å skape samhold blant ansatte og pasienter.

” Pasientene på sin side har allerede
endret mottoet til ”You will never
walk home”...”

Mottoet er inspirert av lagidretten fotball. Pasientene
på sin side har allerede endret mottoet til ”You will
never walk home” etter at en lokal reinjeger ramlet
ned Bukkelægret ved Gjende og ble innlagt med AO
type C lumbalfraktur. Han ble ”behandlet” som fiktiv
pasient på DRG stuen til den dagkirurgiske seksjonen.
Utfallet av den saken, var ikke overraskende nok, paralyse etter mobilisering. Ironisk nok annonserte direktøren
på GODS at turnuskandiaten som meldte pasienten til
feil stue måtte gå som følge av feilbehandlingen. NOP
tolker utsagnet dithen at han ble oppsagt siden det
ikke var angitt hvor turnuskandidaten skulle gå.

Uansett ble den offisielle åpningen utsatt, og i mellomtiden pågår granskningen rundt hvorvidt man kan
fortsette å behandle pasienter på fiktive stuer eller
om andre tiltak må gjennomføres som ledd i kvalitetsforbedringsprosessen.

Helseminister Bengt Skøyer tok toget fra Østbanehallen
til Dovre for å rekke åpningen, men åpningen måtte
utsettes på grunn av hans sene ankomst som følge av
at det var buss for tog på Eidsvollbanen. På Lillehammer
ble toget også forsøkt kapret av arge støttespillere for
sin lokale ortopediske avdeling. Helseministeriet hadde
sperret av perrongen med spesialutsendinger slik at
OL-byens ortopeder ble møtt med vannkanoner da toget suste forbi stasjonen. Samtidig var det svært kaldt
den dagen slik at flere av byens overleger havnet selv

i akuttmottaket med Weber C frakturer og A-frakturer i
distale radius på det nedleggingstruede sykehuset etter
fall på glattisen skapt av vannkanonene. Onde tunger
i Gudbrandsdalen vil ha dette var et tilsiktet utfall fra
helseministeriet for å paralysere lokalsykehuset.

Foto: ©shutterstock.com

” OL-byens ortopeder ble møtt
med vannkanoner da toget
suste forbi stasjonen ...”
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Foto f.v.: Prof. Havelin, fylkesmann Sponheim og prof. Engesæter

Førsteklasses riddere
av St. Olavs Orden
Norsk ortopedisk forening ønsker å gratulere Lars Birger Engesæter og Leif Ivar
Havelin som nyslåtte riddere av første klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs
Orden. De får tildelt ordenen for sin innsats innen ortopedien og er angivelig
de første ortopedene som får utmerkelsen. Det gis aldri en skriftlig begrunnelse
fra hoffet for utnevnelsen, men arbeidet med proteseregisteret har selvsagt
vært utslagsgivende.
Ø. Tandberg
Professorene fikk utdelt ordenen på Haukeland universitetssykehus av kongens sendemann i Hordaland,
fylkesmann Lars Sponheim. Undertegnede kan melde
om allment god stemning i lokalet og mange velfortjente lovord fra høyt og lavt. Kongen selv holdt seg
fornemt tilbake, men har satt av tid til en mer personlig
samtale med ridderne på nyåret. Sponheim presiserte

22

Norsk ortopedpost • 4 - 2018

at Kongen personlig setter seg inn i hver enkelt
søknad før de godkjennes, og det er ikke en selvfølge
å slippe igjennom nåløyet. Om Hans Majestet har lest
årsrapportene fra leddproteseregisteret vet vi dessverre
ingen ting om. Kanskje et signert eksemplar av siste
utgave fra professorene kan være et passende
gavetips for audiensen?

Fag og rapporter

MINIBIOGRAFI

MINIBIOGRAFI

O. Furnes

O. Furnes

Lars Birger Engesæter (f. 1948)

Leif Ivar Havelin (f. 1949)

er oppvokst i Odda. Er ortoped og
spesialist i generell kirurgi. Professor
emeritus ved Klinisk institutt 1,
Universitetet i Bergen. Han var
seksjonsoverlege i barneortopedi
ved Haukeland universitetssykehus
fra 1992-2017.

er oppvokst på Åndalsnes. Var
overlege ved Ortopedisk avdeling,
Haukeland universitetssykehus fram
til september 2018, professor ved
Universitetet i Bergen, styreleder og
ansvarlig for hofteproteser i Nasjonalt
register for leddproteser, spesialist i
ortopedisk kirurgi og generell kirurgi.
Han var leder for Nasjonalt register
for leddproteser fra 1987 til 2002
og fra 2013-2016.

Lars B ”Lasse” Engesæter startet
sammen med Leif Ivar Havelin det
nasjonale Hofteregisteret i 1987
(senere Nasjonalt register for leddproteser). Lasse ledet arbeidet med
oppstarten av registeret fra 1983
fram til offisiell åpning 1. september
1987. Lasse har siden 1987 vært
med i registerets styringsgruppe,
til sammen 29 år, og han var i flere
perioder leder av styringsgruppen.
Han har undervist legestudenter ved
Universitetet i Bergen (UiB) siden
1985. Han ble professor i anatomi
1992-98, professor i ortopedisk
kirurgi i 1998 og professor I med
fagansvar for ortopedifaget ved UiB
i 2006 frem til 2017. Han er tre
ganger blitt kåret som beste foreleser av de medisinske studentene.

Ofte hørt sagt:

Han ledet Hofteregisteret i 29 år.
Han var klinikkoverlege og avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling fra
2001-2006. Hans spesialområde var
rheumakirurgi og hofteprotesekirurgi.
Medlem av kurskomiteen ved Røros
kurset i protesekirurgi fra 1995-2016.

”Kvifor?”
”Skal vi gjere det no
med ein gong!”
L.B. Engesæter

Foto under:
Fylkesmann Sponheim taler til
vestlandets ortopediske celebriteter.
Avdelingsdirektør og konferansier
Kjell Matre til venstre med ryggen til,
de to ridderne nærmest Sponheim,
prof. Hove, prof. Furnes og helt
til høyre prof. Sudmann.

” I meine no det.”
”Ikkje hold oss på pinebenken
– var det brudd eller var
det ikkje brudd?”
L.I. Havelin
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LIOS Hederspris 2018
Lars Sandberg fra Lillehammer sykehus ble på Høstmøtet tildelt LIOS
Hederspris for 2018. Dette etter en nominasjon som fikk hele LIOS styret
til å ønske å ha ham som veileder i egen avdeling.
På vegne av styret i LIOS og legene på Ortopedisk avdeling, Lillehammer sykehus
Lars Sandberg studerte medisin i
Danmark og fikk i 1998 Lillehammer sykehus sin første utdanningsstilling i ortopedi. Gruppe 1-tjenesten ble avtjent ved Aker sykehus.
Han fikk en kortvarig avsporing til
nevrokirurgien ved Ullevål sykehus,
men har etter dette vært tro ortopedien og har aldri sett seg tilbake.

”Bondeortoped”
På Lillehammer sykehus har han
vært overlege siden 1992. Der
har han lært opp de fleste lokale

Lars Sandberg
(lengst til høyre)
på hjemmebane
blant kolleger i
Lillehammer.
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ortopedene med sin gode mestersvenn tilnærming. Han kaller seg
selv for en bondeortoped – en som
kan gjøre det meste – men er nå
mest dedikert hofte- og proteseseksjonen.
Nasjonalt har han lært bort sine
gode tips og triks på Vossakurset,
der han har vært fast instruktør
i over 20 år og skrevet i Bruddbehandlingsboken. Forbilledlig
tar han fremdeles kontakt med
kurslederen i forkant av kurset for å
høre hva han kan gjøre bedre.

Begrunnelse
I nominasjonen til LIOS Hederspris
skriver LIS’ene ved Lillehammer
sykehus:
”Etter det som kvalifiserer til et
helt yrkesliv innen kirurgi, har Lars
Sandberg like fullt et energinivå
på linje med en aktiv 4-åring. Han
sees som regel i rask gange med
frakken flagrende en halvmeter bak
seg. Hver arbeidsdag møter han i
god tid før morgenmøtet, og han
har snakket med både gårsdagens

Fag og rapporter

” ... han har snakket med både gårsdagens
og dagens operasjonspasienter før vi andre
har tatt den første kaffe-slurken ...”
og dagens operasjonspasienter før
vi andre har tatt den første kaffeslurken. Oppfølgingen, omsorgen
og ansvarsfølelsen han viser for
pasientene, er minst like sterk
ovenfor avdelingens ferske ansatte.
Han har ikke et formelt ansvar
for oss, men er personlig og dypt
engasjert i opplæring av LIS i alle
nivåer. For å nevne noen blant
svært mange hverdagseksempler:
- Han er pådriver for at overlegene
“gir kniven videre”. Han er klar på
at LIS skal være hovedoperatør
om mulig, og oppfordrer andre
overleger om å la oss slippe til.
Noen ganger ser han behovet for
å gi en påminnelse og kommer
en ekstra tur innom dikteringsrommet for å forsikre seg om at
beskjeden er mottatt.
-H
 an er primus motor for prosedyretrening. Han stiller opp på kort

varsel og bruker fritiden sin på å
veilede oss.
- S om bakvakt har han en proaktiv
tilnærming. Han kan ringe på
kvelden for å høre om det går
bra, og om morgenen for å høre
hvordan det har gått. Det gir
anledning til å drøfte vanskelige problemstillinger og senker
terskelen for å be om råd, uten
at det oppleves som overstyring
eller kontroll.
- L ars er tilnærmet daglig innom
LIS-kontoret. Besøket begynner
gjerne med tips til dagens
operasjoner, men sporer ikke
sjelden over i en anatomileksjon,
en anekdote fra tidligere sykehusår, løypeoppdatering fra langrennssporet eller hans siste ekstremsportaktivitet. Herfra er veien
kort for oss ferskinger til å ta opp
behandlingsvalg vi er usikre på,

Lars Sandberg mottar
LIOS Hederspris på
årets høstmøte.

tabber som holder oss våkne om
natten, operasjonsteknikker osv.
osv. “Har du tid til et spørsmål?”
Svaret er aldri nei. Og det er alltid
støtte å få.
Vi kan ikke skjønne hvordan noen
andre kan fortjene denne prisen
mer enn Lars, han er for oss
symbolet på en læremester i ordets
rette forstand.”
Vi gratulerer Lars Sandberg med
LIOS Hederspris og gratulerer
Lillehammer sykehus med en slik
dyktig medarbeider.

” Han er pådriver
for at overlegene
“gir kniven videre”.
Han er klar på
at LIS skal være
hovedoperatør
om mulig ...”
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Ta en pause fra julestria og test kunnskapene
dine med disse spørsmålene. En lett krydret
blanding av anatomi, ortopedi og historie.

Sitater – hvem har sagt hva?

Anatomi

1.	”Medicine is a science of uncertainity and
an art of probability.”

11.	Hvilken nerve kan skades av Homans
haker fortil for acetabulum ved bakre
tilgang for hofteprotese?

2.	”Of all the forms of inequality, injustice
in healthcare is the most shocking and
inhumane.”
3.	”I would like to see the day when somebody
would be appointed surgeon somewhere who
had no hands, for the operative part is the
least part of the work.”
4.	”Every cell from a cell.”
5.	”To do nothing is sometimes a good remedy.”
a.	Martin Luther King jr.
b.	Hippocrates
c.	William Osler
d.	Harvey Cushing
e.	Rudolf Virchow

12.	Hvilken leddbevegelse distalt for hofteleddet bør kontrolleres postoperativt for
å utelukke skade av nerven omtalt
i spørsmål 11?
13.	Hvilken sene passerer rett ulnart for
Listers tuberkel?
14.	Hvor i overarmen er det mest remodelering etter frakturer hos barn?
15.	På hvilket område langs clavicula er det
størst sannsynlighet for å skade arteria
subclavia under operasjon for kragebensbrudd.

Riktig/galt

Ortopedisk historie

6.	Hoftebrudd operert med hemiproteser bør
opereres usemtenert hos de fleste pasientene
på grunn av kortere operasjonstid hos pasienter
som ofte er syke.

16.	Når var den offisielle åpningen av
nasjonalt register for leddproteser
(hofteproteser)?

7.	Pasienter med behov for revisjonsproteser
bør som regel opereres med usementerte
komponenter selv ved høy alder.
8.	Det er stor forskjell på langtidsresultatene hos pasienter operert med overbroende ekstern fiksasjon
kontra volar plate på A-frakturer i distale radius
9.	Hos pasienter med proximal humerusfraktur er
resultatene dårligere dersom man velger å
forsøke konservativ behandling og protese ved
manglende tilheling, eller om man setter protese
primært.
10.	Aktiv dorsalfleksjon i ankelleddet ekskluderer
etter stor sannsynlighet muskellosjesyndrom i
leggen.
26
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17.	Hvilket år ble Norsk ortopedisk
forening startet?
18.	Hvem brukte først begrepet ortopedi
(orthopédie)?
19.	Hvem brukte først intramedullære nagler,
og når?
20. I hvilket land startet man med
eksperimentell artroskopi?
Fasit på ”julequiz” finner du
på side 54.

Fag og rapporter

Nytt æresmedlem –
Knut Andreas Fjeldsgaard
Vi gratulerer så masse til Knut som er utnevnt til
æresmedlem i Nof. Vi er stolte av å ha en mann
som han på laget, og er mektig imponert over hva
han har utrettet.
Cato Kjærvik
Knut har bidratt til å fremme ortopedisk kirurgi på mange områder.
Han var redaktør for Norsk ortpedpost fra 2003 til 2009 og bidro selv
med mange artikler. Han var som
NOP-redaktør sammen med resten
av styret helt sentral i arbeidet med
å fristille vårt høstmøte fra Norsk
Kirurgisk Høstmøte. Dette har vist
seg å være en stor suksess.

Lederverv
I 2009 ble han nestleder i foreningen, for deretter å bli leder fra
2011 til 2013. Han har alltid vært
opptatt av å satse på de unge
legene og han bidro sterkt til at
LIOS ble opprettet i 2011. Han
har også vært leder i Nasjonalt
korsbånd-register i over 10 år.

Et vedvarende engasjement for
faget og pasientene har karakterisert ham og har vært bakgrunnen
for alt hans arbeid. Han er åpen,
nytenkende og ikke redd for nye
løsninger. Når upopulære oppgaver
eller vakter skal dekkes er han den
første til å stille opp. Han er opptatt
av arbeidskultur, overlegene som
rollemodell og åpenhet og han har
stor tro på betydningen av tilhørighet for å prestere godt. Dette har
han med seg fra lagidretten (tidligere ishockeyspiller), og “ingen er
større enn laget” er et typisk sitat
som han holder høyt. Poenget for
ham er aldri å fremheve seg selv,
men at laget, kollegiet, sammen
blir bedre.

”Han er åpen, nytenkende
og ikke redd for nye løsninger.
Når upopulære oppgaver eller vakter
skal dekkes er han den første
til å stille opp ...”

Knut Fjeldsgaard fra tiden som
styrelder og spaltist i NOP’en.

Knut Fjeldsgaard (t.h.) ble utnevnt
som æresmedlem på Høstmøtet
i oktober.
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Midtside osteosyntesen
I anledning 100-års jubiléet for avslutningen av første verdenskrig 11/11-2018
publiserer vi et røntgenbilde av postoperativ osteosyntese for en åpen antebrachiefraktur. Bildet er tatt en mnd postoperativt som i seg selv må være en
suksess ettersom vanligste årsak for forsinket død for denne type pasienter er
infeksjon. Pseudartrose på radius til tross. Metodene var muligens ”state of the
art” for 100 år siden, men selv er jeg lykkelig for å leve i LCP platens gullalder.
Tar for øvrig selvkritikk på at jeg skriver LCP plate, like feil som å si TEN nagle …
Uansett: Selv om vi ikke vet hvordan det gikk med pasienten, vet vi mer om
hvordan det har gått med ortopedien.
Hva: Skuddskade mot underarm.
Hvor: Ukjent. Antatt Frankrike.
Når: Første verdenskrig, en gang mellom 1914 og 1918
Hvordan: Tilsynelatende unikortikale skruer gjennom plate på radius
og antatt fibulagraft med skruer av tvilsom karakter på ulna.
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Fuglesang/Hesla

Bildet viser en radiograf
anno 1914. Sikkert en
blybeskyttelse med noe
lavere komfortnivå enn
i dag.
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Septisk artritt – septisk artritt

kommer fra septikos (gr.), råtten, og
arthron (gr.) som betyr ledd.

Jan Schrama1, Inge Skråmm2, Olav Lutro3, Jan-Erik Berdal4, Bjørg-Tilde Fevang5
1. Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus, Bergen. 2. Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus, Oslo. 3. Medisinsk
avdeling, Infeksjonsmedisinsk seksjon, Haukeland universitetssykehus Bergen. 4. Avdeling for Infeksjonsmedisin, Akershus universitetssykehus, Oslo. 5. Avdeling for Revmatologi, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Utgangspunktet for arbeidet med artikkelen var førsteforfatterens
prøveforelesning til den medisinske doktorgraden.
Septisk artritt kommer fra septikos (gr.), råtten, og
arthron (gr.) som betyr ledd. Synonyme betegnelser er
suppurativ artritt, purulent artritt og pyogen artritt.

Forekomsten ser ut til å øke, muligens på grunn av
økende forekomst av de predisponerende faktorene i
befolkningen.1

Septisk artritt forårsakes av mikroorganismer som
kommer inn i leddet via blodbanen (hematogen) eller
direkte ved skade eller iatrogent. Vi omtaler her ikke
implantatinfeksjoner (f.eks. leddproteseinfeksjoner)
fordi disse skiller seg med henblikk på epidemiologi,
klinikk, bakteriologi og behandling, men begrenser
diskusjonen til septisk artritt som en akutt bakteriell
infeksjon i native ledd.

Predisponerende faktorer

” Septisk artritt forårsakes av
mikroorganismer som kommer
inn i leddet via blodbanen
(hematogen) eller direkte ved
skade eller iatrogent ...”
Epidemiologi
Septisk artritt forekommer sjelden. Riktig insidens
er vanskelig å angi fordi det er sett på relativt små,
retrospektive kohorter med ulik definisjon av septisk
artritt. I noen studier er det kun sett på septisk artritt
med oppvekst i synovialvæske, mens i andre er det
også inkludert pasienter med sterk klinisk mistanke,
men uten oppvekst av bakterier. Forekomsten i VestEuropa er angitt til 4-10/100.000 personer/år2-4 og
70/100.000 personer/år ved revmatoid artritt.5 Septisk
artritt etter intraartikulære injeksjoner forekommer i
≤ 4/10.000 injeksjoner,2 og etter artroskopiske inngrep
ca. 14/10.000 artroskopier.2 Septisk artritt forekommer
oftere hos personer under 16 år eller over 55 år.6
30
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	 preHøy alder, alkohol- og intravenøst stoffmisbruk,
eksisterende leddskader (artrose, revmatoid artritt,
krystall artritt), diabetes mellitus, malignitet, bruk av
immunsupressiva og leddkirurgi er predisponerende
faktorer. Septisk artritt oppstår også sekundært til
primær sepsis eller sepsis utgående fra annet organsystem (endokarditt, katetersepsis, urosepsis) og en
økende forekomst av disse tilstandene vil også være
med på å øke insidensen av septisk artritt.

Patogenese
Kunnskap om patogenesen ved septisk artritt stammer
vesentlig fra dyremodeller med Staphylococcus aureus
infeksjoner.7 Synoviet er godt vaskularisert, men
mangler basalmembran. Bakterier passerer derfor
gjennom synovium og direkte inn i leddet. Brusk- og
leddskaden forårsakes av en kombinasjon av bakterielle produkter (toksiner, enzymer og virulensfaktorer)
og vertens immunrespons. Ulike signalstoffer (interleukiner og cytokiner som TNFα) frigitt under vertens
immunologiske respons på bakterieinvasjonen er av
patogenetisk betydning, i mindre grad de bakterielle
komponentene i seg selv. Forskningen på dette feltet
er da også rettet mot å påvirke disse vertsfaktorene.
I tillegg bidrar trykkøkningen i leddet grunnet økt
væskedannelse til at ernæringen til brusk og synovium
avtar, hvilket igjen kan forårsake ischemi og nekrose.
Fra dyreforsøk vet vi at vevsødeleggelsen progredierer
raskt og irreversibel skade oppstår innen 72 timer.
Ubehandlet kan det oppstå skader både på brusk,
ligamenter, leddbånd og beinvev.

Fag og rapporter

Anamnese og kliniske funn
Pasienten presenterer ofte kort sykehistorie (<1 uke)
med ett smertefullt og hovent ledd (80 %), og generell
sykdomsfølelse med feber og frysninger. Predisponerende faktorer er ofte til stede og bør spesifikt etterspørres. Ved inspeksjon sees et hovent og ofte rødt
ledd som er smertefullt ved berøring og bevegelse.
Leddet er varmt ved palpasjon. Bevegeligheten er
innskrenket. Almentilstanden til pasienten kan være
påvirket og feber forekommer hos ca. 60 %.8-10 Kne- og
hofteledd er oftest affisert, både hos barn og voksne.
Sternoclavicularledd og ileosacralledd er affisert særlig
hos intravenøse stoffmisbrukere.7 Cirka 20 % har
septisk artritt i flere ledd samtidig.11, 12 Dette sees
oftest når bakterier som meningokokker eller gonokokker forårsaker infeksjonen.13

Laboratorieundersøkelser
For å utelukke eller bekrefte en mistanke om septisk
artritt inngår blodprøver og synovialvæskeundersøkelse. Det bør tas leukocytter med differensialtelling, CRP
og senkning. Lave verdier utelukker ikke septisk artritt,
særlig tidlig i forløpet. Forhøyede verdier kan også sees
ved revmatologiske sykdommer, særlig krystallartritt.
Blodkulturer bør taes rutinemessig ved innkomst. Hos

Foto: ©shutterstock.com

” Nyere serologiske markører
som procalcitonin [-] har fortsatt
en uavklart rolle i diagnostikken.14, 15
Lave verdier utelukker ikke
septisk artritt ...”

pasienter med oppvekst i synovialvæsken finner man
bakterier i blodet hos en fjerdedel til halvparten av
tilfellene.1, 3 Nyere serologiske markører som procalcitonin (og mer eksperimentelt CD64) har fortsatt
en uavklart rolle i diagnostikken.14, 15 Lave verdier utelukker ikke septisk artritt. Høye verdier, særlig ved
bakteriemi, kan styrke mistanken. Sammenlikning av
serum glukose og glukose i synovialvæsken har liten verdi (for lav sensitivitet), særlig for å avkrefte tilstanden.16
Avhengig av det kliniske bildet tas i tillegg aktuelle
laboratorieanalyser for bekreftelse eller utelukkelse
av differensialdiagnoser (f.eks. s-urat hos eldre (men
obs ofte normalverdier under artrittanfall), chlamydiadiagnostikk hos unge med mistanke om reaktiv artritt
etc). Viktig for diagnostikken er leddvæskeaspirasjon.
Dette kan eventuelt gjøres ultralyd- eller CT-veiledet.
Synovialvæsken skal sendes til direkte mikroskopi
og til bakteriologisk undersøkelse på sterilt glass
og på transportmedium som f.eks. penselprøve eller
blodkulturflaske. Ved inspeksjon av synovialvæsken
ved septisk artritt ses blakket væske med redusert
viskositet. Ved mikroskopi utføres telling av leukocytter og hos 50 % er gramfarging positiv. I tillegg
utføres celletelling med differensialtelling i klinisk
kjemisk laboratorium. Lavt antall leukocytter utelukker
ikke septisk artritt. Mer enn 50.000 celler/μL og mer
enn 90 % neutrofile granulocytter peker i retning av en
septisk artritt. Jo høyere antall celler en finner, desto
større er sannsynligheten for septisk artritt.16 Dyrkning
av synovialvæsken gjøres aerobt og anaerobt. Dyrkning
med tanke på tuberkulose gjøres ikke rutinemessig,
men på klinisk indikasjon (subakutt forløp, pasient fra
høyendemisk område).
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Det årlige vintermøtet i håndkirurgi holdes som tidligere i
fantastiske lokaler på Ilsetra, Hafjelltoppen. Temaet i år er
frakturer og assosierte skader i hånd- og håndledd/ albue.
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Clusters of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bacteria.
Foto: © Annie Cavanagh/
wellcomecollection.org

Septisk artritt fortsatt ...
Positivt dyrkningssvar sees hos minst 2/3 av pasienter
med septisk artritt.3 Det er uavklart hvilken rolle
påvisning av mikrobielt genom (16S rDNA PCR) har,
og metoden er ikke standardisert, men kan være
aktuell når pasienten har vært behandlet med antibiotika før prøvetakingen. I likhet med flere andre
undersøkte markører kan laktatnivå i synovialvæske
verken utelukke eller bekrefte diagnosen, ei heller
skille septisk artritt fra de non-infeksiøse artrittene.17
Ved mistanke om krystallartritt skal leddvæske mikroskoperes i polarisert lys for påvisning av uratkrystaller
eller calcium-pyrofosfatkrystaller. Funn av krystaller
utelukker ikke septisk artritt.

Bildediagnostikk
Konvensionelle røntgenbilder har ingen diagnostisk
verdi i akuttfasen ved septisk artritt, men anbefales
likevel for utredning av differensialdiagnoser som
osteomyelitt, artrose, chondrocalcinose og påvisning
av fremmedlegemer. Både ultralyd (UL) og CT kan vise
økt væskemengde i leddet, men har utover dette ingen
diagnostisk nytte. Begge undersøkelser kan brukes til
veiledet leddvæskeaspirasjon. MR har ingen diagnostisk
verdi ved septisk artritt.

Differensialdiagnoser
De viktigste differensialdiagnoser er reaktiv artritt og
krystallartritt. Avhengig av klinisk presentasjon og funn
må pasienten utredes i forhold til disse tilstandene.
Reaktiv artritt sees ofte hos yngre mennesker, i forløpet av chlamydia-infeksjoner eller tarminfeksjoner.
Krystall-artritt er vanligst hos eldre, gjerne med utbredt komorbiditet. Kjent urinsyregikt taler i retning
av krystallartritt ved akutte artrittanfall, men slike
pasienter kan selvsagt også få septisk artritt og krystaller i leddvæsken utelukker ikke bakteriell årsak.

Bakterier
Majoriteten av septiske artritter forårsakes av
Staphylococcus aureus eller streptokokker (særlig
α-hemolytiske).13, 18 Haemophilus influenzae så man
tidligere oftest hos småbarn, men vaksinasjon har
redusert forekomsten kraftig.19 Andre gram-negative
bakterier sees særlig hos eldre eller immunkompromitterte.

” Septisk artritt er en sjelden, men
alvorlig tilstand som krever rask
diagnostikk og behandling. Drenasje
av affisert ledd samt systemisk
antibiotika er essensielt ...”
Behandling
Septisk artritt er en sjelden, men alvorlig tilstand som
krever rask diagnostikk og behandling. Drenasje av
affisert ledd samt systemisk antibiotika er essensielt.
Mikrobiologiske prøver bør sikres før antibiotikabehandling igangsettes. Artroskopisk skylling er god
behandling og må ofte gjentas for å oppnå infeksjonskontroll.20 Prosedyren innebærer at det skylles med
opptil 10 liter skyllevæske avhengig av leddets
størrelse. I tillegg kan man gjøre lokalt debridement
med shaver, men nyere litteratur taler for at rutinemessig synovektomi ikke er nødvendig.20 Hvor
aggressiv den kirurgiske behandling av septisk artritt
skal være avhenger av infeksjonens alvorlighetsgrad
(se Gachters artroskopisk klassifikasjon).20, 21 Gjentatte
aspirasjoner med kanyle7, 22 blir lite brukt i Norge på
grunn av fare for inadekvat drenasje, men kan være
aktuelt ved små ledd, flere affiserte ledd samtidig
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Septisk artritt fortsatt ...
eller når pasienten er for syk til å gjennomgå mer
omfattende kirurgiske prosedyrer.22 Kirurgisk drenasje
ved åpen leddkirurgi (artrotomi) er aktuelt når leddet
er mindre tilgjengelig for gjentatte aspirasjoner eller
artroskopi (f.eks. hofteledd), når det allerede er irreversibel skade, når artritten er forårsaket av anaerobe
bakterier, mycobakterier eller sopp22 samt hos barn
med septisk coxitt. Helsedirektoratets nye Nasjonale
retningslinje for antibiotikabehandling i sykehus
anbefaler Kloksacillin som førstevalg for intravenøse
antibiotika der agens ikke er kjent.23 Cefuroksim
(eller Cefotaksim) kan velges ved mistanke om gramnegative bakterier (f.eks etter forutgående eller samtidig gram negativ sepsis, ved i.v stoffmisbruk). Lokale
antibiotika i leddet frarådes pga. fare for utvikling av

” Etterbehandling av septisk artritt
innebærer tidlig rehabilitering for
et godt funksjonelt resultat ...”
kjemisk synovitt, bruskdegenerasjon og superinfeksjon. Antibiotikabehandling endres i henhold til påvist
bakteriologisk agens straks dyrkningssvar foreligger.
Ved god terapirespons skiftes til peroral behandling.
Optimal varighet av antibiotikabehandling er ukjent,
men i Nasjonal faglig retningslinje anbefales 2-4 uker.23
Etterbehandling av septisk artritt innebærer tidlig
rehabilitering for et godt funksjonelt resultat. Bevegelighetstrening eventuelt med bruk av passiv bevegelighet med motorisert skinne, såkalt continuous passive
motion (CPM), tillates så snart det tilkommer klinisk
og laboratoriemessig behandlingsrespons. Aktive
bevegelser tillates innen 1-2 uker og vektbæring
avhengig av smerter og hevelse i leddet.

Prognose
Selv etter rask og adekvat behandling angis mortalitet
ved septisk artritt fra 10-20 %,1, 6, 24 delvis forklart ved
komorbiditet i denne pasientgruppen, eller at artritten
er en del av generalisert sepsis (endokarditt, S.aureus
sepsis med multiple septiske nedslag). Cirka en tredjedel av pasientene har funksjonstap etter behandling for
en septisk artritt.24 Dårligere utfall sees ved forsinket
behandlingsstart, ved samtidig bakteriemi, hos eldre
med alvorlig systemsykdom og hos pasienter med
septisk artritt i hofte eller skulder.24 Prognosen ser ut
til å være den samme for pasienter uten oppvekst av
bakterier i synovialvæsken. Senfølger etter septisk
artritt kan være sekundær artrose, instabilitet i leddet
og et nevropatisk ledd. Heldigvis sees dette sjelden i
Norge. Kirurgisk behandling av slike senfølger kan være
leddprotese, artrodese, eksisjonsplastikk og en sjelden
gang amputasjon.
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International traveling fellowship

American Society of Surgery
of the Hand (ASSH) 2018
Denne reisen starter med at det kommer en mail fra ASSH om muligheten for
å søke på dette programmet. Opplegget er at man besøker fire kjente håndkirurgiske institusjoner i USA, samtidig får man være med på den årlige ASSH
kongressen, dette året i Boston. Det er flere grupper og man kan prioritere
ønsker. Det ser jo interessant ut, ulempen er naturligvis at 3 uker i USA vil
koste penger, ASSH dekker kun påmeldingsavgiften til konferansen, men det
viser seg heldigvis at sjefen er positivt innstilt etter litt budsjettering.
Asgeir Amundsen, overlege Hånd- og traumeseksjonen, Sykehuset Østfold
Jeg søker og kommer med, man må være under 45
år og legge ved et Letter of Recommendation og CV.
Siden jeg er heldig og har en bereist seksjonsoverlege
som gir meg en skriftlig anbefaling skjønner jeg at jeg
vil ha en mulighet til å komme med. Det viser seg å
stemme. Senere får jeg også vite at de prioriterer hånd38
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kirurger med litt erfaring, men det er ikke nødvendig
å være ”ferdig håndkirurg”. Jeg kommer i gruppe med
Matthew fra Oxford, og han viser seg heldigvis å være
et bra reisefølge, noe som er viktig når man skal reise
rundt såpass lenge sammen.

Reisebrev

Reiseruten blir Mayo Clinic (Minnesota), Boston med
ASSH kongressen, Duke University (North Carolina),
University of Florida og University of Virginia. Det er
mye organisering, og masse papirarbeid på forhånd.
Alle institusjonene og ASSH skal ha sitt, dessverre har
jeg heller ikke egen reisesekretær, så det blir utrolig
mye koordinering og booking på forhånd. Det blir mye
tid på Google.

Mayo Clinic
Minnesota fra luften er stort og mellom byene er det
maisåker etter maisåker. Og midt inne i maisåkeren
ligger USAs høyest rangerte sykehus, Mayoklinikken.
Dette stedet gjør enormt inntrykk. Over 63 000
mennesker jobber for Mayo, de har satelittsykehus i
Arizona og i Florida. Vi blir tatt med på operasjonsstua
første dag og de har på dette ene stedet (St. Mary´s
Hospital) 75 operasjonsstuer i drift samtidig!
Vi går litt fra operasjonsstue til operasjonsstue, men
jeg blir stort sett med på en plexusoperasjon, som er
utypisk og spennende og som tar ca. 4 timer. Fellow’en
er kjempedreven i nervekirurgi, har jobbet hos en av

Med Dr David Ruch og Dr Matthew Gardiner,
Duke University Hospital

” Folk er likevel veldig hyggelige og
imøtekommende og ikke snobbete.
Spør man om noe får man ofte et
langt svar, velbegrunnet ...”
USAs mest kjente nervekirurger og overlegene har
skrevet kapittelet om plexuskirurgi i Greens Operative
Hand Surgery. Pasienten er med andre ord heldig med
kompetansen i rommet. Folk er likevel veldig hyggelige og imøtekommende og ikke snobbete. Spør man
om noe får man ofte et langt svar, velbegrunnet,
”we did some research on this” osv. osv.
Det er likevel slående at noen ting er veldig annerledes enn hjemme. For eksempel må det ha vært over
100 dørpasseringer under plexuskirurgien. Folk går
inn og ut av operasjonsstua, men så har de da også et
enormt støtteapparat, med egen fotograf med ringblitz,
som kommer og går sikkert 10 ganger når han blir
callet, teknikere som tar intraoperativ nevrografi, nerve
som sendes til umiddelbar biopsi etc.
De har egne håndmøter fredag morgen kl. 0630.
Amerikanerne er tidlig oppe. Matthew og jeg holder et
innlegg hver. Jeg er litt svett i henda på forhånd, men
det går bra. De er greie. Mitt tema er artroskopisk
skafoidkirurgi, ikke så vanlig i USA, de unge liker
det godt og spør om ting etterpå. Senere holder jeg
foredrag eller case presentation på alle de andre
universitetssykehusene, det går lettere for hver gang,
engelsken glir bedre og bedre. Matthew snakker om
RCTér i håndkirurgi, det er hans store interesse. Det
viser seg at amerikanerne har mest lyst til å gjøre som
de selv vil på hver enkelt institusjon. RCTér som viser
noe annet enn det som passer for dem bortforklares
ofte, men det blir noen gode diskusjoner. Matthew er
litt frustrert over denne holdningen.

” Det viser seg at amerikanerne har
mest lyst til å gjøre som de selv vil
på hver enkelt institusjon ...”
Operasjonsstuene er tidlig i gang. Lunch betyr ikke at
det er pause på stua. Personellet får avløsning og spiser
i mellom, mens kirurgene spiser når de kan. Men de
fleste stuene er ferdig i rimelig tid på ettermiddagen,
og har da operert flere pasienter enn det som hadde
vært mulig hjemme.
Samtidig opererer overlegene på 2 stuer parallelt, og
dette er uvant og klart annerledes enn hjemme. De har
også med seg både residents og fellower over alt. De
sistnevnte gjør mye av arbeidet, er med og opererer,
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Reisebrev

Fellowship fortsatt ...
men overlegene gjør de vanskelige delene. Ellers får
de yngre føre kniven mye. Vekslingen mellom operasjonsstuene går overraskende bra, men jeg forstår ikke
helt at dette alltid lar seg time riktig. Det gjør det nok
ikke heller.

Boston Red Sox spiller på Fenway,
den eldste baseballbanen i USA.

Duke University
Etter Boston reiser vi til Duke. Dette er et veldig kjent
universitet, også høyt ranket, og et stort college sportssted. Avreisen og oppholdet blir litt ekstra spennende
fordi orkanen Florence har skylt inn over land i Nord
Carolina rett sør for dit vi skal, et par dager før. Men
vi holder oss på beina, til tross for et par ”storm alerts”
på Dukes interne mailliste og litt forsinkelser i
operasjonsprogrammet. Dukene holder en staselig
middag for oss, og har flinke og hyggelige kirurger.
Dr David Ruch leder gjengen, er en dyktig kirurg,
og vi plukker opp noen triks.

University of Florida
Etter Duke går turen videre til University of Florida i
Gainesville. Det er utrolig varmt, nærmere 30 grader,
selv om det er sent i september. I Florida er vi b.la. med
på en spennende dekningsprosedyre for en traume-

Ved Florida Gators
Football Stadium

ASSH kongressen
Etter Mayo går turen til Boston. Byen er full av studenter
og gode hoder. En tur opp på Harvard campus hører
med. Vi er på Fenway, den eldste baseballbanen i USA,
og ser Boston Red Sox spille. Atmosfæren er veldig fin,
men min nye engelske venn og jeg synes spillet er litt
langdrygt til tross for flere home runs.
ASSH konferansen er veldig stor, med mange parallell
sesjoner. Jeg får mest ut av ”Precourses” som koster
ekstra, og temabaserte sessions, men av og til er man
heldig og finner noen småperler også, slik som ”the
difficult elbow”, hvor flere kjente albuekirurger forteller
hvordan de vil behandle et gitt problematisk case.
Åpningssseremonien gjør inntrykk. Presidenten i ASSH,
James Chang, en tidligere Stanford/Yale Honor student,
holder en imponerende tale, tar for seg et alvorlig tema
med utbrenthet og depresjon og selvmord blant leger
og kirurger spesielt. Viser både til statistikk og er personlig. Og hvordan ASSH jobber for å gjøre hverdagen
lettere for de amerikanske håndkirurgene. Han balanserer det utrolig bra. Honor student, også som taler.

” ... en tidligere Stanford/Yale Honor
student, holder en imponerende
tale, tar for seg et alvorlig tema med
utbrenthet og depresjon og selvmord
blant leger og kirurger spesielt ...”
40
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pasient med Monteggia fraktur og eksponert plate.
Om kvelden er det Journal Club, artikkelgjennomgang
hjemme hos en av kirurgene med mat først. Vi blir
hentet kl. 6 om morgenen på hotellet og leveres
tilbake kl. 9 om kvelden. Disse folka står på. Neste dag
er det undervisning og så poliklinikk. Da blir vi med
halve dagen før vi drar på en liten sightseeing og ser på
Florida Gators enorme fotballstadium før det er middag
på kvelden.
Poliklinikken er organisert ulikt hjemme. Kirurgene har
mange som ”jobber for seg” på poliklinikken, slik at
de kan ta unna masse pasienter på en veldig effektiv
måte. Her har vi noe å lære.

På vei fra Florida til Virginia rekker jeg ett døgns stopp
innom min gamle vertsfamilie i USA. De har tilfeldigvis
leid et hus på kysten som ligger ”på veien” for meg.
Men USA er et stort land, og det blir litt hektisk. Det er
19 år siden jeg så dem sist, men det er veldig hyggelig
å se dem igjen.

Vi ønsker
høstmøtedeltakere
og NOPs lesere
riktig god jul!

University of Virginia
Matthew har reist hjem til England. Siste stopp på
turen er University of Virginia i Charlottesville.
Dette er også et studentsted, og det er utrolig flott,
og rikt på den korte historien USA har. Det var Thomas
Jefferson, USAs 3. president, som grunnla universitetet,
og universitetsområdet er ærverdig og gammelt og
har en helt spesiell atmosfære. Sjefen, Bobby Chhabra,
behandler meg med en utrolig gjestfrihet og forstår
hvordan det har vært å være på reise i 3 uker. Han
legger inn litt mindre, men et veldig bra program, det
er deilig å slippe 6 til 9 nå, og vi får likevel inn både
operasjon, poliklinikk, morgenundervsining, luncher,
frokost og middag med presentasjoner først. I tillegg til
dette besøker vi Monticello, Thomas Jeffersons hjem.
Til Charlottesville reiser jeg gjerne tilbake.

HØSTMØTET
2019
Har du spørsmål vedrørende
Høstmøtet, påmelding,
hotell, utstilling eller andre
ting ta kontakt med
Kristin Solstad i KSCI.
Mail kristin@ksci.no

Utbytterikt opphold
Utbyttet av turen har vært veldig godt, man lærer
og ser mye, og fordelene amerikanerne har er at de
kommer fra et stort land med store ressurser. Det
gjør at de store institusjonene har mye erfaring med
tilstander vi ser sjelden i et lite land som Norge, og i
tillegg har de ressurser til å behandle pasientene omtrent som vi ville gjort det. Å få noen kontakter
over Atlanteren er sånn sett verdifullt.

” ... det fungerer dårligere for de
mindre bemidlede med liten eller
ingen forsikring. Disse pasientene
blir oftere kasteballer.”
Alt er ikke bra med det amerikanske systemet. Man ser
at det fungerer dårligere for de mindre bemidlede med
liten eller ingen forsikring. Disse pasientene blir oftere
kasteballer. Andre pasienter overbehandles, trolig ut i
fra andre hensyn enn det medisinske.
Det er godt å komme hjem igjen også. Konklusjonen til
Matthew og meg er at det har vært en kjempelærerik tur,
men at britisk og norsk helsevesen har mye bra for seg.

Jeg vil helt klart anbefale andre norske håndkirurger å
søke på dette programmet i fremtiden.

Høstmøteboken & NOP
- annonser og innlegg
Ønsker du å annonsere i Høstmøteboken
eller NOP og har du spørsmål vedrørende
artikler og innlegg, ta kontakt med
Ødegaard reklame & design.
Telefon 66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no
Vi minner om at materiellfrist for
NOP nr. 1, 2019 er 18. februar.
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Inger Schulstads minnestipend

REISEBREV fra TOKYO

Her kjem ei reiseskildring frå då eg i mars 2017 var i Tokyo for å hospitera
på Tokyo University Hospital, hos professor Isao Koshima. Han er ein pionèr
innan mikrokirurgi og særlig såkalla supermikrokirurgi, som er operasjonar på
små strukturar som arterioler, venoler, nervefasciklar og lymfekar.
Maria Vatne, Rikshospitalet
Hospiteringa var del av masterstudiet ved European
School of Reconstructive Microsurgery, som har base i
Barcelona. Eg fullførte det toårige masterprogrammet i
2017. Det kan anbefalast på det varmaste til den som
er interessert i mikrokirurgi og forskjellig rekonstruksjon, ta gjerne kontakt med meg ved interesse!

Foto: ©Shutterstock.com

” Dersom det vart operert fleire stader
på kroppen samtidig, var det fleire
team, med opp til tre operasjonsmikroskop i bruk samstundes ...”
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Mykje folk også på sjukehuset
I Japan er det mykje folk, og mange arbeidarar må til
for å gjera ein enkel jobb. Det ser ein på gata, der det
alltid er mange uniformskledde menn som dirigerer
trafikken, trykker inn folk på metroen, eller driv med
reinhald og vedlikehald av parkar. Det same gjeld på
sjukehuset. Det er alltid mange tilstades på operasjon,
Norsk ortopedpost • 4 - 2018

og vanskelig å få oversikt over kva rolla til den enkelte
er. Dersom det vart operert fleire stader på kroppen
samtidig, var det fleire team, med opp til tre
operasjonsmikroskop i bruk samstundes. Litt av eit
system, svært ulikt våre forhold
Universitetet i Tokyo er kjent for avansert rekonstruksjon med mikrokirurgi. Dei er langt framme i kirurgisk
behandling av lymfødem. Eg vart imponert over kor
flinke og raske dei var på den mest kompliserte mikrokirurgien. Dei syr lymfo-venøse anastomosar, og det
er ikkje lett å sjå lymfekara, sjølv i mikroskopet. Men
med trening er det tydeligvis mulig. Professor Koshima
meinte det var enklare for japanarar, fordi dei var vane
med å eta med pinnar!
Klinikken der var prega av at sjefen likte å prøva nye
ting og det var lite av det som vart gjort som er standard behandling. Dei la nesten alltid inn eit element
av mikro, la ein liten fri lapp i staden for fullhudstransplantat og liknanande, utan at det strengt tatt
var nødvendig. Nytt for meg var omgrepet PSP-lapp,
”pure-skin-perforator-flap”, der dei brukte den overfla-

Reisebrev

” Det er alltid mange
tilstades på operasjon,
og vanskelig å få
oversikt over kva rolla
til den enkelte er ...”
Foto motstående side: Hospitant Maria Vatne sammen med professor
Isao Koshima (i midten foran) på Tokyo University Hospital.

tiske lyskelappen (SCIP-lappen) og tynna han så mykje
at det berre gjenstod arterietreet, vene og hud, og
minimalt med subdermalt fett. Eg vart litt svett av den
tynninga, men dei meinte dei hadde god overleving av
slike lappar. Dei kan vera ideelle ved rekonstruksjon på
hånd, fot og i ansiktet rundt nase, øyre og auge.

Avskjedsforedrag av Koshima
Før reisa til Tokyo, høyrde eg rykte om at professor
Koshima snart skulle gå av med pensjon. Heldigvis var
han framleis aktiv dei vekene eg var der, men det var
på hengande håret, han hadde avskjedsforedrag og fest
den siste dagen min i Tokyo. Det var fint å få vera med
på avskjeden, der han fekk vist fram arbeidet sitt i eit
foredrag.
Arva etter han er imponerande, han var tidleg ute
med å prøva nye frie lappar, var ein av dei første som
begynte med perforatorlappar og han replanterer
fingertuppar, transplanterer negler (fra fot til hånd),
og gjer mykje lymfekirurgi. På festen fekk me sjå
lysbilde av livet hans, alt frå judo i ungdommen,

Foto over: Fra operasjon på
Tokyo University Hospital.

studentliv og motorsykkeltur rundt heile Japan, til aktiv
reisevirksomhet og kursarrangering, som plastikkirurg.
Det var kome inn videohelsingar frå kirurgar i mange
land, han er ein av pionerane i sin generasjon av
mikrokirurgar.
Reisa var delvis finansiert av Inger Schulstads
minnestipend, som vert delt ut årleg av Norsk
Håndkirurgisk Forening.

” Nytt for meg var omgrepet
PSP-lapp, ”pure-skin-perforator-flap”,
der dei brukte den overflatiske
lyskelappen (SCIP-lappen) og tynna
han så mykje at det berre gjenstod
arterietreet, vene og hud, og minimalt med subdermalt fett ...”
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www.vacoped.com

VACOped fördelarna i korthet
• Många skador kan behandlas med ett och
samma system
• Utmärkta och bevisade kliniska resultat
• Ersätter vadstöd
• Ersätter gips
• Ersätter CAM-walker

Sweden: LIMEDIC AB - Box 3035, S-183 Täby.
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Pilen viser forslag
til plassering
og retning av
Schanzskrue.

Schanz-skrue/apexpinne.

Visste du …
En sjelden gang kommer man ikke i mål med vanlig reponering på suprakondylære frakturer hos barn.
Særlig de eldre barna med mer modent ben kan være instabile. Disse frakturene kan være vanskelig å
reponere på grunn av instabilitet i bruddet. Ofte er proximalenden vanskelig å holde helt i ro (humerus).
Hvis man ikke kommer i mål kan det være verdt et forsøk å sette en apexpinne (Schanz-skrue) gjennom
en liten incisjon baktil (gjennom triceps). Pass på å gå godt distalt for radialisnerven! Det holder å sette
Shcanz-skruen slik at den tuppen går inn i andre cortex, den trenger ikke å komme helt igjennom (her
er det også nerver og blodkar man ikke vil skade). Forborring er ikke nødvendig. Normalt sett bør man
altså klare reposisjonen ved drag og fleksjon, men denne metoden kan forsøkes før man bestemmer seg
for å gjøre åpen reposisjon (noe vi tilstreber å unngå). I tillegg kan man sette en 2 mm Steinmann-pinne
transkondylært i distalfragmentet (pass på ulnaris medialt!) for å få enda bedre kontroll på reposisjonen.
Man bør ha en assistent som da gjør endelig pinnefiksasjon mens man selv holder reposisjonen.
Ø. Tandberg/J. Fevang
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www.depuysynthes.com
DePuy Synthes • a division of Johnson & Johnson • Drammensveien 288 • 0283 Oslo • Telefon 66 98 10 30

Stikktittel...

Sinnaortopeden

Omar Thorsteinn Arnason

Tittel...

Pasienten var en eldre kvinne som ble operert for fraktur i femur
under en kort Intertan-nagle. Man skulle i utgangspunktet bytte
Tekst...
nagle, men den dagen gikk ikke alt etter planen ...
Haukelands egen vaktbikkje, Omar
Thorsteinn ”Sinnaortoped” Arnason
kom uoppfordret med konstruktive
tilbakemeldinger til behandlende LIS
(som beleilig nok var bortreist dagen
røntgenbildet ble demonstrert).
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SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

Anatomy defines the shape.

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

Moving on.

Stipend, kurs & konferanser

Reisestipend og beste
høstmøteforedrag
Her kommer et flott tilbud fra Norsk Forening for Håndkirurgi.
Det understrekes at styret kan tildele dette reisestipendet og
prisen for beste høstmøteforedrag. Dette innebærer altså et krav
til en viss kvalitet på foredraget og reisens innhold. Benytt anledningen – søk nå – og tenk foredrag til Høstmøtet vårt i Oslo.
Norsk Forening for
Håndkirurgis reisestipend
Styret kan tildele et eller flere reisestipend på inntil kr 10.000 til medlemmer for å besøke håndkirurgiske
avdelinger i andre land, fortrinnsvis
skandinaviske. Deles ut hvert år.
Førstegangs-søkere vil bli prioritert.
Søknader sendes til styret ved
sekretæren og bør inneholde
opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.

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

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

Smith & Nephew
Artroskopistipendium er
også i år på kr 40.000.
Statutter for Smith & Nephew
Artroskopistipendium
1. Stipendiets navn:
Smith & Nephew Artroskopistipendium.
2. S tipendiet er på kr 40.000,og utdeles en gang årlig i
forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings
årsmøte.
3. S tipendiet kan tildeles
medlem av Norsk Artroskopiforening etter skriftlig søknad.
4. Stipendiet gis som støtte til
igangsatt forskningsarbeid,
kliniske studier eller annet
relevant arbeid til utvikling
av faget.

Beste foredrag

5. N
 orsk Artroskopiforening foretar utlysing av stipendiet.

Norsk Forening for Skulderog Albuekirurgis stipend.

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

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

Beste foredrag
Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger
for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) ved Høstmøte 2018.
NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen av Høstmøte 2018. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag med kr 5.000.
En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle aksepterte
innlegg. Lykke til og god arbeidslyst!

7. S tipendiatene skal i ettertid
gi en skriftlig redegjørelse til
stipendstyret for bruken av
midlene.
8. S tatuttene kan endres etter
etter avtale mellom styret i
Norsk Artroskopiforening og
Smith & Nephew A/S.
Søknad skal innsendes til
stipendstyret i word/pdf-format
som vedlegg til e-post.
randi.margrete.hole@gmail.com
Søknadsfrist januar 2019

DJO – din leverandør av ortoser for foten!
DJO har et stort utvalg av produkter for foten, slik at dine pasienter får den
beste rehabilitering, både pre- og postoperativt.
AirStirrup

AirSelect

MiniTrax – waller för barn

Square Toe Post op shoe

Podalib
Dynamic AFO

Freemotion
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Stipend, kurs & konferanser

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

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

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

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

Artroskopi-pris
Arthrex artroskopipris deles ut
på Artroskopiforeningens generalforsamling under vintermøtet
på Kvitfjell 2. februar 2019.
Prisen gis til hovedforfatter av
beste artroskopirelaterte publikasjon siste år. Prisen er på
kr 30.000,- og deles ut til et
medlem av artroskopiforeningen
etter søknad. Søknadsfrist er
31. desember.
Se artroskopiforeningens nettside
www.artroskopi.no for fullstendige
statutter.
Søknad sendes som vedlegg til
mail: randi.margrete.hole@
gmail.com
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Forebygging og reduksjon av periprotetiske leddinfeksjoner

For anaerober

Bensement med 2 antibiotika
Bredt effektspektrum

For MRSA/MRSE

Forebygging av infeksjon
Høy første frigivelse av antibiotika

Feste av implantatet
Høy stabilitet

Revisjon

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

Stipend, kurs & konferanser

THINGS TO DO
Charnley stipend som støtte til
forskningsarbeid, videre- og etterutdanning, produktutvikling og studiereiser med mer innen hoftekirurgi.
Stipendet er på kr 100.000 og ble opprettet i
1986 av Ortomedic AS.

2019...

Søknadsfrist 15. september.

Har du lyst til og ambisjoner om
å oppdatere deg, få ny inspirasjon
eller utveksle erfaringer med
kollegaer du ikke ser til daglig?
Husk å planlegge din deltakelse
på kurs og konferanser i 2019.

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

EFORT 2019

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

- 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

5. - 7. juni, Lisboa, Portugal
Påmelding: https://congress.efort.org

AAOS 2019
12. - 16. mars, Las Vegas, USA
Påmelding: https://www.aaos.org/
annualmeeting/?ssopc=1

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

Hold av datoene
allerede nå!

OBS!
Ikke glem kursene
allerede i januar.
Se side 32 og forrige
nummer av
NOP’en.
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Stipend, kurs & konferanser

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

Nop 4/18:

julequiz

Her har du fasit:
1-C; 2-A; 3-D; 4-E; 5-B
6. Galt. 7. Riktig. 8. Galt. 9. Riktig. 10. Galt.
11. Femoralis. 12. Ekstensjon i kneledd.
13. Ekstensor pollicis longus. 14. Proximalt.
15. Ca. midt på. Lateralt for scalenus
anterior. Inferiort og medialt ligger vena
subclavia, bak og lateralt finner man
nederste del av plexus. 16. 1987. 17. 1947.
18. Nicolas Andry. 19. Gerhard Küntscher,
andre verdenskrig. 20. Japanske prof Takagi
gjorde første diagnostiske artroskopi i 1919,
senere startet Watanabe med mer moderne
artroskopiske teknikker. Den danske legen
Severin Nordentoft beskrev riktignok artroskopi av kneleddet i 1912, men vi vet ikke
om han gjorde dette på levende pasienter
eller kadaver. Svar: Japan eller Danmark.
Poengskala:
>20 poeng: Urovekkende
20 poeng:
Akseptabelt
<20 poeng: Forbedringspotensiale
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Nof stipend til støtte til
forskningsarbeid, videre- og
etterutdanning, eller kursog kongressdeltakelse.

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

Stipendet er på kr 50.000 og ble
opprettet i 1982.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

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

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

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.

Proven.
The most widely used
and clinically proven total
knee system in the world.
• 1 in 5 knees implanted globally is a NexGen® Knee8
• 5 Million+ implantations8
• 300+ Publications9
• 100% Survivorship at 17 years1
• Benchmark for PROMs6
• Lowest revision rate2-5
(cemented, cementless, and hybrid fixation)

• 10A* ODEP rating for cemented CR and PS
knees both with and without patella7

1. CR cemented, n=80, per Kim, Y.H., et al. Cementless and cemented total knee arthroplasty in patients younger than fifty five years. Which is better? International Orthopaedics (SICOT). 38:297–303, 2014.
2. Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry. Annual Report. Adelaide.AOA 2016: Table KT9 Cumulative Percent Revision of Primary Total Knee Replacement with Cement Fixation.
3. Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry. Annual Report. Adelaide.AOA 2016: Table KT10 Cumulative Percent Revision of Primary Total Knee Replacement with Cementless Fixation.
4. Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry. Annual Report. Adelaide. AOA 2016: Table KT11 Cumulative Percent Revision of Primary Total Knee Replacement with Hybrid Fixation.
5. Select variants per 2016 Swedish National Registry available at http://myknee.se/en/ (Pgs 42 - 43). 6. Baker, P.N., et al. The effect of surgical factors on early patient-reported outcome measures (PROMs) following
total knee replacement. J Bone Joint Surg Br. 94:1058, 2012. 7. Latest ODEP ratings can be found at http://www.odep.org.uk. 8. 2015 Sales data available at Zimmer Biomet. 9. EMBASE search: «NexGen» AND «Knee».
All content and trademarks herein are the property of Zimmer Biomet or 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. Distribution to any other recipient is prohibited. Not intended for distribution in France. Check for
country product clearances and reference product specific instructions for use. For product information, including indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse effects, and
patient counseling information, see the package insert and zimmerbiomet.com. ©2018 Zimmer Biomet

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

We’ve set the standard.
Again.

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

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

