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!Knut Fjeldsgaard

REDAKTØRENS HJØRNE !

”en sommer er over – og minnene 
om den består” – en sommer-
slager for noen tiår siden. 
Minnene for min del er et kort 
opphold i Malawi  på 3 måneder, 
nemlig juni, juli og august. den 
kjøligste tiden på året for 
landene sør for Sahara. det var 
tre måneder uten en dråpe regn,  
forøvrig noe jeg har fått igjen 
etter hjemkomsten til Bergen. 
Men regnet vil jeg nå si bør vel-
signes. Jeg prisgir det, og takker 
den som har noe med det å gjøre 
for alt vi kan få av himmelens 
gull som bare kommer til oss helt 
gratis! 

Sterke inntrykk
Minnene fra denne sommeren var 
sterke. det korte oppholdet til 
tross,  jeg fikk i alle fall et lite inn- 
blikk i Malawis helsetilstand på 
sentralsykehuset (Kamuzu 
Central Hospital) i Lilongwe og et 
lite inntrykk av tilstandene på de 
mer perifere sykehusene.

Jeg har også fått et inntrykk av 
spillet rundt bistandspengene, 
alle som drar nytte av at det 
kommer mange rike bistands-
arbeidere ned til fattige land for 
å hjelpe fattige mennesker som 
ikke har noe som helst. 

Noe kommer fram, men ikke alt 
og slik må det kanskje være? 
Men dog har jeg under oppholdet 
og etter oppholdet stilt meg selv 
en del spørsmål om hvordan 
dette spillet fungerer, og hvilke 
spilleregler som egentlig gjelder. 
Finnes det noen fair play regler 
her mon tro?  Som sagt har inn- 
trykkene vært sterke, spørsmål-
ene mange, men oppholdet 
sannsynligvis for kort til at jeg 
kan uttale meg  med noen 
gjennomslagskraft.

En kultur som bremser
Jeg føler meg imidlertid ganske 
sikker på at dersom man skal 
komme noen vei,  må en del av 
kulturen som rår endres. 
Ikke minst må synet på, og 
behandlingen av kvinnene endre 
seg. Man skal selvfølgelig ikke 
generalisere, og kunnskapen min 
er sannsynligvis ikke god nok, 
men den Malawiske mannen på 
landsbygda bør vel komme mer 
på banen og bidra med litt mer 
enn det jeg fikk inntrykk av at 
han gjorde.

Mange flotte og fine veier har 
blitt bygget i de senere årene,  
menneskene og dyrene ferdes 
langs veien. Bilene kjører fortere 
og road Traffic Accidents (rTA) 
var et av de største problemene 
og et økende problem. Kanskje 
hadde det vært bedre anvendte 
penger å asfaltere fortau parallelt 
med veiene for de gående og 
syklende. Mye kunne da vært 
spart av behandling og lidelser. 
disse beslutningene taes nok 
annet sted enn der jeg ferdes, og 
jeg er nok ikke den første som 
har tenkt disse tankene. Fra 
erfarne bistandsarbeidere som 
hører slikt, smiles det kanskje litt 

oppgitt og overbærende over en 
som har et meget kort opphold 
bak seg. Men noe er det som 
skurrer her.

velkommen til Høstmøtet 2009
Høstmøtet er her igjen. endelig i 
en en form som begynner å sette 
seg. endringen i år er at vi 
arrangerer det sammen med 
nevrokirurgene, og de fleste vil 
si at dette er en fornuftig 
samarbeidspartner. Jeg tror nok 
at dette vil fortsette. Work shops 
fra i fjor for tursnuskandidater/
ferske kollegaer vil fortsette, og 
har forhåpentligvis kommet for å 
bli. Signaler fra noen sykehus om 
at de vil sette restriksjoner med 
antall som får reise til høstmøte 
er litt trist lesing, men stå på og 
krev å få reise til Oslo. Spesielt 
de yngste. det er viktig at LIS blir 
mange, og at Høstmøtet blir et 
sted hvor man treffes, hvor man 
får ny kunnskap og hvor man 
også får muligheter for å holde 
foredrag og presentere seg selv 
og/eller sin egen avdeling. 
Stedet framover blir Hotell Plaza i 
Oslo sentrum, og signalene fra de 
aller fleste kollegaene er at man 
ikke savner hotellet oppe ved 
hoppbakken. 

Hvem sier Høstmøtet er dyrt?
Igjen har det kommet noen 
meget få kommentarer til at 
prisen på Høstmøtet  er høy. 
det er halve summen for LIS. 
Programmet er veldig bra og det 
koster å arrangere et slik møte. 
Pengene kanaliseres tilbake 
til medlemmene, og jeg synes 
for alvor at man bør slutte med 
maset om at dette er dyrt. det 
koster å drive en aktiv forening 
og det koster å arrangere slike 
store møter og det koster å 
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kanalisere penger ned til spesial- 
foreningene. det koster å sub-
sidiere både LIS og overlege-
kollegaer som jeg tror sjelden 
betaler så mye for sine reiser til 
kongresser eller kurs rundt om i 
verden. Jeg understreker at det er 
noen meget få kommentarer.

vi bør sette premissene
en interessant artikkel i siste 
tidsskrift av overlegen – juni 
2009 skrevet av Gro Hillestad 
Thune, som er advokat og 
menneskerettighetsrådgiver, om 
det lovpålagte helsevesen. 
Hun har skrevet tidligere om 
dette temaet og fokuserer nok en 
gang på alle lover, regler, rund-
skriv, forskrifter og endringer 
som stadig trøkkes nedover vår 
yrkesgruppe. Brev pasienter 
mottar om innleggelser handler 
nå mer om hvilke rettigheter og 
klagemuligheter som finnes samt 
hvem man i så fall kan henvende 
seg til. et dårlig utgangspunkt 

når man søker hjelp og man 
ønsker et godt samarbeide med 
pasient for å løse et problem. 
I stedet blir altså førsteinntrykket 
at man har med en motpart å 
gjøre istedenfor at man skal 
sammen løse pasientens 
problem.

Jeg tillater meg å sitere siste 
kapittel fra artikkelen til Gro 
Hillestad Thune i ”Overlegen” 
juni -2009:

”Fordi utviklingen tilsynelatende 
går i motsatt retning, kunne jeg 
virkelig ønske at landets over-
leger snart tar bladet fra munnen. 
dere har mye makt. dere er 
mange. dere er ressurssterke. 
dere vet at målet ikke er å opp- 
fylle loven, men å behandle folks 
medisinske problemer. dere 
skulle ikke behøve å la dere over- 
kjøre verken av politikere som 
tror at et hvert problem best kan 
møtes med en ny regel, byrå-

krater som tror det beste er et 
nytt rundskriv eller en tilfeldig 
ansatt jurist som mener å ha det 
juridisk korrekte svar på hvordan 
loven skal forstås.”

Jeg oppfordrer til å legge ut 
artikkelen slik at alle leger kan 
lese den. Og heldigvis – denne 
gang er det ikke en lege – men 
altså en advokat og menneske-
rettighetsrådgiver som har 
skrevet en meget god artikkel om 
hverdagen på norske sykehus. 
Jeg forventer ikke at jurister, 
byråkrater eller sykehus-
administrasjon frivillig leser en 
slik artikkel. 

Ha et godt Høstmøte – nyt regnet 
og sett pris på de dyrbare rein- 
dråpene vi er så heldige å få over 
oss, litt oftere for noen av oss, 
men dog så vidunderlige de er.

!Knut Fjeldsgaard



www.medinor.no
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LEDER

Et tilbakeblikk over styreperioden 
2006-2009
En fire års periode som leder av Norsk ortopedisk forening er snart 
over. Det har vært et tidskrevende, men meget givende lederverv 
takket være engasjementet i styret, i foreningens ulike grupper 
og utvalg, samt blant dere som medlemmer. Det er viktig å 
kjenne sin historie. I forbindelse med Norsk ortopedisk forenings 
60-årsjubileum i 2007 ble denne nedfelt i en egen bok, "Norsk 
ortopedisk forening 60 år". I denne lederartikkelen vil jeg ta et lite 
tilbakeblikk på styrets arbeid de siste 4 årene.

!Hebe Désirée Kvernmo

Norsk ortopedisk forening (Nof) 
vokser stadig i antall medlemmer. 
da lederperioden startet 
1. januar 2006 hadde vi akkurat 
feiret medlem nummer 500. 
Vi hadde i løpet av 2005 fått 40 
nye medlemmer, og vi syntes 
dette var flott. Ved omlegging 
av medlemsskapene i Lege-
foreningen året etter passerte vi 
Norsk kirurgisk forening i 
størrelse, og ble den 9. største 
fagmedisinske foreningen. 
Per 31.8.2009 hadde vi 671 
ordinære medlemmer. Kvinne-
andelen har økt fra 9% (45 
kvinner) per 31.8.2005 til 14% (94 
kvinner) per 31.8.2009. 

Eget høstmøte
den første og sannsynligvis mest 
epokegjørende saken styret 
håndterte, var beslutningen om å 
avholde eget høstmøte. Styret er 
av den oppfatning at dette var 
nødvendig for å ivareta den 
videre vekst av norsk ortopedi. 
Beslutningen ble vedtatt av 
generalforsamlingen i 2006, og 
høsten 2007 avholdt vi vårt første 
egne høstmøtearrangement, som 
ble meget vellykket. endelig var 
vi herrer i eget hus. da hadde 
foreningen blitt godt voksen med 
sine 60 år.

Kjetil & Kjartan og Per Reidar Høiness 
ved utdelingen av "Propellprisen" til 
Hebe Désirée Kvernmo i 2007

Våre skandinaviske kollegaer 
hadde hatt egne høstmøter i en 
årrekke. den lange latenstiden 
før eget høstmøtearrangement i 
Norge har nok sin delvise 
forklaring i spesialitets-
strukturen, siden vi i 1977 - etter 
35 år med ortopedi som egen 
hovedspesialitet - ble lagt inn 
under generellkirurgi som en 
grenspesialitet. dette brukte vi 
20 år på å komme ut av. 

Strategiplan for 2007-2012
Styret har sett det som 
nødvendig å være i forkant av 
utviklingen. Vi har også sett det 
som nødvendig å ha innflytelse 
på beslutningene som tas ved-
rørende faget vårt. Styret tok 
derfor initiativ til nedsettelse av 
en arbeidsgruppe med mandat 

til å utarbeide et forslag til ny 
strategiplan for foreningen, 
hvilket ble vedtatt av general-
forsamlingen i 2006. Strategiplan 
for Norsk ortopedisk forening for 
2007-2012 ble vedtatt av 
generalforsamlingen i 2007 etter 
at planen hadde vært diskutert 
i åpent diskusjonsforum. For 
effektuering av strategiplanen 
har styret fulgt en arbeidsplan for 
styrets to virkeperioder. Noen av 
de viktigste sakene nevnes: 

Nye spesialitetsregler
Veien til egen spesialitet har blitt 
gått to ganger. I Norge ble 
ortopedisk kirurgi formelt vedtatt 
som egen spesialitet i 1932 og 
igjen i 1997. Bekymringen i 
foreningen i perioden 1977-97 
var blant annet den lave 
utdanningskapasiteten. en full 
kirurgisk utdanning før sub-
spesialisering i ortopedisk kirurgi 
medførte at man ikke var ferdig 
utdannet spesialist før en var 
midt i 40-årene. dette bedret seg 
ikke vesentlig etter innføring av 
nye spesialitetsregler med tre år 
generellkirurgi, og resulterte i 
at mange utdanningskandidater 
søkte om godkjenning i et eU- 
eller eØS-land, for deretter søke 
om overføring av spesialiteten til 

u
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Norge. Flaskehalsen syntes å 
være generellkirurgidelen. 
På bakgrunn av arbeidet i fore- 
gående spesialitetskomite under 
ledelse av Anders Walløe og 
tidligere styre under ledelse av 
eivind Witsø, vedtok general- 
forsamlingen i 2005 å søke om at 
generell kirurgi i utdanningen 
skulle bli valgfri. etter at saken 
har vært oppe i Legeforeningens 
landsstyremøte to ganger, ble 
nye regler omsider vedtatt den 
22. mai 2008. Kravet til 
utdanningen er heretter 6 år 
ortopedi, hvorav ett år kan valg- 
fritt erstattes av annen tjeneste. 
For de 18 spesialistgodkjenning-
ene etter norske regler i 2008 var 
gjennomsnittsalderen 42,6 år. 
Forhåpentligvis vil omleggingen 
av spesialitetsreglene avspeiles i 
alderen ved uttak av spesialitet i 
løpet av få år.

Rekrutteringsstudien
I takt med den økende kvinne-
andelen på medisinerstudiet 
vokste bekymringen i foreningen 
vedrørende rekrutteringen til 
faget da visse medisinske 
spesialiteter velges eller 
fravelges kjønnspesifikt. 
eivind Witsø, leder av det 
foregående styret, og under-
tegnede, gjorde i 2005 en 
preliminær studie rundt arbeids- 
forhold for kvinner i ortopedien. 

Kari Indrekvam og Hebe Désirée 
Kvernmo, Nofs foreløpig to eneste 
kvinnelige ledere.

denne ble fulgt opp med Nofs 
rekrutteringsstudie i 2006. 
Ønsket var å kartlegge om det 
var forhold som gjorde at 
ortopedisk kirurgi blir valgt eller 
fravalgt som spesialitet, for der-
igjennom å kunne vurdere om 
det er forhold som vi bør endre. 
Studien viste kjønnsforskjeller 
vedrørende opplevelsen av 
arbeidsmiljø, aksept for familiære 
forhold og faglig oppfølging. 
Likeledes anga naturlig nok 
kvinner færre rollemodeller av 
samme kjønn. Imidlertid har 
kvinnerekrutteringen til ortopedi 
forbedret seg betydelig. Vi har i 
løpet av de siste fire årene sett 
en fordobling av det reelle 
antallet kvinnelige medlemmer, 
og hele 25% av våre utdannings-
kandidater er i dag kvinner. 
dermed synes ikke selve kvinne- 
rekrutteringen å være noen større 
bekymring per dags dato - dog 
har vi forhold vi må sette fokus 
på jfr. over. Styret foreslår derfor 
for årets generalforsamling 
opprettelsen av et Nof kvinne- 
forum for å skape et bedre nett- 
verk for kvinnelige utdannings-
kandidater og spesialister.

Opprettelse av et 
forskningsutvalg i Nof
Strategiplanen foreslår konkret 
å opprette et forskningsutvalg 
i Nof. dette ble vedtatt av 
generalforsamlingen i 2008, og 
det ble nedsatt et konstituerende 
utvalg, som har bestått av våre 
tidligere ledere Anders Walløe, 
Kari Indrekvam, og eivind Witsø, i 
tillegg til undertegnede og nest- 
leder Ketil Holen. Mandatet var å 
utarbeide statutter for utvalget, 
hvis oppgave er å bistå styret i 
Nof i arbeidet for å fremme 
forsknings- og fagutviklings-
arbeidet i foreningen. Utvalget 
skal således bidra til en strategi 

for foreningens fagutvikling, slik 
at vi bedre kan kanalisere våre 
disponible midler der det er mest 
behov for de. Med en så raskt 
voksende organisasjon som Nof, 
vil det også påligge utvalget en 
stor rolle i å tilpasse våre 
retningslinjer for våre viten-
skapelige aktiviteter. 
det konstituerende utvalget har 
utarbeidet vedtekter for utvalget 
som det fremgår av sak 26.1 i 
innkallingen til årets general-
forsamling. en godkjenning av 
forskningsutvalgets statutter 
under årets generalforsamling 
betyr samtidig at stipendutvalget 
oppløses etter inneværende 
periode da stipendutvalgets 
oppgaver inngår i forsknings-
fondets. representanter til 
utvalget vil i så fall bli valgt under 
årets valg, og vil bestå leder av 
Nof, samt én representant fra 
hvert av våre fire regionale 
helseforetak.  

Ortopediens rolle i 
traumatologien
Styret og fagmiljøet mener at 
best mulig ivaretakelse av 
traumepasienten forutsetter 
deltagelse av traumekyndige 
ortopeder. en av hovedsakene til 
styret har derfor vært å få 
ortopedien tydeliggjort i traume- 
arbeidet, hvilket vi mener er både 
mulig og nødvendig selv om 
generell kirurgi ikke lenger er en 
obligatorisk del av spesialist-
utdanningen i ortopedisk kirurgi. 
da vi i 2007 flyttet høstmøtet vårt 
fra Holmenkollen Park Hotell til 
Plaza, var vi tydelige på at vi ville 
fortsette samarbeidet rundt 
traumatologien med Norsk 
kirurgisk forening (NKF) fordi vi 
synes dette samarbeidet er 
viktig. dette har vi klart fint. 
I 2008 arrangerte Nof NKFs 
traumesymposium på Plaza 
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med et flott program og tidenes 
oppmøte. Likeledes opprettet vi 
i 2006 en egen faggruppe for 
ortopedisk traumatologi. 
Gruppen ledes av Olav røise, 
hvis mandat også inkluderer å 
arrangere etterutdanningskurs 
som omhandler hele traume-
behandlingskjeden og ikke bare 
den rene frakturbehandlingen. 
Faggruppen arrangerte i 2008 
et eget Nof-symposium om 
traumeorganiseringen i Norge. 
Vi klarte dessuten å skaffe Nof 
en fast plass i styringsgruppen 
i Nasjonalt traumeregister i 
2007. Nof innehar også en fast 
plass i NKFs traumeutvalg. 
Siden høstmøtet i 2008 har vi 
hatt en lang konsensusprosess 
vedrørende den nye kurslisten 
i spesialistutdanningen med 
flere telefonmøter, hvor vi også 
har hatt en løpende diskusjon 
vedrørende innføringen av et 
obligatorisk ATLS- eller lignende 
traumekurs. Styret og fagmiljøet 
ser på innføringen av et slikt 
kurs som en naturlig del for å 
sikre kvaliteten i traume-
behandlingen. dette er spesielt 
viktig her hjemme, siden de fleste 
vi utdanner kommer til å arbeide 
ved sykehus med ø-hjelps-
funksjoner. I tillegg til de faglige 
begrunnelsene for innføringen av 
et slikt kurs, gir vi også et viktig 
fagpolitisk signal for å beholde 
vår posisjon i traume-
behandlingen. dette er viktig da 
vi ikke ønsker oss tilstander som 
i enkelte eU-land hvor faget vårt 
er splittet opp i en elektiv del 
som innbefatter den klassiske 
ortopedien, mens traumatologien 
er flyttet til en egen traume-
spesialitet.

Deltagelse i de 
helsepolitiske debatter 
Styret har vurdert samarbeidet 

med paraplyorganisasjon NKF 
som spesielt viktig nå som vi 
gjennomgår såpass store 
endringer i helsevesenet. 
eget høstmøte og en spesialist-
utdanning uten obligatorisk 
generell kirurgi kunne muligens 
ha skapt grobunn for splid 
mellom Nof og NKF, men under 
en dyktige ledelse av Tom 
Glomsaker i NKF har samarbeids-
klimaet vært meget godt og med 
mange gode dialoger på tvers av 
våre fagfelt. de kirurgiske fagene 
valgte å stå sammen i hoved-
stadsprosessen for å få størst 
mulig impact, og alle våre innspill 
har derfor blitt utarbeidet 
sammen med - og kanalisert 
gjennom - NKF. Sammen ut-
arbeidet vi også et innspill til 
Legeforeningen og Helse Sør-
Øst om sykehusstrukturen og 
behandlingsnivå. 

internasjonalisering
I tråd med Nofs strategiplan har 
styret jobbet aktivt for at Nof blir 
representert i internasjonale 
verv, og arbeidet har gitt frukter. 
I 2008 fikk Nof sin første 
representant inn i en eFOrT 
komité da vår nestleder 
Ketil Holen ble innvalgt i eFOrT 
Finance Committee. Men vi har 
flere som har prestisjetunge verv 
internasjonalt. Lars engebretsen 
er president i eSSKA og vår 
tidligere Nof-leder, eivind Witsø, 
er leder av european Bone and 
Joint Infection Society. I år 
arrangerte vi eFOrT Travelling 
Fellowship her i Norge for første 
gang i historien, hvilket er helt i 
tråd med strategiplanens 
internasjonaliseringstanke. 
Styret foreslår også opprettelsen 
av en ”Past president”-posisjon i 
Nof. Grunnen til dette er at man 
ofte må ha en styreposisjon i 
nasjonale foreninger for å kunne 

bli valgt inn i utvalg og styrer i 
internasjonale foreninger. Vi har 
tatt aktivt del i Nordisk 
ortopedisk forenings (NOFs) 
styrearbeide, og har bla. bidratt 
med oversettelse av vår strategi- 
plan til engelsk før felles ut-
arbeidelse av NOFs strategiplan 
senere i høst. Undertegnede er 
innstilt til vise-presidentvervet i 
NOF i 2010.

Torgeir Vestad, foreningens sekretær, 
på Operataket sammen med Mark 
Murnaghan fra Irland under EFORT 
Travelling Fellowship i mai 2009.

Felles møtearena for 
samarbeidende yrkesgrupper 
Nofs strategiplan er tydelig på at 
vi skal jobbe for en felles møte- 
arena for bedre tverrfaglig 
samarbeide. Styret tok forut for 
høstmøtet i 2007 initiativ til et 
tverrfaglig samarbeidsmøte, og 
resultatet ble det første tverr-
faglige symposium som fant sted 
i forkant av fjorårets høstmøte. 
Temaet var amputasjoner. Møtet 
ble meget vellykket. I år er 
temaet langvarige ryggsmerter 
med miljøet ved St. Olav som 
pådrivere, og vi både håper og 
tror at dette vil bli en like stor 
suksess. 

Økonomi
På få år har foreningen blitt en 
stor bedrift. Omsetningen er tre-
fire doblet med arrangementet av 
eget høstmøte, og ligger i dag 
på ca. 3 millioner. Likeledes har 

u
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likviditeten i foreningen i løpet av 
de samme årene økt med mer 
enn 60%, og ligger i dag på vel 
1,3 millioner. driften går fint og 
kostnadseffektivt, med et over- 
skudd på ca. 100.000 i inne-
værende periode. det kan 
kanskje synes som om at vi 
samler penger på bok, men etter 
styrets vurderinger er vår 
beholdning ikke mer enn den 
bufferkapasiteten foreningen har 
behov for. Vi har en stor faglig 
aktivitet, som blant annet 
innbefatter stipendier, bidrag 
til faggruppene og andre fag-
aktiviteter, som koster penger. 
endringer i den eksterne 
økonomiske situasjonen kan 
raskt få konsekvenser for drifts- 
nivået i foreningen. Ideelt sett 
burde vi øke beholdningen 
ytterligere for å tåle nedgangs-
tider. 

Hvilke oppgaver gjenstår?
den ortopediske kirurgien er et 
fag i utvikling. Oppgavemønsteret 
vil endre seg i takt med denne. 
Nåtiden preges av omstillings-
prosessene i helsevesenet, men 
omstillinger vil sannsynligvis for-
bli en stor del av hverdagen vår 
også i fremtiden. Som tidligere 
poengtert, vil fremtiden tilhøre de 
som respekterer dette og forstår 
å tilpasse seg. Vi må alle bidra til 
å beholde den gode fagligheten, 
det være seg på egen avdeling, i 
foreningssammenheng og helse-
politisk. Og så må vi ha in mente 
at det for fremtiden vil være økte 
behov for helsetjenester grunnet 
de kommende demografiske 
endringer. dette gjelder også 
ortopedisk kirurgi. Leder av 
Kvalitetsutvalget gjennom siste 
4 år, Ivar rossvoll, har vist at det 
framtidige behovet for orto-
pediske inngrep til en viss grad 
kan belyses ut fra nåværende 

aktivitet og forventet endring i 
befolkningen. Selv ved uendret 
operasjonsinsidens i de ulike 
aldersgrupper, indikerer en frem- 
skriving av befolkningen en 
økning i behovet for kirurgi fram 
mot år 2050 på 29 %, mens man 
for Ø-hjelp kan forvente en 
behovsøkning på 37%. For frem- 
tiden er det også forventet en 
økende forekomst av skader. 
I tillegg kan vi forvente en høyere 
operasjonsinsidens da 
utviklingen går i retning av 
utvidede indikasjoner for operativ 
behandling grunnet større krav til 
funksjonelt resultat - også for 
pasienter i de høyeste alders- 
gruppene. dette betyr at vi 
allerede nå må starte opp-
rustningen mot fremtiden. dette 
innbefatter også at vi intensiverer 
vår deltagelse i kvalifisert 
skadeforebyggende arbeid.

utskiftninger i styret
Ved årets generalforsamling vil 
halvparten av sittende styre gå 
av. Undertegnede går av etter å 
ha sittet 2 år som vara-
representant, 2 år som sekretær 
og 4 år som leder av styret. 
Gjennom hele lederperioden har 
jeg hatt med meg et solid og 
stabilt mannskap: Ketil Holen 
som også har sittet i styret i 6 år, 
har vært foreningens nestleder 
og  "president elect" de siste 
4 år. Knut Fjeldsgaard som har 
sittet i styret i 8 år som NOP-
redaktør, og som nok slår alle 
rekorder i engasjement og 
utholdenhet, står nå på valg som 
ny nestleder. Ole-edvard 
Gabrielsen, som har sittet i styret 
som nestleder i 2 år og som 
foreningens kasserer de siste 4 
år, går nå ut av styret. det samme 
gjør Per reidar Høiness, som har 
sittet i styret i 2 år som sekretær 
og 2 år som nettredaktør. 

Torgeir Vestad, vårt siste ankomne 
styremedlem har sittet som 
sekretær de siste to årene, og har 
blitt smittet av "Nof-basillen", og 
står på valg for 2 nye år.

Takk!
det har vært spennende å være 
med å forme utviklingen i 
foreningen, det være seg både 
på et organisatorisk og et faglig 
plan. Kassererens ofte refererte 
fotball-filosofier "Sammen blir vi 
gode" og "You never walk alone" 
har vært ganske karakteristiske 
også for styrets gruppedynamikk. 
Jeg vil benytte anledningen til å 
takke sittende styre for et 
givende samarbeide, og Ketil 
Holen, som har gjort et flott 
stykke arbeid som nestleder i Nof 
og som leder av seniorpolitisk 
utvalg, lykke til med det videre 
arbeid og lederverv.

Jeg vil takke faggruppene for den 
store innsatsen de har gjort i sine 
respektive subspesialiteter samt 
de betydelige bidragene i høst- 
møtearrangementet. Jeg vil også 
takke alle dere andre som har 
sittet i komiteer, utvalg og 
arbeidsgrupper i foreningen for 
deres store innsats. Og ikke 
minst vil jeg takke dere som 
medlemmer som har hatt troen 
på oss i styret, og som har stilt 
dere bak våre mange 
forhåpentligvis gode forslag om 
tiltak for å fremme fagaktiviteten 
og organisasjonen. Jeg vil takke 
industrien for et godt samarbeide, 
samt Kristin Solstad i KSCI, for 
et utmerket arbeide som vår 
tekniske kurs- og kongress-
arrangør. 

Med takk for tilliten,
!Hebe Désirée Kvernmo, 

Leder
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Siden DYONICS introduserte artroskopisk shaving for mer enn 25 år siden har 
navnet vært synonymt med innovasjon, kvalitet og effektivitet. 
Smith & Nephew har holdt denne tradisjonen ved like med unike produkter 
som DYONICS BONECUTTER™ som kutter både bløtdeler og bein, DYONICS 
INCISOR™ PLUSS ELITE som sannsynligvis er markedets mest effektive shaver-
blad og ikke minst unike DYONICS ELECTROBLADE™ som både kutter og 
koagulerer samtidig!
Sammen med den ergonomiske POWERMAX™ ELITE shavermotoren er dette 
et kirurgisk verktøy som ikke setter begrensninger for kirurgen.

Velger du et engangs DYONICS shaverblad velger du optimal 
kutteeffektivitet og setter pasientsikkerheten i forsetet!

DYONICS™ Power Shaver; med fokus på prestasjon

Endoskopi
Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64

T 66 84 20 20 
F 66 84 20 90

™Trademark of Smith & Nephew.  
Certain marks are Reg US Pat and 
TM Office.

*smith&nephew
     DYONICS™ POWER
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Etablering av et Nof kvinneforum?
Det er i dag mer enn 60% kvinnelige legestudenter, og denne kvinne-
andelen kan øke ytterligere. Det er forventet av vi om få år har en 
kvinnedominans i legeyrket, noe som igjen kan få konsekvenser for 
rekrutteringen til enkelte spesialiteter da visse medisinske spesialiteter 
velges kjønnspesifikt.

Nofs rekrutteringsstudie i 2006 
ble startet på bakgrunn av dette, 
for å se om ortopedisk kirurgi blir 
valgt eller fravalgt som spesiale, 
for derigjennom kunne vurdere 
om det er forhold som vi bør 
forbedre. 

må sikre god kvinnerekruttering
Under punkt 1 i årsberetningen 
angis det at det har blitt en større 
antallet kvinnelige spesialister i 
de to yngste årsgruppene, dvs. 
< 40 år og 40-49 år, hvilket er 
en hhv fordobling og tredobling 
i forhold til den gjennomsnittlige 
kvinneandelen i alle årsgrupper. 
dette betyr at kvinnerekruttering-
en til ortopedi har forbedret seg 
betydelig, og dermed ikke er 
noen større bekymring per dags 
dato. 

rekrutteringsstudien viste 
imidlertid tydelige kjønns-
forskjeller vedrørende arbeids- 
miljø (forsiktighet med røntgen- 
gjennomlysning under svanger-
skap og annet) og aksept for 
familieforhold (som f.eks. fravær i 
forbindelse med sykt barn). 

Nof har i strategiplanen for 
2007-2012 nedfelt at vi vil bidra 
til et støttende og inkluderende 
arbeidsmiljø. Siden det er kjønns- 
skjevhet i de oppgitte svarene ser 
vi at det er fortsatt kan være 

nødvendig å ha fokus på kvinner 
især. dels for å fortsatt sikre en 
god kvinnerekruttering da det 
kan bli et økende behov for 
kvinner i og med at guttene fra- 
velger medinerstudiet i større 
grad, og dels for å ivareta 
kvinnene bedre når de har startet 
spesialiseringen i ortopedisk 
kirurgi. 

Kvinneforum i Nederland 
og Sverige
Undertegnede var i vår invitert 
til Nederland av dOLS, dutch 
Orthopaedic Ladies Society (se 
logo), hvor jeg ble bedt om å 
fortelle om status her hjemme 
for kvinner i ortopedien. det var 
interessant for meg å oppdage at 
den nederlandske ortopediske 
foreningen gjennom flere år har 
hatt et kvinneforum som er 
støttet av moderforeningen, og 
hvor samtlige kvinner automatisk 
ved innmelding i moderforeningen 
blir innmeldt i dOLS. 

Likeledes kan Trine Sand Kaastad 
melde at man i Sverige har hatt et 
slikt forum gjennom 20 år. 
I Norge hadde vi inntil for noen 
år siden et uformelt kvinneforum 
initiert av Trine Sand Kaastad, 
som møttes til en middag under 
høstmøtet. Forumet ble av 
forskjellige årsaker "nedlagt" for 
noen år siden. 

Nof kvinneforum en aktualitet?
Grunnet diverse tilbakemeldinger 
til undertegnede om behov for et 
kvinnenettverk, har styret 
besluttet å opprette et Nof 
kvinneforum, hvor vi samtidig 
med å kartlegge forholdene for 
våre kvinnelige medlemmer, 
også skal skape et forum hvor 
kvinnelige ortopedkirurgiske LIS 
og spesialister kan møtes til 
diskusjon og (kvinne)faglig 
påfyll. Forumet foreslås vedtatt 
under årets generalforsamling.

Styret foreslår at vi legger den 
nederlandske ortopediske 
foreningens modell til grunn, og 
innmelder alle kvinnelige med-
lemmer automatisk i forumet ved 
innmelding i Nof. 

Styret foreslår likeledes at 
forumet legger sin aktivitet til i 
forkant av Nof vintermøte, og 
med første møte 4. februar i 
2010. Leder av dOLS, dutch 
Orthopaedic Ladies Society, 
denise eygendaal er invitert til å 
komme med sine erfaringer fra 
Nederland på dette første møtet.

På vegne av styret,
!Hebe Désirée Kvernmo, 

Leder
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ORTOPEDISKE IMPLANTATER

Charnley hofteprotese
"The Golden Standard". Det er blitt 
satt inn mer enn 85 000 Charnley-
proteser i Norge. Protesen leveres 

også som modulært system.

Corail hofteprotese
Den best doku men terte usementerte  

protesen i Norge. Leddregisteret 
viser 97 % overlevelse etter 15 år.  
I bruk ved over 30 norske sykehus.

LCS kneprotese
LCS har roterende bæreflater på 

tibia. Mer enn 30 års suksess. Er den  
mest brukte kneprotesen i Norge.

C-Stem AMT hofteprotese
Høyglanspolert trippel tapered 

stamme. Leveres med 12/14" taper 
for alle hodestørrelsr keramikk 

og Cr/Co.

Pinnacle
Usementert koppsystem med mulig-

heter for en kombinasjon med en 
pressfit- eller en skrukopp med 

3 ulike artikuleringer.

Delta Xtend skulderprotese
Nytt, Delta Xtend, Revers Shoulder 
System. Leveres både for sementert 

og usementert bruk.

Expeedium
Moderne og komplett fiksasjons-
system for thoracal og lumbal-

columna.

Hand Innovations 
Innovative løsninger for behandling 

av distale radius frakturer.  
Plater for volar og dorsal tilgang.

Arthrex
Instrumenter og implantater til 
artroskopiske- og mini invasive  

prosedyrer.
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Årsberetning
Norsk Ortopedisk Forening

2008-2009
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Årsberetning Norsk Ortopedisk Forening

Sak 5.

ÅRSBERETNiNG FRA STYRET i NORSK 
ORTOPEDiSK FORENiNG 2008-2009 
Hebe Désirée Kvernmo, Leder

1. Endringer i medlemskap og 
spesialistgodkjenninger i ortopedisk kirurgi

Norsk Ortopedisk Forening (Nof) er fortsatt den 9. 
største fagmedisinske forening. Vi hadde per 
31.08.08 671 ordinære medlemmer mot 650 i 2008 
og 611 i 2007. Andelen kvinner blant ordinære 
medlemmer er 14% og det er 1% økning fra i fjor. 
Aldersfordelingen blant våre medlemmer er 29% 
(25% kvinner) i aldersgruppen < 40 år, 26% 
(18% kvinner) i gruppen 40-49, 20% (9% kvinner) i 
gruppen 50-59, 14% (2% kvinner) i gruppen 60-66 
og 11 (3% kvinner) % i gruppen > 67. Vi har 
dessuten 27 assosierte medlemmer, hvorav 5 
kvinner. 

det er totalt 761 personer som har spesialist-
godkjenning i ortopedi fra den Norske Legeforening 
(dnlf ), hvorav 531 antas å bo i Norge, hvorav 8,3% 
(44) er kvinner. Aldersfordelingen blant spesialist-
godkjenningene i ortopedisk kirurgi er 7% (17% 
kvinner) i aldersgruppen < 40 år, 30% (18% 
kvinner) i gruppen 40-49, 27% (8% kvinner) i 
gruppen 50-59, 19% (2% kvinner) i gruppen 60-66 
og 17% (3% kvinner) i gruppen > 67. Av kvinnene 
fordeler de seg med 11% i aldersklassen < 40 år år, 
55% 40-49 år, 25% 50-59 år, og 4.5% i henholdsvis 
gruppen 60-66 og > 67 år. 

Leger i utdanning (LIS)
Blant de 671 ordinære medlemmene er 176 
registrert som ansatt i LIS-stilling, og av disse er 
det 154 som ikke har noen spesialistgodkjenning. 
Av de 176 er det 26,7% kvinner og av de 154 er det 
28,6% kvinner. dette betyr at medlemsmassen av 
kvinnelige LIS har økt med par-tre prosent fra i fjor.

Uavhengig av medlemskap i Norsk ortopedisk 
forening har vi registrert totalt 268 under 
spesialistutdanning i ortopedi, og av disse er 
258 medlemmer av Legeforeningen. Av de 258 

LIS er 222 ansatt i LIS-stilling. Siden vi har 176 
medlemmer registrert ansatt i LIS-stilling betyr 
dette at det er i alle fall er nærmere 50 LIS som ikke 
er medlem av Nof. Av de 258 er det 219 som ikke 
har spesialistgodkjenning. Av de 219 er det 26,5% 
kvinner.

I perioden 1.9.2008-31.8.2009 er det gitt totalt 
39 spesialistgodkjenninger i ortopedisk kirurgi, 
hvorav 18 etter norske regler og 21 konverteringer 
fra eU/eØS. For de 18 godkjenningene etter norske 
regler var gjennomsnittsalderen 42,6 år og for 
konverteringene fra eU/eØS 43,6 år. det betyr at 
alderen ved uttak av spesialitet fortsatt ikke har 
gått ned.

2. Styrets virksomhet i perioden 

Styremøter
Styret i Nof har også i inneværende periode hatt et 
meget høyt aktivitetsnivå. Vi har avholdt til sammen 
9 styremøter, hvorav 4 styremøter med oppmøte, 
og et styremøter i forbindelse med fellesstyremøtet 
i Nordisk ortopedisk forening (NOF) i Tallin, samt 4 
telefonstyremøter. I tillegg har styret fortløpende 
mailkorrespondanse. 

Styret har vært i gang med noen av oppgavene for 
å imøtekomme forenings strategiplan for perioden 
2007-2012, mens noen av oppgavene har vært utført 
i Kvalitetsutvalget, Leddregisteret, Faggruppe for 
ortopedisk traumatologi, Seniorpolitisk utvalg 
og våre faggrupper. Foreningens strategiplan er 
forøvrig er oversatt til engels i juni-juli i år etter 
forespørsel fra Nordisk ortopedisk forening. 
den engelske versjonen forefinnes på vår hjemme-
side www.ortopedi.no. 

Styret har behandlet rundt 50 saker i inneværende 
periode, og de største sakene i inneværende 
periode er Høstmøtet, konstitueringen av Nof 
forskningsfond, kursutdanningen i spesialist-
utdanningen, samt eFOrT Travelling Fellowship som 
ble arrangert i Norge i vår.

Ortopediske Høstmøte 
Ortopedisk høstmøte i 2008 gikk av staben  22.-24. 

u
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oktober på SAS Plaza  i Oslo. 495 leger deltok. 
Tilbakemeldingene har vært gode. Vi arrangerte 
den 21. oktober, dvs. rett i forkant av Ortopedisk 
høstmøtet, en Workshop for turnuskandidater og 
ferske assistentleger, samt Traumesymposiet og et 
Tverrfaglig symposium. Alle arrangementene var 
meget vellykkede og med godt deltagertall. 
Workshopen og det Tverrfaglige symposiet vil bli 
gjentatt også i år, mens Traumesymposiet vil bli 
arrangert av oss igjen først i 2011. For det tverr-
faglige symposiet håper vi at møtelederansvaret 
går på rundgang mellom Nof sine faggrupper. 

Økonomien gikk i balanse i forhold til planlagt 
aktivitetsnivå. Imidlertid er det slik at SAS Plaza 
i forbindelse med årets kontraktsinngåelse 
annonserte at prisene måtte oppjusteres grunnet 
store kostnader i forbindelse med oppussing og 
generell prisvekst. Prishoppet er betraktelig, og 
styret har hatt flere forhandlingsrunder med SAS 
Plaza, men som kun resulterte i noen mindre 
korreksjoner. Styret har også vurdert å flytte 
arrangementet til annen lokalisasjon, men kom frem 
til at SAS Plaza er best egnet for den arrangements-
profilen vi ønsker å ha, og vi besluttet derfor å 
beholde arrangementet ved SAS Plaza - i alle fall for 
nær fremtid. Samtidig har vi hatt et inntektstap da vi 
har måtte redusere utstillingsarealet noe for å 
bedre utstillingsforholdene. dette betyr at vi for 
inneværende år har oppjustert påmeldingsavgiften, 
mens vi beholder halvpris for LIS. Med denne pris- 
justeringen vil det bli noen ekstra kroner på bok, 
men ikke mer enn hva som er nødvendig for en stå 
stor organisasjon som Nof og med det store 
aktivitetsnivå som finansieres over foreningens 
budsjett.  

Felles møtearena for samarbeidende yrkesgrupper. 
Nofs strategiplan er tydelige på at vi skal jobbe for 
en felles møtearena for bedre tverrfaglig samarbeid. 
Som et ledd i dette arrangerer Nof i samarbeide 
med våre tverrfaglige foreninger et tverrfaglig 
symposium i forkant av ortopedisk høstmøte. Møtet 
om amputasjoner i 2008 var meget vellykket, og i år 
er temaet langvarige ryggsmerter med miljøet ved 
St. Olav som pådrivere. 

Av hensyn til det ønskede forbedrede tverrfaglige 
samarbeidet har vi valgt å la deltageravgiften for 
disse forbli uendrede for selve høstmøtet også for 
inneværende periode.

Opprettelsen av et forskningsutvalg i Nof.
GF vedtok i 2008 å opprettelse av et forsknings-
utvalg i Nof med representanter fra hvert rHF i 
tillegg til en leder. det konstituerende utvalg fikk 
mandat til å utarbeide statutter for utvalget, hvis 
oppgave er å bistå styret i Nof i arbeidet for å 
fremme forsknings- og fagutviklingsarbeidet. 
det konstituerende utvalget har utarbeidet ved- 
tekter for utvalget og som det fremgår av sak 26.1 i 
årets generalforsamlingsinnkalling. en godkjenning 
av Nof forskningsutvalgs statutter under årets 
generalforsamling betyr samtidig at stipend-
utvalget oppløses etter inneværende periode da 
stipendutvalgets oppgaver inngår i forsknings-
fondet. representanter til utvalget vil i så fall bli 
valgt under årets valg. Med en så raskt voksende 
organisasjon som Nof, vil det påligge utvalget en 
stor rolle i å tilpasse våre retningslinjer for vår 
vitenskapelige aktivitet, spesielt i relasjon til 
hvordan abstracts og eierforhold kontrolleres og 
håndteres.

Endrede spesialistutdanningsregler 
- konsekvenser for kursserien?
Nye spesialitetsregler i ortopedisk kirurgi vedtatt 
den 22. mai av dnlfs landsstyre. Senere har mål-
beskrivelsen, operasjonslisten og kurslisten vært 
under revidering. Operasjonslisten har vært til 
høring, og er nå godkjent av Helsedirektoratet. 
Styret, Spesialitetskomiteen og faggruppelederne 
har jobbet med å tilpasse kursserien i henhold til de 
nye spesialitetsreglene. 

I forbindelse med kurslisterevideringen har det 
kommet en diskusjon som går på nødvendigheten 
av å utvide kursserien med et traumekurs. Både 
styret i Nof, kurskomiteen for Voss og Oppdal, og 
flere andre ønsker at ATLS eller et liknende kurs 
som obligatorisk kurs. Spesialitetskomiteen har 
derimot ment at dette kurset bør arrangeres av den 
enkelte avdeling hvor det drives traumemottak og 
ikke nødvendigvis som obligatorisk for å bli 
godkjent spesialist i ortopedi. 

Styret og traumemiljøet vurderer at et ekstra 
traumekurs ikke vil skape noen flaskehals i og med 
at selve utdanningen i eget spesiale heretter er 6 
år, hvorav minimum 5 år er i ortopedi. Med et tillegg 
av et traumekurs vil antallet nye kurs kun bli to, 
idet Vossakurset er flyttet fra grunn til -spesialkurs. 
Begrunnelsen for ønske om å inkludere et 
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traumekurs er at vår rolle i traumebehandlingen bør 
avspeiles i kursserien av prinsipielt flere viktige 
årsaker, hvilket vil bli debattert under et eget 
Nof-symposium kalt "Ortopediens rolle i trauma-
tologien" under årets høstmøte. 

Kurslisten vil tas opp til endelig godkjenning av 
våre medlemmer på generalforsamlingen, før over-
sending til Sentralstyret i Legeforeningen og videre 
til Helsedirektoratet. 

EFORT Travelling Fellowship
eFOrT Travelling Fellowship ble i år for første gang 
noensinne arrangert i Norge. det var svært 
spennende for både styret og de lokale 
arrangementskomiteene i Bergen, Trondheim og 
Oslo å være vert for 18 fellower fra 14 europeiske 
land, samt en fellow fra Brasil som hadde vunnet 
fellowshipet ved å avlegge det beste eksamens-
resultatet av 650 utdanningskandidater til sin 
avsluttende ortopedieksamen. Siden vi var verts-
land valgte vi å la alle de 3 norske søkerne (Mette 
Andersen, Martin Polacek og Knut Harboe) få delta. 
Tilbakemeldingene var gode (se mer utfyllende 
rapporter i sommer-NOPen).

Takket være de lokale arrangementskomiteene med 
Ove Furnes og Knut Fjeldsgaard i spissen i Bergen, 
Arild Aamodt og Ketil Holen i Trondheim, Trine Sand 
Kaastad og Per Høiness ved rikshospitalet og Lars 
engebretsen ved Ullevål, ble det utmerkede faglig 
og sosialt program. 

Fellowshipet hadde en kostnadsramme som var 
ganske høy. Industriens økonomiske bidrag 
gjennom betalte utstillingsplasser gjorde det mulig 
for foreningen å arrangere fellowshipet, som totalt 
beløpet seg til 330.000 kroner. Foreningens 
tekniske arrangør, Kristin Solstad i KSCI, sørget for 
et knirkefritt teknisk arrangement, mens både 
sekretær Torgeir Vestad, kasserer Ole edvard 
Gabrielsen og undertegnede, ivaretok fellowenes ve 
og vel under hele reisen.

Styret er helt klar på at vi også i fremtiden vil påta 
oss å arrangerer eFOrT Travelling Fellowship. Vi ser 
også at vi heretter vil foreta en annen utvelgelse av 
den norske kandidaten til det årlige fellowshipet, 
f.eks. ved å kåre det beste foredraget av LIS under 
høstmøtet og la belønningen være Nofs kandidat til 
eFOrT Travelling Fellowship.

Opprettelsen av Register for 
barneortopediske lidelser
Norsk Barneortopedisk Forening tok i 2007 
initiativ til etablering av et nasjonalt register for 
barnehoftelidelser. Leddregisteret er forespurt om 
de vil opprette et slikt, og styringsgruppen i ledd- 
registeret har godkjente at det opprettes et register 
for Barnehoftelidelser i første omgang for en 3 års 
periode og at registeret legges til Kompetanse-
senteret for leddproteser sammen med de andre 
registrene. Prøveregistrering ble igangsatt 150408 
og har foregått ved Haukeland Universitetssykehus, 
Sørlandet Sykehus, St. Olavs Hospital, riks-
hospitalet, og Ullevål Universitetssykehus, med god 
oppslutning. Oppstart er satt til 010110. Nof har fått 
søknad om Nof godkjenning, og saken tas opp 
under årets generalforsamling. Vi gratulerer barne-
ortopedisk forening og leddregisteret for et flott 
arbeide, og ønsker lykke til videre.
 
Distale radiusfrakturkonsensus
Konsensusgruppen har jobbet under ledelse av 
Kunnskapssenteret. Gruppen har i løpet av arbeids- 
perioden arrangert to symposier under Høstmøtet, i 
2007 symposiet "From evidence to best practice" 
og i 2008 fremla gruppen resultatene fra arbeidet 
sitt. det har imidlertid vært stillstand i Kompetanse-
senterets ferdigstilling av rapporten. Gruppen har 
hatt et etterfølgende møte, og kommet frem til at 
foreningen må utarbeide behandlingsretningslinjer 
basert på hva en tror er best-practice siden ikke 
alle nye problemstillinger lar seg besvare gjennom 
evidens-baserte studier grunnet tidsaspektet fra en 
operasjonsmetode blir tatt i bruk til studiene blir 
publisert. Spesielt gjelder dette bruken av vinkel-
stabile plater. Kompetansesenteret har lovet å bistå 
oss med data for vinkel-stabile plater, og kon-
sensusgruppen vil sluttføre arbeidet etterfølgende.

Etablering av et Nof kvinneforum?
det er i dag mer enn 60% kvinnelige legestudenter, 
og denne kvinneandelen kan øke ytterligere. det er 
forventet av vi om få år har en kvinnedominans i 
legeyrket, noe som igjen kan få konsekvenser for 
rekrutteringen til enkelte spesialiteter da visse 
medisinske spesialiteter velges kjønnspesifikt. 
Nofs rekrutteringsstudie i 2006 ble startet på bak-
grunn av dette, for å se om ortopedisk kirurgi blir 
valgt eller fravalgt som spesiale, for derigjennom 
kunne vurdere om det er forhold som vi bør 
forbedre. 
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Under punkt 1 i årsberetningen angis det at det har 
blitt en større antallet kvinnelige spesialister i de to 
yngste årsgruppene, dvs. < 40 år og 40-49 år, 
hvilket er en hhv fordobling og tredobling i forhold 
til den gjennomsnittlige kvinneandelen i alle års-
grupper. dette betyr at kvinnerekrutteringen til 
ortopedi har forbedret seg betydelig, og dermed 
ikke er noen større bekymring per dags dato. 

rekrutteringsstudien viste imidlertid tydelige 
kjønnsforskjeller vedrørende arbeidsmiljø 
(forsiktighet med røntgengjennomlysning under 
svangerskap og annet) og aksept for familieforhold 
(som f.eks. fravær i forbindelse med sykt barn). 

Nof har i strategiplanen for 2007-2012 nedfelt at vi 
vil bidra til et støttende og inkluderende arbeids-
miljø. Siden det er kjønnsskjevhet i de oppgitte 
svarene ser vi at det er fortsatt kan være nødvendig 
å ha fokus på kvinner især. dels for å fortsatt sikre 
en god kvinnerekruttering da det kan bli et økende 
behov for kvinner i og med at guttene fravelger 
medisinerstudiet i større grad, og dels for å ivareta 
kvinnene bedre når de har startet spesialiseringen i 
ortopedisk kirurgi. 

Undertegnede var i vår invitert til Nederland av 
dOLS, dutch Orthopaedic Ladies Society, hvor jeg 
ble bedt om å fortelle om status her hjemme for 
kvinner i ortopedien. det var interessant for meg å 
oppdage at den nederlandske ortopediske 
foreningen gjennom flere år har hatt et kvinneforum 
som er støttet av moderforeningen, og hvor 
samtlige kvinner automatisk ved innmelding i 
moderforeningen blir innmeldt i dOLS. Likeledes har 
man i Sverige hatt et slikt forum gjennom mange år. 
I Norge hadde vi inntil for noen år siden et uformelt 
kvinneforum initiert av Trine Sand Kaastad, som 
møttes til en middag under høstmøtet. Forumet 
ble "nedlagt" for noen år siden. Grunnet diverse 
tilbakemeldinger til undertegnede om behov for et 
kvinnenettverk har styret besluttet å opprette et 
Nof kvinneforum, hvor vi samtidig med å kartlegge 
forholdene for våre kvinnelige medlemmer, også 
skal skape et forum hvor kvinnelige ortoped-
kirurgiske LIS og spesialister kan møtes til 
diskusjon og (kvinne)faglig påfyll. Forumet foreslås 
opprette under årets generalforsamling.

Samarbeidet innen Nordisk ortopedisk forening 
(NOF)
Nof har hatt et godt samarbeide med NOF, og hele 
Nof-styret har deltatt aktivt i NOFs styremøter. 
Seneste styremøte var i Tartu i estland i mai. 
På styremøtet ble det lagt fram planer for et mer 
offensivt NOF, og det ble lagt fram forslag om å ut- 
arbeide en strategiplan for dette arbeidet. I den 
forbindelse ble Nofs strategiplan oversatt til 
engelsk. Strategiplanen vil bli hovedfokus for styret 
i NOF i tiden framover, i tillegg til arbeidet med 
kongressen i Århus 2010. Leder av Nof, Hebe d 
Kvernmo, er innstilt som nestleder i NOF for neste 
periode (2010-2012).

Samarbeidet med Norsk kirurgisk forening (NKF)
Styret har også i inneværende periode også hatt et 
godt samarbeide med Norsk kirurgisk forening 
(NKF). det har vært et godt samarbeidsklima under 
Tom Glomsakers ledelse, og vi har hatt mange gode 
dialoger på tvers av de kirurgiske spesialitetene. 
Vi mener at NKF som paraplyorganisasjon er 
spesielt viktig nå som vi gjennomgår såpass store 
endringer i helsevesenet. Under fjorårets høstmøte 
ble NKFs Traumesymposium arrangert på Plaza, et 
arrangement som var meget vellykket, og vi er klare 
for å NKFs Traumesymposium også  igjen neste år. 

Styret har avgitt følgende høringssvar:

Trening i ferdighetslaboratorier - 20.10.08
Tilgang til behandlingsrettede helseregistre på 
tvers av virksomhetsgrenser og etablering av 
virksomhetsovergripende behandlingsrettete 
helseregistre - ved Ove Furnes 10.01.09.

Forslag om endring av helsepersonelloven § 53 om 
spesialistgodkjenning av helsepersonell - 10.2.09
Fremtidens storbylegevakt - 14.2.09
Forslag om endrede spesialistregler i indremedisin 
- 13.3.09 

Turnustjenesten mars 09
Landsstyresak – forslag til endrede spesialistregler 
generell kirurgi - 15.3.09
Forslag til forskrift om organisering av medisinsk og 
helsefaglig forskning forslag om endring i register-
forskriftene og forvaltningsforskriftene - sammen 
med NKF 19.4.09
Legeforeningens statusrapport for 2009 om 
Spesialisthelsetjenesten - sammen med NKF 19.4.09
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3. medlemmer, styret og utvalg

Æresmedlemmer: 
Pål Benum, Norvald Langeland, Jan A. Pahle, 
Sverre Skeie, einar Sudmann, Ingjald Bjerkereim 
(2005), Knut ramstad (2006), Tore Grønmark 
(2007), Anders Mølster (2007), Anders Walløe 
(2008), Carl Harald Fredrik russwurm (2008) 
og Astor reigstad (2008).

Medlemmer:
Per 31.08.2009 har Nof 671 ordinære- og 27 
assosierte medlemmer. 14% av de ordinære 
medlemmene er kvinner. I løpet av siste periode 
(01.09.07-31.08.08) har vi fått 21 nye ordinære 
medlemmer. 

FØLGeNde MedLeMMer dØde I PerIOdeN 
01.09.08-31.8.09:
Jan Christian Brügger-Andersen, født 30/03/1937, 
død 05/02/2009, Of og rogaland.
Thomas Chr Wyller, født 30/05/1917, 17/12/2008, 
Of og Oslo.

Spesialist i ortopedi, ikke medlem av Dnlf eller NOF, 
utmeldt av Dnlf 01/12/2003:
Helgar Stein, født 27/03/1942, død 26/09/2008, 
frem til 01/12/2003 LSA og Østfold.

Merk også at Otto August Mikkelsen, født 
07/01/1928, død 03/08/2008 døde i forrige 
periode, men var ikke tatt med i fjorårets årsmelding 
da dette ikke var meldt legeforeningen før 
årsmeldingen var sendt ut. 

Styrets sammensetning fra 26.10.2007 
Leder:   Hebe désirée Kvernmo 
Nestleder:  Ketil Jarl Holen 
Sekretær:   Torgeir Vestad (fra 1.12.07)
Kasserer:   Ole-edvard Bergsdal 
  Gabrielsen
redaktør i NOP: Knut Andreas Fjeldsgaard 
Nettredaktør: Per reidar Høiness
Varamedlem: Ingen 

OrGANer VALGT AV GeNerALFOrSAMLINGeN I Nof 

Spesialitetskomiteen 
(oppnevnt av sentralstyret Dnlf ): 
Leder:  Øyvind Høgetveit Hagen 
Nestleder:  Lars eldar Myrseth 

Ansvarlig for tilsynsbesøkene:  Sverre Barstad
Ansvarlig for kursene:  Kirsten Fuhrman
YLF repr. og sekretær:  Ida Neergård
   Sletten 

Kvalitetsutvalget: 
Ivar rossvoll, Knut Strømsøe, og Ove Furnes 

Valgkomité: 
eivind Witsø, Ludvig Fjeld Solheim og
Hebe désirée Kvernmo

Revisorer: 
Helge rønningen og Harald Steen 

Stipendstyret for Nof-stipendet: 
Lars Birger engesæter, Anders Mølster og 
Terje Terjesen

Nasjonalt register for leddproteser: 
Styringsgrupperepresentanter for Leddregisteret og 
Hoftebruddregisteret 2008-2009 
Styreleder: Leif Ivar Havelin avløste Lars Birger 
engesæter fra 1.8.2009 
(representant for Helse Vest) 
Lars Nordsletten 
(Nof representant: Helse Sør-Øst) valgt til 2009. 
(På valg)
Arild Aamodt 
(Nof representant: Helse-Midt Norge) valgt til 2009. 
(På valg)
Odd Inge Solem (Nof representant: Helse Nord) 
valgt til 2010. 
Svein Svenningsen 
(Nof representant: Helse Sør-Øst) valgt til 2011. 
Ove Furnes 
(klinikkoverlege Ortopedisk klinikk Helse Bergen) 
Lars engebretsen 
(møter som leder av styringsgruppen for Korsbånds-
registeret)
Lasse engesæter 
(Leder Nasjonalt Kompetansesenter for ledd-
proteser, fram til 1.8.09 var han styreleder) 
(representant for Universitetet i Bergen)

Æresmedlem 
einar Sudmann 

Nordic Artroplasty Register Society:
Ove Furnes og Leif Havelin 
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Xarelto er mer effektiv enn enoksaparin 
og minsker signifi kant risikoen for venøs 
tromboembolisme (VTE) etter total kne- 
eller hofteleddsplastikk.1,2 

Xarelto har like god sikkerhetsprofi l som 
enoksaparin når det gjelder blødning.1,2 

Xarelto – én tablett én gang om dagen 
gis postoperativt, i to uker etter total 
kneleddsplastikk og i fem uker etter total 
hofteleddsplastikk. 

Xarelto® (rivaroksaban) – den første perorale direkte faktor Xa-hemmeren

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. 
Tlf.: 24 11 18 00. www.thrombosisadviser.com11
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Referanser: 
1) Eriksson BI, et al. N Engl J Med 2008;358:2765-75. 
2) Lassen MR, et al. N Engl J Med 2008;358:2776-86.

Endelig en 
tromboseprofylakse-
tablett
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Antitrombotisk middel. 
ATC-nr.: B01AX06 
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver 
tablett inneh.: Rivaroksaban 10 mg,  
laktosemono-hydrat 27,9 mg, hjelpe- 
stoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid  
(E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Forebygging av venøs 
tromboembolisme (VTE) hos voksne 
som får innsatt hofteledds- eller kne-
leddsprotese. 
Dosering: 10 mg 1 gang daglig. Initial-
dose gis 6–10 timer etter kirurgisk inn-
grep, forutsatt etablert hemostase. 
Behandlingsvarighet: Bestemmes av 
VTE-risiko avhengig av type ortope-
disk inngrep. Større hofteleddskirurgi: 
5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker. 
Kan tas uavhengig av måltid. Ingen  
dosejustering er nødvendig ved lett  
eller moderat nedsatt nyrefunksjon. 
Anbefales ikke til barn og ungdom 
<18 år pga. manglende data vedrørende 
sikkerhet og effekt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
noen av innhold stoffene. Klinisk signi- 
fikant aktiv blødning. Leversykdom 
asosiert med koagulopati og klinisk 
relevant blødningsrisiko. Gravidi-
tet og amming. Forsiktighetsregler: 
Pasienter med blødningsrisiko må 
overvåkes ved regelmessig klinisk 
undersøkelse, nøye observasjon av 
operasjonssåret med ev. drenasje, og 
regelmessig hemoglobinmåling. Ufor-
klarlige fall i hemoglobinnivå eller 
blodtrykk må undersøkes med tanke 
på lokalisering av blødning. Ved alvor-
lig nedsatt nyrefunksjon (kreatinin- 
clearance <30 ml/minutt) kan plasma- 
nivået være signifikant forhøyet, noe 
som kan føre til økt blødningsrisiko. 
Bruk ved kreatininclearance <15 ml/
minutt anbefales ikke. Må brukes med 
forsiktighet ved kreatininclearance 
15–29 ml/minutt. Kan brukes med 
forsiktighet til cirrhosepasienter med 
moderat nedsatt leverfunksjon («Child 
Pugh» grad B), dersom ikke assosi-
ert med koagulopati. Må brukes med 
forsiktighet ved økt blødningsrisiko, 
f.eks. ved kongenitale eller ervervede 
blødningsforstyrrelser, ukontrollert, 
alvorlig arteriell hypertensjon, aktiv 
ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig 
gastrointestinal ulcussykdom, vaskulær 
retinopati, nylig intrakraniell eller intra-
cerebral blødning, intraspinale eller in-
tracerebrale vaskulære abnormaliteter, 
nylige kirurgiske inngrep i hjerne, rygg-
rad eller øyeregion. Effekt og sikkerhet 
ved bruk til pasienter som gjennomgår 
hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt 
og rivaroksaban anbefales ikke. Risiko 
for utvikling av epiduralt eller spinalt 
hematom, som kan føre til langvarig  
eller permanent lammelse, når nevroak-
sial anestesi (spinal-/epiduralanestesi) 
eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. 
Risikoen kan øke ved postoperativ bruk 
av permanente epiduralkatetre, sam-
tidig bruk av legemidler som påvirker 
hemostasen eller ved traumatisk eller 
gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienten må overvåkes nøye mht. tegn 
og symptomer på nedsatt nevrologisk 
funksjon (f.eks. nummenhet eller svak-
het i ben, tarm- eller blæredysfunk-
sjon). Rask diagnostisering og behand-
ling er nødvendig dersom nevrologisk 
utfall oppdages. Før nevroaksial inter-
vensjon må legevurdere nytte/risiko hos 
antikoagulerte pasienter og hos pasien-

ter som skal antikoaguleres for trom-
boseprofylakse. Epiduralkateter må  
ikke fjernes før det har gått 18 timer 
etter siste rivaroksabandose. Neste  
rivaroksabandose må ikke gis før 6 timer  
etter at kateteret er fjernet. Ved trau-
matisk punksjon må rivaroksabanadmi-
nistrering utsettes i 24 timer. Bør ikke 
brukes ved sjeldne, arvelige problemer 
med galaktoseintoleranse, lapplaktase-
mangel eller glukose-galaktosemalab-
sorpsjon.
Graviditet/Amming: Kontraindisert ved 
graviditet og amming. Kvinner i fertil 
alder bør unngå å bli gravide under 
behandling. Overgang i morsmelk: 
Data fra dyr indikerer at rivaroksaban 
utskilles i morsmelk. Det må vurderes 
hvorvidt amming skal avbrytes eller om 
pasienten skal avstå fra behandling. 
Interaksjoner: Sterke CYP 3A4- og P-gp-
hemmere, f.eks. azolantimykotika som 
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol 
og posakonazol, eller hiv-proteasehem-
mere (f.eks. ritonavir), kan øke AUC, 
Cmax og farmakodynamiske effekter av 
rivaroksaban, noe som kan føre til økt 
blødningsrisiko. Samtidig behandling 
anbefales ikke. Flukonazol forventes å 
ha mindre effekt på rivaroksaban og 
kan med forsiktighet gis samtidig. Lege-
midler som er sterke hemmere av bare 
én av eliminasjonsveiene, enten CYP 3A4 
eller P-gp, forventes å øke plasmakon-
sentrasjonen av rivaroksaban i mindre 
grad, f.eks. klaritromycin og erytro-
mycin. Etter kombinert administrering 
av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er 
det observert additiv effekt på anti-fak-
tor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter 
på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Enoksa-
parin påvirker ikke rivaroksabans farma-
kokinetikk. Forsiktighet må utvises ved 
samtidig behandling med andre antiko-
agulantia, pga. av økt blødningsrisiko. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig 
behandling med NSAID (inkl. acetylsali-
sylsyre) og plateaggregasjonshemmere, 
da disse legemidlene vanligvis øker 
blødningsrisikoen. Samtidig bruk av  
rivaroksaban og sterke CYP 3A4-indu-
sere (f.eks. fenytoin, karbamazepin,  
fenobarbital eller johannesurt), kan 
føre til redusert plasmakonsentrasjon av 
rivaroksaban. Forsiktighet bør utvises  
ved samtidig bruk av sterke CYP 3A4- 
indusere. Rivaroksaban hverken hemmer 
eller induserer viktige isoenzymer, som 
CYP 3A4. Ingen klinisk relevant interak-
sjon med mat. Koagulasjonsparametre 
(f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som 
forventet iht. rivaroksabans virknings-
mekanisme. 
Bivirkninger: Ca. 14% opplever bivirk-
ninger i studier. Blødninger og anemi 
er sett hos henholdsvis ca. 3,3% og 
1%. Bivirkningene må tolkes iht. kirur- 
gisk situasjon. Kan være assosiert med 
økt risiko for skjult eller synlig blød-
ning fra vev/organer, noe som kan 
føre til posthemoragisk anemi. Tegn, 
symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. 
mulig dødelig utgang) vil variere i 
forhold til blødningens lokalisering, 
grad og omfang. Blødningsrisiko kan 
være økt hos visse pasientgrupper, 
f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteri-
ell hypertensjon og/eller ved samtidig 
behandling med andre legemidler 
som påvirker hemostasen. Blødnings-
komplikasjoner kan manifesteres som 
svakhet, asteni, blekhet, svimmelhet,  
hodepine eller uforklarlig hevelse. 

Mulighete for blødning vurderes ved 
evaluering av tilstanden til enhver  
pasient.
Vanlige ( 1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, inkl. aktuelle laboratorie- 
parametre. Gastrointestinale: Kvalme. 
Hjerte/kar: Postprosedural blødning, 
inkl. postoperativ anemi og blødning 
fra operasjonssår. Undersøkelser: For-
høyet GGT, økning i transaminaser 
(inkl. forhøyet ALT og AST). Mindre 
vanlige ( 1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytose, inkl. økt trombocyttall. 
Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré, 
abdominal og gastrointestinal smerte 
(inkl. smerte i øvre abdomen, mage- 
ubehag), dyspepsi (inkl. epigastrisk ube-
hag), munntørrhet, oppkast. Hjerte/
kar: Takykardi, blødning (inkl. hematom 
og sjeldne tilfeller av muskelblødning),  
blødning i mage-tarmkanalen (inkl. 
gingival blødning, rektal blødning, 
hematemese), hematuri (inkl. blod 
i urinen), blødning i genitaltractus 
(inkl. menoragi), hypotensjon (inkl. 
nedsatt blodtrykk, prosedural hypoten-
sjon), neseblødning. Hud: Pruritus (inkl. 
sjeldne tilfeller av generalisert pruritus), 
utslett, urticaria (inkl. sjeldne tilfeller 
av generalisert urticaria), kontusjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Smerter i 
ekstremiteter. Nevrologiske: Synkope 
(inkl. bevisstløshet), svimmelhet, hode- 
pine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyre-
funksjon (inkl. forhøyet S-kreatinin og 
S-urea). Undersøkelser: Forhøyet lipase 
og amylase, økt bilirubinnivå, økning i 
LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårse-
kresjon, lokalisert ødem, perifert ødem, 
sykdomsfølelse (inkl. tretthet, asteni), 
feber. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Allergisk dermatitt. 
Lever/galle: Unormal leverfunksjon.  
Undersøkelser: Økt konjungert bilirubin, 
med eller uten samtidig forhøyet ALT. 
Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Blødning i 
kritisk organ (f.eks. hjerne), binyreblød-
ning, konjunktivalblødning, hemop-
tyse. Immunsystemet: Overfølsomhet. 
Lever/galle: Gulsott. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan føre til blødningskom-
plikasjoner. Behandling: Intet spesifikt 
antidot. Medisinsk kull kan vurderes. 
Ved blødning kan doseutsettelse eller  
seponering vurderes. Egnet sympto- 
matisk behandling, f.eks. mekanisk 
kompresjon, kirurgisk inngrep, væske- 
behandling og hemodynamisk støtte,  
transfusjon av blodprodukt eller -kom- 
ponent, må overveies. Dersom livstru- 
ende blødning ikke kan kontrolleres  
med nevnte tiltak, kan administre- 
ring av rekombinant faktor VIIa over-
veies. Det foreligger imidlertid ingen 
erfaring med bruk av rekombinant  
faktor VIIa til personer som får rivaroksa- 
ban. Anbefalingen baseres på begren-
sede prekliniske data. Gjentatt dose-
ring av rekombinant faktor VIIa, skal 
vurderes og titreres, avhengig av forbe-
dringer i blødningsstatus. Rivaroksaban 
er antagelig ikke dialyserbart pga. høy 
plasmaproteinbinding. 
Pakninger og priser: Enpac: 10 stk. Kr. 
589,20, 30 stk. Kr. 1698,90, 100 stk. Kr. 
5582,80. Sist endret: 15.12.2008. 
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. re-
fusjon hver måned)

C Xarelto «Bayer»  
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4. Rapport fra det 2. Ortopediske Høstmøte
Hebe Désirée Kvernmo og Per Høiness

Ortopedisk høstmøte gikk av staben 22.-24. 
oktober - i år arrangert ved SAS Plaza  i Oslo. 
495 leger deltok, og tilbakemeldingen har alt 
overveiende vært positive, fra både deltagere og 
våre samarbeidspartnere i industrien. SAS Plaza 
ligger meget sentralt til for de fleste, og både 
foredragssaler og utstillingsarealene fungerer 
utmerket til formålet. Utstillingene var godt 
besøkte, men det ble tidvis litt overbefolket i 
utstillingsområdet for så å være rolig på andre 
tidspunkter. Til årets høstmøte tar vi sikte på litt 
spredning av pausene for å bøte på problemet. 

det fungerte fint med innsendingen av 
abstractene og Høstmøteboken kom ut i tide. 
Kortprogrammet ga dessuten en grei oversikt over 
hele fagprogrammet. Høst-NOPen kom også ut i 
tide, slik at årsmeldingen og innkallingen til 
Generalforsamlingen nådde frem til våre medlemmer 
innen fristen. Informasjon ble dessuten fortløpende 
lagt ut på nettsiden. Vi hadde imidlertid rot med 
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innsendingen av stipendsøknadene via nettskjema. 
disse nettskjemaene er nå fjernet, og i år har 
søknadene blitt sendt inn som Word-filer, på samme 
måte som abstraktene.

Fagprogrammet hadde fem parallelle seksjoner med 
en god spredning i programmet. dog klarte vi ikke å 
unngå en visse fagkonflikt under håndprogrammet 
med symposiet om traumeorganiseringen, som tok 
utgangspunkt i plexusskader. Slike fagkonflikter 
skal vi fokusere ytterligere på å unngå neste år. det 
er derfor nødvendig for oss å vite at heller ikke 
industrisymposiene forårsaker fagkonflikter. 
Industrisymposiene hadde vi ikke satt noen 
restriksjoner for med hensyn til faglig program, og 
vi har etterfølgende fått forslag om at alle industri-
symposier derfor bør arrangeres samtidig, hvilket i 
det praktiske ikke så greit lar seg gjøre. Vi har derfor 
på forhånd lagt noen fagrestriksjoner avhengig av 
tidspunktet for industrisymposiene.

SAS Plaza sine proffe teknikere bidro alle til et 
strømlinjeformet arrangement. dog skal det nevnes 
at det ved noen seksjoner ikke var ordnet i 
foredragsoppsettet, slik at det ble vanskelig å finne 
fordragene. I tillegg var det en del videoformater 
som trengte oppdatering av Codec'ene. Måten å 
løse dette på for fremtiden er å ansette en egen 
tekniker som går gjennom foredragene før de legges 
ut videre. 

den 21. oktober, dvs. rett i forkant av Ortopedisk 
høstmøtet, arrangerte styret en Workshop for 
turnuskandidater og ferske assistentleger, samt 
Traumesymposiet og et Tverrfaglig symposium. 
Alle arrangementene var meget vellykkede og med 
godt deltagertall. Workshopen og det Tverrfaglige 
symposiet vil bli gjentatt også i år, mens Traume-
symposiet vil bli arrangert av oss igjen først til neste 
år. For det tverrfaglige symposiet håper vi at møte-
lederansvaret går på rundgang mellom Nof sine 
faggrupper. 

Økonomien gikk i balanse i forhold til planlagt 
aktivitetsnivå. Imidlertid er det slik at SAS Plaza i 
forbindelse med årets kontraktsinngåelse 
annonserte at prisene måtte oppjusteres grunnet 
store kostnader i forbindelse med oppussing og 
generell prisvekst (se styrets årsberetning).

5. Nordisk Ortopedisk Forening 2008-2009 
Ketil Jarl Holen

NOF har hatt et felles styremøte i 2009. Møtet ble 
avholdt i Tartu i estland fra 15-18. April. Styret i den 
estlandske ortopediske foreningen var arrangør, og 
hadde lagt opp et flott program. Tartu er en gammel 
universitetsby, og også i dag er universitetet en 
viktig og sentral del av byen. Universitetet ble 
grunnlagt i 1632, det er omtrent 200 år før vi fikk 
vårt universitet i Oslo. Flere kjente vitenskapsmenn 
kommer fra dette universitetet, og har undervist der.
På styremøtet ble det lagt fram planer for et mer 
offensivt NOF, og det ble lagt fram forslag om å 
utarbeide en strategiplan. dette vil bli hovedfokus 
for styret i NOF i tiden framover, i tillegg til arbeidet 
med kongressen i Århus 2010. NOF-kongressen 
2012 vil bli holdt i Tallin i estland. det er en stor 
utfordring for både NOF og den estlandske 
foreningen. estland har en liten forening, og trenger 
ekstra hjelp og støtte til NOF 2012. I 2012 er det 
Norges tur til å ha lederskapet i Nof, og vår 
nåværende leder, Hebe d Kvernmo, er innstilt som 
vise-president i NOF i 2010.

Til slutt oppfordrer vi alle norske ortopeder til å 
delta på NOF-kongressen i Århus neste vår, og send 
gjerne inn abstract, det er viktig at norske ortopeder 
markerer seg faglig i nordisk sammenheng.

6. EFORT (European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology)
Ketil Jarl Holen

Undertegnede møtte som valgt representant i 
eFOrT’s economic Comittee i Wien i sommer. 
det var lagt opp til møter i forkant av kongressen, 
Økonomikomiteen møtte mandag 2.6 kl.09.00, og 
hadde møter hele dagen. det var nokså interessant 
å få innsikt i eFOrT’s økonomi, på mange måter er  
det tydelige paralleller til vår egen forening. 
eFOrT har ingen økonomi som er preget av store 
overskudd og overforbruk. det er kongressen som  
er hovedinntektskilden for eFOrT, på samme måte 
som Høstkongressen er gir oss ekstra inntekter.  
Økonomi er nok også en av årsakene til at eFOrT nå  
vil arrangere årlige kongresser.

Tirsdagen var det strategimøte (08.30-13.00) og 
Generalforsamling (14.00-18.00). Nof har to 
delegater til både strategimøte og General-
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forsamling (GF), Per Høiness (vara for leder) og 
undertegnede var norske representanter. det ble 
foreslått at de store nasjonene med over 1000 
betalende medlemmer skulle få tre delegater til GF, 
dette kan få en viss betydning i valg osv. men vil 
neppe bli avgjørende fordi dette gjelder ikke mange 
land. det ble også orientert om eFOrT Foundation, 
et fond som skal bygges opp for å bedre forholdene 
for forskning, fellowships osv. I Wien ble det 
arrangert et løp fredag morgen, hvor startavgiften 
gikk til dette fondet. det ble også diskutert andre 
måter å skaffe midler til dette fondet på. det ble 
også gått nøye inn på forholdet til industrien, 
spesielt i lys av nylige rettssaker i USA. 
representanter fra eUCOMed (europeisk 
organisasjon for medisinsk teknisk industri) 
orienterte om dette. det var ønsket færre 
arrangementer med industrien tilstede, dette både 
for å optimalisere forholdene for industrien, og for 
arrangørene. dette kan få innvirkning på en del 
mindre nasjonale arrangementer, men vil nok slå 
forskjellig ut i de forskjellige medlemsland. 
Framtiden vil kanskje gi både små og store 
fellowship-grupper.

På GF ble Miklos Szendroi fra Ungarn valgt til ny 
eFOrT president etter Karl Gøran Thorngren. 
Szendroi vil starte sitt virke 1.1.2010. det er et stort 
engasjement i eFOrT for å gjøre kongressen så 
faglig bra som mulig, og årets kongress var, etter 
undertegnedes mening, ”the best congress ever”. 
det er etablert fora som exmex, instructional 
lectures m.m. hvor spesielle fagfelt blir grundig 
diskutert. dette har uten tvil løftet eFOrT-
kongressen på et høyere faglig nivå. Neste år 
arrangeres eFOrT-kongressen i Madrid, i samarbeid 
med den søramerikanske ortopediske foreningen. 
det er snart frist for innsendelse av abstracts 
(15.09.09), og undertegnede oppfordrer norske 
ortopeder til å delta på kongressen.

Sak 6.

ÅRSRAPPORT NORSK ORTOPEDPOST 
2008-2009 
Knut Andreas Fjeldsgaard

redaksjon har bestått av undertegnede. I sam-
arbeide med resten av styret og ragnar Madsen ved 
drd har vi levert 4 nummer dette året. Vi vil fortsatt 
satse på å komme ut med 4 nummer. Påskenummer, 

sommernummer og julenummer og et til høstmøte. 
Annonseinteressen er stor – og dette taes hånd om 
av ragnar Madsen i drd. Stofftilgang er og stort 
sett tilfredsstillende. Undertegnede og styret har 
diskutert opprettelsen av en redaksjonskomité 
med representasjon fra hvert av rHFene, som skal 
sikre stofftilgangen fra hvert av våre geografiske 
områder, samtidig som redaksjonskomiteen bidrar i 
planleggingen av de fremtidige numrene av NOPen.

I forbindelse med årets valg går jeg av som 
redaktør etter 8 år sjefsstolen, men vil bidra i en 
overgangsperiode i redaksjonskomiteen. Jeg vil 
benytte anledningen til å takke for et givende 
styreverv. Jobben er forøvrig annonserte i 
sommer-NOPen.

Sak 7.

RAPPORT FRA WEBREDAKTØREN 2008-2009
(www.ortopedi.no) 
Per Reidar Høiness
 
Nettsidene's hovedoppgave er å gi fortløpende 
informasjon til medlemmene gjennom publisering 
av relevante saker og informasjon og å gi den nød-
vendige informasjon og rettleding i forbindelse med 
avviklingen av det årlige høstmøtet. Begge deler 
har fungert godt, og det har ikke kommet negative 
tilbakemeldinger på denne virksomheten sist år. 
Innspill og deltagelse fra medlemmene i forhold til 
redaktøren har nærmest vært fraværende uten at 
dette har representert noe problem.

Nettsidene støttes fremdeles av annonsører 
gjennom såkalte banner-annonser. Antallet banner- 
annonser er begrenset til maksimalt fire til en hver 
tid. etterspørselen har vært i balanse med tilbudet, 
så dette har ikke vært noe problem. 
Banner-annonsene har vært solgt for et halvt år om 
gangen, slik at skiftene har skjedd ca 1.juli og 
1. januar hvert år. Selve salget av annonsene 
gjøres av ragnar Madsen i drd AS, ofte som ledd 
i "annonsepakker" som selges i forbindelse med 
Ortopedposten. 

Samarbeidet med Nettredaksjonen i dnlf fungerer 
godt, og de yter god service de gangene det er 
behov for det. Gloria ble betydelig oppgradert i 
2008 - og det var virkelig på tide - og dette har gjort 
arbeidet for redaktøren betydelig enklere, ikke 
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minst mht bildebehandling. 

"Min Side"-prosjektet i dnlf har ikke vist seg som 
noen stor suksess så langt. Få benytter seg av 
tilbudet, hvilket er uheldig sett i sammenheng med 
den muligheten for informasjonsutveksling og 
kollegial kontakt som dette prosjektet 
representerer. Medlemmene oppfordres til å 
utforske tilbudet nok en gang, og jo flere som 
benytter sidene, jo mer nytte av tilbudet vil man ha.

Informasjonsarbeidet i forbindelse med Høstmøtet 
har fungert greit. Man høster nå av tidligere 
anstrengelser og lærdom etter tidligere feilgrep! 
Nettsidenes hovedoppgave er her å oppdatere 
sidene hyppig i tiden rett før høstmøtet. Interessen 
og informasjonsbehovet har vist seg å være spesielt 
stor denne perioden.
 
Sak 8.

RAPPORT FRA KvALiTETSuTvALGET 2008-2009
ivar Rossvoll

Nasjonale kvalitetsregistre
Kvalitetsutvalget har sett litt på behov for 
opprettelse av kvalitetsregistre og hvor disse bør 
lokaliseres. Vår anbefaling er at kvalitetsregistre for 
ortopedisk kirurgi bør lokaliseres til Bergen. 
der foreligger det god infrastruktur på IT, register-
drift, statistikk og legeresurser. Forskning kan ledes 
av faggruppene, korsbåndsregisteret er et godt 
eksempel på dette. 

register for barnehoftelidelser er under 
oppstartning. ryggregisteret bør utvides til å 
omfatte frakturer og metastasekirurgi. Arbeidet med 
å inkludere skoliosekirurgi i ryggregisteret er i gang. 
et problem er at registrering i ryggregisteret er 
nokså omfattende og i praksis krever en sekretær 
lokalt. Vi mener at ryggregisteret bør påvirkes til å 
ta arbeidet med punching og det bør få midler til 
dette gjennom rHFene.

det er diskusjon og usikkerhet rundt behandling av 
radiusfrakturer og proksimale humerusfrakturer, 
men vi er usikre på om det er riktig å initiere egne 
registre for disse frakturene nå. 

Når det gjelder arbeid med nasjonale indikatorer 
/instrumenter for måling av kvalitet på behandling 

bør Nof avvente resultatet av Helseregister-
prosjektet.

Retningslinjer for behandling av 
ortopediske lidelser
retningslinjer for behandling er ansett som den 
beste måte å bevege seg fra opinions- og empirisk 
basert praksis til evidensbaserte praksis. 
retningslinjer skal evaluere kvalitet og nivå på fore- 
liggende dokumentasjon på en slik måte at styrken 
på anbefalingene kan graderes ut fra nivået på 
dokumentasjon og appliserbarhet av behandlingen. 
Gode retningslinjer er en syntese av den beste 
tilgjengelige dokumentasjon og skal kunne gi 
klinikeren en gradert anbefaling til hjelp i den 
praktiske hverdagen. 

Vår anbefaling er at arbeidsgrupper som skal lage 
retningslinjer for ortopedisk kirurgi oppnevnes av 
Nof med utgangspunkt i forslag fra eksisterende 
faggrupper. Faggruppene bør komme med innspill 
angående de tilstander hvor det er mest behov 
for retningslinjer. en bør være oppmerksom på at 
arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer kan 
være tidkrevende (et inntrykk av arbeidsmetode og 
arbeidsmengde kan en få ved å lese de nasjonale 
retningslinjene for korsryggsmerter, kan lastes ned 
gratis på: www.formi.no).

Følgende tilstander et blant dem vi finner det mest 
aktuelt å utarbeide retningslinjer for behandling for:
 Proksimale humerusfrakturer
 distale radiusfrakturer (arbeidet er i gang)
 ryggfrakturer

Kort oversikt over framgangsmåte ved 
utarbeidelse av retningslinjer

Arbeidet med utvikling av retningslinjer følger 
gjerne er fast mønster:

•Spesifisering/konkretisering av klinisk problem 
 og mulige behandlingsformer
• Identifisere endepunkter/relevante effektmål
•Gjennomgang av foreliggende retningslinjer og
 systematiske reviews: dAre (database of
 Abstracts of reviews of effectiveness), Cochrane 
 database, The National Guidelines Clearinghouse.
•Utarbeide relevant søkestrategi/søketermer 
 (PubMed/Medline/embase). For eksempel fra 
 tidspunktet for siste versjon av foreliggende 
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 retningslinjer 
•Gjennomgang av abstracts fra søket
•Innhenting av relevante artikler
•evaluering og gradering av kvaliteten på utvalgt 
 litteratur
•Gradering av nivå på dokumentasjon og styrke på 
 anbefalinger
•Skriving av retningslinjer med gradering av styrke 
 på anbefalinger, konsensus
•ekstern vurdering av retningslinjene, 
•referansegruppe
•revisjon
•Implementering av retningslinjene

Undertegnede deltok i arbeidsgruppen for 
utarbeidelse av ”Nasjonale Kliniske retningslinjer 
for korsryggsmerter med og uten utstråling”. 
eksempelet nedenfor på gradering av 
dokumentasjon og styrke på anbefaling er hentet 
fra disse retningslinjene:

Nivået på dokumentasjonen
*** meget god - en god systematisk oversikt 
medminst én studie med god design 
** God - Minst én god studie
* manglende - Ingen gode studier

Styrken på anbefalingene
Sterk grad 
Basert på meget god dokumentasjon (nivå ***) 
og enighet i arbeidsgruppen om validiteten av 
dokumentasjonen, appliserbarhet og avveining av 
nytte og ulempe
moderat grad
Basert på minst én god studie (nivå **) og enighet 
om validiteten av dokumentasjonen, appliserbarhet 
og avveining av nytte og ulempe
Svak grad
Basert på manglende/motstridende dokumentasjon 
(nivå *) og enighet om appliserbarhet og avveining 
av nytte og ulempe
ikke grunnlag for å anbefale
Helt utilstrekkelig/motstridende dokumentasjon
Anbefales ikke
Basert på tilstrekkelig dokumentasjon om at 
behandlingen eller tiltaket ikke virker

Nyttige verktøy
GRADE: kriterier for gradering av evidens 
(fra ”high” til ”very low”) og styrke på anbefalinger. 
(Guyatt  GA et al. 2009)

AGREE: rammeverk for utvikling av retningslinjer 
www.agreecollaboration.org

Hvor finner en Guidelines (hentet fra Rudolf W 
Poolman et al. 2009)

National Guideline Clearinghouse (NGC)
www.guideline.gov
www.guidelines-international.nt

NiCE
www.nice.org.uk

G-i-N (Guidelines international Network)
www.g-i-n.net

Ortopedisk DRG offentlig/privat sykehus
Tabell 1 viser bruk av noen vanlige ortopediske 
drG i ulike regionale Helseforetak (rHF). Tallene 
er hentet fra NPr. en må være varsom med å tolke 
slike data, men det synes å være en forskjell mellom 
rHF når det gjelder bruk av private klinikker. 
Spesielt synes Helse Midt og Helse Vest i stor 
grad å benytte seg av private sykehus når det 
gjelder inngrep i kne og skulder. det har vært små 
endringer fra 2007 til 2008.

Tabell 1 finner du på neste side.
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"Corail (HA belagt) stamme er 
den mest brukte og har færrest 
revisjoner med endepunkt alle 
stammerevisjoner."

Fra Årsrapport 2007.

97%
Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.
Kilde: Nasjonalt Register for 
Leddproteser 1987-2004, 
publisert 2005.
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Tabell 1 Offentlig
Sykehus
Eget RHF

Offentlig
Sykehus
Annet RHF

Private
Sykehus   

Private 
Sykehus
% 2007

Private
Sykehus
% 2008

Helse Nord

HdG8 14091 1166 920 4 6

drG 209A Primærprotese i hofte/kne/ankel 1144 125 5 0 0,4

drG 222 Operasjoner på kneledd eksl 
proteseop u/bk

1448 129 409 16 20

drG 224 Operasjoner på humerus/albue/ 
underarm eksl skuld u/bk

1015 79 367 18 25

drG 225 Operasjoner på ankel & fot 593 23 13 2 2

Helse midt

HdG8 21698 925 3926 16 15

drG 209A Primærprotese i hofte/kne/ankel 1971 157 0 0 0

drG 222 Operasjoner på kneledd eksl 
proteseop u/bk

2044 98 1863 50 47

drG 224 Operasjoner på humerus/albue/ 
underarm eksl skuld u/bk

1326 132 628 34 30

drG 225 Operasjoner på ankel & fot 736 20 274 30 27

Helse vest

HdG8 28843 1095 3559 10 11

drG 209A Primærprotese i hofte/kne/ankel 2428 36 8 0 0,3

drG 222 Operasjoner på kneledd eksl 
proteseop u/bk

2529 111 1338 28 34

drG 224 Operasjoner på humerus/albue/ 
underarm eksl skuld u/bk

1709 54 1358 45 44

drG 225 Operasjoner på ankel & fot 683 26 138 15 16

Helse Sør-Øst

HdG8 83286 901 5805 6 6

drG 209A Primærprotese i hofte/kne/ankel 7649 66 222 3 3

drG 222 Operasjoner på kneledd eksl 
proteseop u/bk

8047 84 2723 26 25

drG 224 Operasjoner på humerus/albue/ 
underarm eksl skuld u/bk

5688 32 1258 17 18

drG 225 Operasjoner på ankel & fot 3288 9 398 11 11

Antall opphold (døgnopphold/dagkirurgi /poliklinisk kirurgi) for innbyggere bosatt i de forskjellige 
regionale Helseforetak (rHF) fordelt på behandlingssted og noen vanlige kirurgiske drG. Tall fra NPr 
(HdG 8: antall opphold i hoveddiagnosegruppe 8, sykdommer i skjelett-muskelsystem og bindevev). 
Tall for 2008. Prosentandeler fra 2007 til sammenligning.
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Sak 9.

RAPPORT FRA SPESiALiTETSKOmiTEEN
1/9-08 til 1/9-09
Øyvind Høgetveit Hagen

Komiteen har bestått av Øyvind Hagen (leder), 
Lars eldar Myrseth (nestleder), Sverre Barstad 
(ansvarlig for avdelingsbesøk), Kirsten Fuhrmann 
(ansvarlig for kurs) og Ida Neergård Sletten 
(sekretær og Ylf- representant).

Avdelingsbesøk
I perioden er det foretatt 12 avdelingsbesøk, en 
avdeling er besøkt to ganger. det er avholdt et 
komitemøte ved hvert av besøkene. 

de besøkte avdelingene er ringerike, Martina 
Hansen, Asker og Bærum, UNN, St. Olav (to ganger), 
dNr, Levanger, Stavanger, Haraldsplass, Haukeland 
og Hagavik.

det generelle inntrykk er at spesialistutdanningen 
er tilfredsstillende ved de fleste avdelingene. 
enkelte avdelinger har hatt, eller har visse 
problemer, og komiteen får inntrykk av at 
produksjonskrav og økonomi er en konstant trussel 
mot utdanningskvaliteten. Vi finner det imidlertid 
gledelig at stadig flere flytter operativ ø hjelp 
aktivitet fra natt til dag, der dette er fordelaktig av 
medisinske og pasientrelaterte årsaker. 

UNN har hatt problemer med utdanningen lenge. 
Ved siste besøk var LIS i stor grad tilfredse med 
situasjonen . det var spesielt betydelig bedring hva 
angikk planlegging og deltakelse for utdannings-
kandidatene i elektiv ortopedi og dagkirurgi.

Ved St. Olav var situasjonen i beste fall uoversiktlig 
ved første besøk høsten 2008. Spesialitetskomiteen 

så seg nødt til å anbefale midlertidig opphør av 
tellende tjeneste for eventuelle nyansatte leger, 
vesentlig begrunnet i lav deltakelse i elektiv 
ortopedi. Avdelingen aksepterte ikke restriksjonene, 
de mente at spesialitetskomiteen og Legeforeningen 
overreagerte, i tillegg til at de presenterte 
operasjonstallene ikke var godt nok kvalitetssikret 
fra deres egen side. Operasjonstallene viste seg ved 
gjennomgang i nytt møte våren 2009 å gi et feil og 
for negativt bilde av situasjonen. I tillegg fikk 
komiteen ved det siste besøket langt mer positive 
signaler om utdanningssituasjonen fra LIS, og på 
denne bakgrunn ble de anbefalte restriksjoner 
tilbakekalt. Avdelingen rapporterer nå operasjons-
aktivitet kvartalsvis ut året 2009, etter enighet 
med spesialitetskomiteen og Legeforeningens 
utdanningsavdeling. det er derfor pr i dag intet 
grunnlag for redusert utdanningsstatus ved St. Olav.

Spesialistreglene
det har dessverre vært en del usikkerhet omkring 
reglene. Status pr i dag er at nye regler vedr. 
tjenestetid er vedtatt, både i Legeforeningen og 
Helsedirektoratet, slik at de er endelige. Man kan i 
tillegg frem til januar 2014 søke spesialitet etter 
gamle regler og operasjonslister. Nye regler inne- 
bærer 6 år ortopedisk tjeneste, hvorav inntil 1 år 
kan bestå av relevant annen tjeneste. de nye 
operasjonslistene er nå endelig vedtatt, også i 
Helsedirektoratet. Både regler og lister er/vil bli lagt 
ut på Legeforeningens nettsider av Sekretariatet.

Kursene er fortsatt under revisjon, men det er 
fortsatt ikke vedtatt forandringer, slik at de gamle 
kurskravene gjelder fortsatt.

det såkalte ”smutthullet” er stengt, slik at man 
ikke lenger uten videre kan overføre f eks islandsk 
spesialitet til norsk spesialitet, uten å ha tatt hele 
eller deler av spesialiteten i Island. 

Stortinget vedtok like før sommeren 2009 at 
anledningen til å delegere utdanningsansvaret til 
Legeforeningen (og derved spesialitetskomiteene), 
ikke lenger er mulig. Hvordan godkjenningsordning 
og tilsyn med utdanningen skal organiseres i 
fremtiden, er ikke klarlagt.

Spesialistgodkjenning
I årsperioden sep 08 til sep 09 er det godkjent 39 
spesialister, dette er en klar nedgang sammenliknet 
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med de senere år. 18 er godkjent etter norske regler, 
21 etter omgjøringer fra utlandet, en tydelig økning 
av spesialistegodkjenninger etter norske regler. 18 
% er kvinner, en prosentvis fordobling fra tidligere.

Målbeskrivelsen
denne er ferdig revidert i tråd med nye spesialist-
regler og ligger på Legeforeningens nettside.

Kursvirksomheten
de ”gamle” kursene (fra 1.1.2006) gjelder fortsatt. 
Arbeidet med revisjon av disse vil fortsette etter 
høstmøtet 2009. 

Rapporter fra utdanningsinstitusjonene
Komiteen arbeider for øyeblikket med å vurdere 
innkomne rapporter for 2008 i SerUS systemet. 
rapportene er et viktig supplement til 
avdelingsbesøkene.

Sak 10.

RAPPORT FRA NASJONALT REGiSTER FOR 
LEDDPROTESER 2008-2009

Ove Furnes
Leder Nasjonalt register for Leddproteser frem til 
1.8.2009 

Lars B. engesæther
Leder Nasjonalt register for Leddproteser fra 
1.8.2009

Lars B. engesæther
Leder av styringsgruppem frem til 1.8.2009

Leif Ivar Havelin 
Leder av styringsgruppen fra 1.8.2009

Styringsgruppen holdt sitt årlige møte i Bergen 
15. april 2009. Årsrapporten for 2009 ble sendt til 
medlemmene i Nof i juli i form av e-mail med link til 
nettsiden www.haukelan.no/nrl hvor årsrapporten 
ligger som pdf-fil. Årsrapporten ble sendt i papir-
format til kontaktpersonene. Årsrapporten er en 
samlet oversikt over Nasjonalt Kompetansesenter 
for Leddproteser sin aktivitet (Nasjonalt register 
for leddproteser, Nasjonalt Korsbåndsregister og 
Nasjonalt Hoftebruddregister).  den sykehusvise 
rapporten planlegges utsendt i slutten av 
september, som elektronisk pdf-fil på mail for 
lettere kommunikasjon til legene. registerets med- 
arbeidere har i 2008 og hittil i 2009 publisert 
10 artikler i internasjonale tidsskrift. 1 doktorgrader 
ble avlagt i 2008 (Astvaldur Arthursson). registeret 
har ellers svart på 51 større henvendelser om 
datauttak/analyser fra sykehus, myndigheter og 
forskere i 2008.

Registersymposium ved høstmøtet 2008 og 
offentliggjøring av sykehusvise rapporter 
Symposiet omhandlet temaet: Skal vi offentliggjøre 
sykehusvise rapporter og hva skal gjøres ved 
dårlige resultater? 

Symposiet gav mange gode diskusjoner og innspill, 
og temaet ble diskutert på styringsgruppens møte 
i april. registeret har oversendt  en redegjørelse 
vedrørende saken om offentliggjøring av 
sykehusvise rapporter til Nofs styre for behandling 
på Generalforsamlingen.

Regionale møter med de ortopediske kirurgene 
det planlegges møte med Midt-Norsk Ortopedisk 
Forening i november 2009. På disse møtene legger 
vi vekt på lokale resultater.

International Society of Arthroplasty Registries
Leif Ivar Havelin er norsk representant i styret og har 
deltatt på møte under AAOS i Las Vegas i februar 
2009. 

Nordic Arthroplasty Register Association (NARA)
det første vitenskapelige arbeidet med felles 
analysefil for Norge, Sverige og danmark publiseres 
i Acta i nr.4.2009. Leif Ivar Havelin er førsteforfatter 
og han presenterte arbeidet på åres AAOS i 
Las Vegas og eFOrT møte i Wien. Målsetningen er et 
forum for utveksling av forskning, forsknings-
samarbeid, metodeutvikling og samkjøring 



                Det 
         er viktig å ta 
    i betraktning den nære 
  sammenheng mellom det 
 enkelte menneskes anatomi 
 og formen på et implantat 
    slik at en oppnår et lang-
      varig godt resultat. En

hofteprotese 
     kan i noen grad 
         se slik ut, men enhver protese 
          må tilpasses den enkelte til minste 
         detalj. Det å utvikle en UNIQUE 
        protese innbefatter et svært nært 
          samarbeid mellom oss, pasienten 
            og ortopedkirurgen. Ortopeden 
              deltar aktivt i produksjonen underveis 
               gjennom kommentarer og forslag 
                  til endringer. Når en standard 
                    protese har kun en form og 
                      kommer i ulike størrelser, er 
                        UNIQUE protesen tilpasset 
                          den enkelte og passer 
                           femurkanalen eksakt 
                            og derfor kan den gi 
                             bedre stabilitet og 
                              støtte. Videre kan 
                               dette bety at benets 
                                rekonstruksjon 
                                 rundt protesen 
                                 kan bedres. 
                                  Redusert 
                                  liggetid og 
                                  rekonvalesens  
                                  sammen med 
                                   en langvarig 
                                   levetid for 
                                   protesen er 
                                   jo det som 
                                   betyr noe 
                                    tilslutt, 
                                    er det 
                                    ikke? 
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av synspunkter i forhold til de internasjonale 
registerforeningene. det er nå pågang studier på 
kneproteser, resurfacing i hofte, unge pasienter, 
barnehoftelidelser og infeksjoner. Ove Furnes og 
Leif Havelin er norske representanter. 

Nettsiden
er nå både på norsk og engelsk. den norske siden er 
modernisert og innholder blant annet informasjon 
til pasienter. Tilgang via link på www.ortopedi.no 
eller direkte på www.haukeland.no/nrl.

Anbudsprosessen i Helse Nord og Helse Sør-Øst
På oppfordring fra lederen i Nof har styringsgruppen 
laget et anbefalingsskriv angående valg av proteser 
som er oversendt styret i Nof. registeret avventer 
nå initiativ fra Nof angående registerets rolle i 
anbudsprosesser.

Den interregionale styringsgruppen for arbeid med 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre
det er bevilget 32 millioner over statsbudsjettet for 
2009 til organisatorisk oppbygging og teknologisk 
fornying på kvalitetsregisterfeltet. det er opprettet 
en Interregional styringsgruppe ledet av fag-
direktørene i de regionale helseforetakene, 
styringsgruppen er rådgivende  og Ove Furnes er 
medlem av styringsgruppen. det er avgitt innstilling 
om 11 nye Nasjonale kvalitetsregistre og 12 kvalitets- 
registerprosjekt samt forslag om videreføring av de 
12 eksisterende Nasjonale kvalitetsregistrene til 
Helsedirektoratet. Alle våre 3 registre (Leddproteser, 
Hoftebrudd og Korsbånd) er foreslått som nye 
Nasjonale kvalitetsregistre. Kriterier for nasjonale 
kvalitetsregistre er også vedtatt. endelig avgjørelse 
fra Helsedirektoratet forventes snarlig. det er 
berettiget håp om noen nye midler til våre registre, 
men summen og betingelser for bruk er i skrivende 
stund er ennå ikke godkjent av Helse og Omsorgs 
departementet. 

Utsendelse av årsrapport og doktorgrader 
Fram til nå har alle medlemmer i Nof fått års-
rapporten og doktorgrader tilsendt i papirformat. 
dette er dyrt både med tanke på trykking og porto 
og det siste året har registeret hatt et betydelig mer- 
forbruk i forhold til budsjett. Styringsgruppen god-
kjente derfor at fra 2009 vil bare kontaktpersonene 
ved sykehusene få papirutgaven, de andre 
medlemmene får en mail med link til vår nettside 
når årsrapporten er ferdig, vanligvis i juli. 

Mail sendes også ut når en ny doktorgrad er lagt ut 
på nettsiden.

Register for Barnehoftelidelser
Styringsgruppen godkjente at det opprettes et 
register for Barnehoftelidelser i første omgang for 
en 3 års periode og at registeret legges til 
Kompetansesenteret for leddproteser sammen med 
de andre registrene. Midler til driften de 2 første 
årene er sikret ved hjelp av midler fra Sophies 
Minde Ortopedi AS og Legeforeningen. Vi vil be om 
tilslutning til dette fra Generalforsamlingen. 

Skifte av leder og styringsgruppeleder
Ove Furnes har vært leder av registrene og Nasjonalt 
kompetansesenter for leddproteser siden 2002, fra 
2006 har han i tillegg vært klinikkoverlege ved 
Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus. 
det har etter hvert blitt for mange arbeidsoppgaver 
og han gikk av som leder for registrene og Nasjonalt 
Kompetansesenter for Leddproteser fra 1.8.2009. 
Han forsetter som klinikkoverlege og er i egenskap 
av klinikkoverlege på Haukeland medlem av 
styringsgruppen. Han fortsetter som fagansvarlig for 
registrene for kne og andre ledd. Lasse engesæter 
overtar som leder for Kompetansesenteret og 
registrene. Han går da av som styringsgruppens 
leder og Leif Ivar Havelin overtar som leder av 
styringsgruppen. Styringsgruppen er orientert og 
vi håper at generalforsamlingen godkjenner denne 
endringen i ledelse og styre. 

Styringsgrupperepresentanter for Leddregisteret og 
Hoftebruddregisteret 2008-2009
Styreleder: Leif Ivar Havelin avløste Lars Birger 
engesæter fra 1.8.2009 
(representant for Helse Vest) 
Lars Nordsletten 
(Nof representant: Helse Sør-Øst) valgt til 2009. 
(På valg)
Arild Aamodt 
(Nof representant: Helse-Midt Norge) valgt til 2009. 
(På valg)
Odd Inge Solem 
(Nof representant: Helse Nord) valgt til 2010. 
Svein Svenningsen 
(Nof representant: Helse Sør-Øst) valgt til 2011. 
Ove Furnes 
(klinikkoverlege Ortopedisk klinikk Helse Bergen) 



Lars engebretsen 
(møter som leder av styringsgruppen for 
Korsbåndsregisteret)
Lasse engesæter 
(leder Nasjonalt Kompetansesenter for 
leddproteser) (fram til 1.8.09 var han styreleder) 
(representant for Universitetet i Bergen)
einar Sudmann
Æresmedlem.

Sak 11.

RAPPORT FRA NASJONALT KORSBÅNDSREGiSTER 
2008-2009
Professor Lars Engebretsen 
  
Korsbåndsregisteret gir deg viktige data!!

Korsbåndregisterets ledelse og sekretariat er stolt 
av å kunne presentere registerets rapport nr 5. Fra 
oppstarten 10.jun 2004 har rapporteringene steget 
jevnt og trutt. Fortsatt tyder innmeldingene på en 
meget god oppslutning fra våre kolleger. Vi har nå 
mer enn 7000 korsbåndsopererte i databasen! 
Av rapporten kan dere allerede lese mange 
interessante tall - blant annet at det er svært mange 
under 20 år som får utført en korsbånds-
rekonstruksjon. Videre er det mange som har hatt 
skader i kneet fra før eller som har skadet motsatt 
sides kne. det er også et meget betydelig antal med 
brusk og meniskskader.

Som dere kanskje har oppdaget har vi igjen endret 
litt på operasjonsskjemaet. Vi har nå med 
opplysninger om sannsynlig revisjonsårsak, bruk an 
NSAIds og noen nye fiksasjoner samt at vi har tatt 
in double bundle operasjoner. Informasjon om 
resultatet av disse endringene kommer først i 2009-
rapporten. 

Fra juni 2006 starter utsendelse av KOOS skjema til 
pasienter som er fulgt i to år. de foreløpige dataene 
viser at pasienter med korsbåndskirurgi har god 
bedring i livskvalitet og aktivitetsnivå. Fortsatt er vi 
ikke fornøyd med compliance her- den ligger på vel 
60% ved to års oppfølgingen.

Vi er glade for å se en økende bruk av registeret. 
Mange prosjekter er presentert siden oppstarten og 
Lars Petter Granan leverte inn sin avhandling om 
registeret i juni 2009. I 2008 kom artikkelen om 

oppstart og drift av registeret i American Journal 
of Sports Medcine som verdens første korsbånds-
register. To nye artikler er inne i Am J Sports 
Medicine og en med nordiske data på vei inn i Acta. 
doktorgradskandidat nummer to,  Jan Harald 
røtterud, er i gang under veiledning av Asbjørn 
Årøen. I dette arbeidet ser man på betydning av 
bruskskader i forbindelse med korsbåndskader. 
Videre fortsetter et aktivt samarbeid med Sverige og 
danmarks registre. 

Vi arbeider også med et samarbeidsprosjekt med 
MOON-gruppen som er et korsbåndregister ved 5 
store amerikanske universitetsklinikker. Herfra 
kommer nå en artikkel som sammenligner 
amerikanske og norske forhold.

I sommer vil vi kjøre en ny complaince studie for å 
se om oppslutningen fortsatt er like god. Tallene 
våre tyder på det, men på Høstmøtet får dere en 
nøyaktig oppdatering.

Styringsgruppen for korsbåndsregisteret vil 
fortsatt oppfordre dere til å bruke registeret til 
studier. Send en forespørsel med en protokoll til 
kontoret i Bergen. Forespørselen vil bli behandlet 
av Styringsgruppen raskt. Vi ønsker at registeret 
skal brukes av sykehus i hele landet, ikke bare av 
universitetsmiljøene. 

På vegne av registeret ønsker jeg å takke Senter 
for Idrettskadeforskning som gjennom sin Miljø-
bevilgning fra Helse Øst bidrar med vel 500 000 
kroner til prosjektet. en gledelig nyhet er at 
registeret i 2009 kom med blant de registre som 
vil motta offentlig støtte via Nasjonalt leddregister. 
dermed er økonomien langt på vei sikret framover!

Sak 12.

RAPPORT FRA NASJONALT HOFTEBRuDDREGiSTER 
2008-2009
Lars B. Engesæter 
 
rapporteringen til Nasjonalt Hoftebrudd register 
har også fungert fint i 2008. det er en økning i 
antall rapporterte primæroperasjoner (4,5%) og en 
nedgang i antall reoperasjoner (6,5%). det siste kan 
skyldes færre reoperasjoner for dislokerte lårhals- 
brudd fordi flere av disse er operert med hemi-
protese primært. Vi vil imidlertid minne om at 
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alle reoperasjoner etter hoftebruddoperasjoner 
skal rapporteres, for eksempel bløtdelsrevisjoner 
pga. infeksjon og lukket eller åpen reponering av 
lukserte hemiproteser. dette er altså forskjellig fra 
hofteproteseregisteret hvor bare operasjoner med 
fjerning eller skifting av implantat deler skal 
rapporteres. Også dødsfall peroperativt skal 
rapporteres, for eksempel i forbindelse med 
sementeringen av hemiprotesen.

Bare halvparten av kirurgene rapporterer klokke-
slett for bruddet. det er ønskelig at flere angir dette, 
fordi det er vesentlig når vi skal analysere årsaken 
til fallet. 

Vitenskapelig har siste året vært godt. Flere 
foredrag basert på data fra Hoftebruddregisteret er 
holdt, både nasjonalt og internasjonalt. To artikler 
er publisert i 2008 og Jan-erik Gjertsen disputerte 
17.april 2009 på data vesentlig utgått fra Hofte-
bruddregisteret. Vi har flere samarbeidsprosjekter 
med ortopeder rundt omkring i landet. dataene er 
felleseie og vi er selvsagt positive til at dere vil 
bruke de, så ta kontakt hvis dere har ønsker.

Vi tror at Hoftebruddregisteret bidrar til at 
behandlingen av denne viktige pasientgruppen er i 
bedring. Mange takk for at dere rapporterer og takk 
for godt samarbeid!

Sak 13.

RAPPORT FRA ACTA 2008-2009
Lars B. Engesæter

I 2008 ble 651 manuskript innsendt til Acta 
Orthopaedica. Antallet har vært nokså uforandret de 
siste 5 årene. 122 artikler ble publisert, altså ble 
19% akseptert. 60% var kliniske, 25% ”case 
reports” og 15% eksperimentelle. Av de 122 
artiklene som ble publisert i 2008, var 26 fra 
Sverige, 14 fra danmark, 10 fra Norge og 8 fra Neder-
land. Gjennomsnittlig tid fra aksept til publikasjon 
var 6 måneder i 2008, men i løpet av 2009 innføres 
”preprint of the proof” (ePub ahead of print), dvs. at 
manus vil foreligge på Web med en gang forfatteren 
har godkjent ”proof’en”.

”Impact factor” (IF) for Acta er 1,3 mot 2,5 for JBJS 
(Am), 1,9 for JBJS (Br) og 1,9 for COrr, men fra 2007 
angis også IF for 5 år (dvs. referanser de siste 5 
årene og ikke bare de siste 2 årene) og da har Acta 
5-yr IF på 1,6, mot 1,5 for JBJS (Am), 1,0 for JBJS (Br) 
og 2,3 for COrr. Artiklene i Acta refereres altså 
lengre enn JBJS-artiklene! 

Økonomisk gikk Acta med et lite overskudd i 2008, 
mot underskudd de siste årene. Forklaringen er at 
kostnadene er redusert. 

Fra 2009 har Acta fått et nytt og noe større format 
som gjør det billigere å produsere.

Mange takk til referee for god jobb også i 2008.

Sak 14.

RAPPORT FRA DRG-uTvALGET 2008-2009
Ole-Edvard Gabrielsen

det har ikke vært noen aktivitet i utvalget i 
perioden.

Sak 15.

RAPPORT FRA BONE AND JOiNT DECADE-ARBEiDET 
i NORGE 2008-2009
Jan Erik madsen

Undertegnede er representant for Nof i Styrings-
gruppen for Muskel- skjelett tiåret i Norge. Arbeidet 
er organisert av MST- Norge, gjennom et aktivt 
sekretariat i Norsk revmatikerforbund. MST- Norge 
ledes av et styre som består av 9 personer, hvor 
flere medisinske spesialiteter er representerte ved 
siden av både pasientorganisasjoner som lands- 
foreningen for trafikkskadde, og helsemyndighet-
ene. Styret har møter ca en gang per måned, og har 
fokusert på å:

•Øke bevisstheten rundt muskel- skjelettlidelser 
 både i befolkningen og hos myndigheter
•Fremme forståelsen for muskel- skjelett 



 sykdommer gjennom forskning og
 kunnskapsformidling
•Oppfordre til kostnadseffektiv forebygging og
 behandling av muskel- skjelettlidelser og skader
•Bedre behandling og rehabilitering for 
 trafikkskadde.

den viktigste begivenheten dette året blir den tverr-
faglige konferansen ”Hvordan spille ishockey med 
brukket fot?” som arrangeres i Oslo den 16.9. Fokus 
for konferansen er pasientsløyfer og samhandling 
i helsetjenesten i behandling og rehabilitering av 
skadde pasienter.

Internasjonalt jobbes det mye innenfor Bone and 
Joint decade, nyttig informasjon om dette finnes 
på www.boneandjointdecade.org og på MSTs 
hjemmeside www.muskelskjelett.org/

Sak 16.

RAPPORT FRA uEmS - SECTiON OF ORTHOPAEDiCS 
AND TRAumATOLOGY/EuROPEAN BOARD OF 
ORTHOPAEDiC AND TRAumATOLOGY 2008-2009
Kari indrekvam
 
UeMS-Seksjon for ortopedi og traumatologi har 
delegater fra 23 av eUs medlemsland (Sveits og 
Norge inkludert), og i tillegg er det delegater fra 4 
observatørland. Mr. John Albert fra england er ny 
president for seksjonen fra 2009. UeMS’s strategi-
dokument 2007 – 2012 finnes på hjemmesiden.

Seksjonen har to møter per år. de viktigste sakene 
er tidligere referert i NOP, og man kan finne 
dokumentasjon om sakene på seksjonens webside:  
www.uems-ortho.org. der er det også link til 
websiden for sentrale UeMS www.uems.net.

Sakene gjentas her summarisk:
Utdanning og etterdanning av spesialister i 
ortopedisk kirurgi er et hovedfelt som det arbeides 
kontinuerlig med. det er laget ”Minimal 
requirements for Orthopaedic Training”. Også siste 
året har seksjonen hatt symposium med gjeste-
forelesere med tema hvordan man kan bedre 
kvaliteten på utdanningen av ortopediske 
spesialister. det føres lange diskusjoner om 
mulighetene for å utvikle et felles europeisk 
pensum og en felles læreplan for ortopedisk kirurgi. 
Seksjonen har på de siste eFOrT-kongressene 

bidratt med et symposium om utdanning.

Internasjonal akkreditering av kurs innen ortopedi 
og traumatologi utføres av UeMS. det er et felles 
regelverk for akkreditering på tvers av fagområdene. 
reglementet samt søknadsskjema for internasjonal 
akkreditering er lagt ut på hjemmesiden. det er et 
elektronisk søknadsskjema som kan spores 
gjennom prosessen. Antall kurs hvor det søkes 
internasjonal akkreditering er stadig stigende.

det vurderes også om seksjonen skal stå som god-
kjennende organ på ulike ortopediske guidelines.

den åttende eBOT-eksamen, et annet stort 
satsningsområde for seksjonen, ble arrangert i 
Geneve i oktober 2008. eksamen har en skriftlig og 
en muntlig del. Bestått eksamen gjør at man kan 
kalle seg: ”Fellow of the european Board of 
Orthopaedic Surgery and Traumatology”. Mer 
informasjon kan finnes på  www.ebotexam.org eller 
ebotexam@mail.telepac.pt. eksamen er en måte å 
prøve å heve standarden på utdanningen til et felles 
høyt europeisk nivå. eksamen er under endring 
siden det både er ønskelig at prosentandelen som 
består eksamen blir høyere – samt at flere velger å 
ta eksamen. det arrangeres nå forberedende kurs 
til eksamen som sannsynligvis vil bli holdt i 
forbindelse med eFOrT-kongressene. Seksjonen 
er medlem av CeSMe (Counsil for specialist 
examinations) sammen med 15 andre fagfelt som 
arrangerer spesialisteksamen.

Samarbeidet med de europeiske foreningene for 
subspesialiteter innen ortopedisk kirurgi fortsetter. 
Spesielt med tanke på utviklingen av eBOT-eksamen 
er dette viktig.

det er opprettet flere tverrfaglige arbeidsgrupper 
innen UeMS som ”emergency Medicine”, ”Sports 
Medicine” og ”Hand Surgery”. delegater fra 
seksjonen deltar i disse arbeidsgruppene.

det er fortsatt få land som har undertegnet det 
europeiske arbeidstidsregulativet om maks 48 
timers uke. det forhandles nå om kompromisser.
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Sak 17.

RAPPORT FRA SENiORPOLiTiSK uTvALG 
2008-2009
Ketil J. Holen

Seniorpolitisk utvalg har i løpet av året gjennomført 
en spørreundersøkelse blant foreningens 
medlemmer over 60 år. Spørreundersøkelsen viste 
at de fleste ortopeder faktisk ønsker å jobbe etter 
fylte 67 år, og at mange kan tenke seg å reise bort 
for å jobbe. Videre svarte 2/3 at det ikke fantes 
noen offisiell seniorpolitikk ved arbeidsplassen, og 
nesten like mange hadde ikke hatt samtaler med 
arbeidsgiver om sin arbeidssituasjon som senior. 
Halvparten av de som svarte følte at arbeidsgiver 
ikke ønsket deres kompetanse etter fylte 67 år. 
dette er ganske interessante tilbakemeldinger. 
Utvalget har i tillegg hatt et møte i Arbeids- og 
Inkluderingsdepartementet (AId). I det møtet ble 
bl.a. resultatene fra spørreundersøkelsen framlagt, 
og departementet oppfattet også resultatene som 
svært interessante, men ikke overraskende. det er 
nå planlagt et videre samarbeid med AId, bl.a. et 
fellesmøte mellom Nof’s seniorpolitiske utvalg, AId 
og Helse-og Omsorgsdepartementet (HOd). det ble 
luftet muligheter for en nærmere kartlegging av 
både eldre og yngre ortopeders synspunkter på det 
å være senior, for eksempel gjennom en større og 
bedre spørreundersøkelse som departementet kan 
støtte med både faglig kompetanse og økonomi. 
Seniorpolitisk utvalg vil jobbe videre inn mot AId, i 
håp om at arbeidet kan føre til at forståelsen av den 
verdi som seniorene representerer, også blir bedre 
forstått blant våre arbeidsgivere.

Sak 18.

RAPPORT FRA FAGGRuPPE FOR ORTOPEDiSK 
TRAumATOLOGi 2008-2009
Olav Røise

1.  Gruppens mandat
• høringsinstans for ortopedsk traumatologi 

 • vurdere arbeidsfordeling mellom sykehus
 • vurdere innføring av krav/standarder til
 sykehus som får tildelt spesielle funksjoner
 • jobbe fram nasjonale retningslinjer for
 behandling
 • etablere nasjonale behandlingsprotokoller

2.  Medlemmer
Kjell Matre, Haukeland universitetssykehus
Martinus Bråthen, St. Olavs Hospital
Jan Grøtan, Stokmarknes sykehus 
Bjørn Bragnes, Sykehuset Buskerud HF 
(sekretær)
Olav røise, UlIevål universitetssykehus 
(leder)

 
3.  Møtevirksomhet

Gruppen har kommunisert via mail og holdt 
telefonkonferanser.

4.  Høringsuttalelser
Ingen til vurdering

5.   Saker/møter gruppen har
 behandlet/arrangert
 • Gitt råd om hvilke kurs spesialist-
 utdannelsen skal ha av traumerelaterte
 elementer i tillegg til de etablerte kursene i
 frakturbehandling (Vossa- og Oppdalkurset).
 • ATLS og kurs i nødkirurigske prosedyrer bør
 vurderes som obligatoriske. 
 • Ved høstmøtet arrangerte utvalget et
 traumeseminar med fokus på oppfølging av 
 det ”Nasjonale traumesystemet” og 
 implikasjoner for ortopedisk traumatologi. 
 Utvalgets forslag om organisering og 
 arbeidsfordeling mellom sykehus i Norge, 
 vedtatt på årsmøtet i 2007, ble tatt opp som 
 tema for å kvalitetssikre innholdet blant 
 traumeinteresserte ortopeder. Prinsippene
 i innstillingen ble godt mottatt. På seminaret 
 fokuserte vi også på håndteringen av
 sjeldne skader. Gjesteforeleser Thomas
 Hultgren snakket om behandling av
 avanserte nerveskader – og om hvordan
 disse best bør organiseres i Norge/ 
 Skandinavia. Møtets deltagere ga støtte til 
 gjesteforeleserens konklusjoner om at 
 sjelden skader bør sentraliseres til ett sted i
 Norge/Skandinavia.

6. Saker under behandling/utredning
• Gruppen avholder nytt seminar med

gjesteforelesere professor Keith Willett fra
Oxford som er sentral i utforming av
Storbritannias traumesystem. Han vil
bidra med erfaringer fra dette arbeidet. På
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seminaret vil vi i samarbeid med styret følge
opp diskusjonen  om hvilke traumekurs som
bør inngå i spesialistutdannelsen for
ortopeder. 

• Jobber med å utarbeide behandlings-
protokoller. en av disse vil bli lagt fram på
utvalgets traumeseminar.

Sak 19.

RAPPORT FRA NORSK ARTROSKOPiFORENiNG 
2008-2009
Kirsten Lundgreen

Leder:  Kirsten Lundgreen
Nestleder:  Thomas Harlem
Kasserer:  Inge Skråmm
Styremedlem: Grete Sofie Hortemo
Styremedlem: Odd Arve Lien

Norsk Artroskopiforening har i underkant av 100 
medlemmer. Foreningens vintermøte ble holdt på 
Quality Hotell Hafjell 06.-08.02.09 med et godt 
faglig program. Sosialt og skimessig var 
arrangementet også svært vellykket. det ble vedtatt 
å flytte arrangementet til Trysil 05.02-07.02.10 som 
del av et større vintermøte i samarbeid med Norsk 
ortopedisk forening. Artroskopiforeningen deltar 
også i år med et eget  symposium under Høstmøtet. 
Utover dette vil sesjonen med artroskopirelevante, 
frie foredrag bli ledet av foreningen. For ytterligere 
informasjon om foreningen og program for vinter- 
møtet 2010, besøk vår hjemmeside: 
www.artroskopi.no

Sak 20.

RAPPORT FRA NORSK BARNEORTOPEDiSK 
FORENiNG 2008-2009
Ola Wiig

Leder:  Ola Wiig
Nestleder:  Torarin Lamvik
Kasserer:  Sven Young
"Past president":  Lars B. engesæter
Styremedlem:  Anders Wensaas

Under høstmøtet 2008 arrangerte Norsk Barne-
ortopedisk Forening symposium med tema Calvé-
Legg-Perthes sykdom med Anthony Catterall (UK) 
som invitert foreleser. Symposiet var meget godt 

besøkt og de fleste fant det interesant. Tema for 
symposiet i år er Hofteleddsdysplasi.
Generalforsamingen 2008 støttet det videre 
arbeidet i å etablere et nasjonalt barnehofteregister. 
det siste året har foreningen arbeidet videre med 
dette, og prøveregistrering ble igangsatt 150408 og 
har foregått ved Haukeland Universitetssykehus, 
Sørlandet Sykehus, St. Olavs Hospital, 
rikshospitalet, og Ullevål Universitetssykehus. 
evaluering av prøveperioden er gjort, skjemaet 
endret og forenklet. det har vært god oppsluttning 
i prøveperieoden. Compliance blir den største 
utfordringen femover. registeret er godkjent av 
etisk komité og datatilsynet. Styret i leddregisteret 
ga 28/3 09 sin tilsluttning til oppstart og foreløpig 
3 års drift. Oppstart er satt til 010110, og det er 
ansatt en sekretær i 40% stilling tilknyttet ledd-
registeret. Prosjektet har blitt tildelt midler til drift 
fra legeforeningens kvalitetsikringsfond II og 
Sophies Minde Ortopedi AS.

Sak 21. 

RAPPORT FRA NORSK FOT- OG ANKELKiRuRGiSK 
FORENiNG (NOFAF) 2008-2009
Ketil Hvaal

Leder:   Ketil Hvaal, OUS 
Sekretær:  Andreas Hahn, MHH 
Kasserer:  Lars Kjetil Aas, Ålesund 

det har vært avholdt ett styremøte, og styret har i 
tillegg vært i telefonisk- og emailkontakt. 

Medlemstall
NOFAF har pr idag  43 medlemmer

Kurs
Styret har hatt observatør på det obligatoriske 
kurset i hånd-fot-reuma, og vil håpe at denne inn-
delingen av emner nå blir historie. Styrets leder har 
medvirket til nivå 3 kurset – skopi-rekonstruksjon 
og traume i august 2009. et NOFAF seminar er 
fastsatt til høstmøtet 2009. 

Internasjonalt
Lederen har kommunisert med styret i den svenske 
fotkirurgiske foreningen om samarbeide på 
tidsskrift. dette vil bli presentert på årsmøtet.
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utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen 
med dabigatranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende e�ekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat anbefales ikke ved anestesi med postopera-
tive inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er �ernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargesto�et paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: 
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dekstran, 
sul�npyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på blødning. Amiodaron: 
Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdosen er 
nødvendig (se Dosering). Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet anbefales. Graviditet/Am-
ming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. 
Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på e�ekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er 
<2%. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperativt 
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte 
leverenzymer, hyperbilirubinemi, forhøyet transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/Forgift-
ning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av 
ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan �ernes ved dialyse. Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 
stk. kr 1728,50. 110 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.  
Sist endret: 03.11.2008       (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Referanser:  1. Pradaxa*  (dabigatran  etexilate) Summary of Product Characteristica.  2. Eriksson BI et al. J Thromb Haemost 2007; s:2178-218. 3. Eriksson BI et al. Lancet 2007; 370: 949-956.
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V T E  P R O T E C T I O N
Balansert e�ekt - blødningsrisiko1,2,3

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har  
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi. 

Normal dosering: 2 kapsler á 110 mg, 1 gang daglig
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reseptpliktig, gruppe: C 
Pradaxa “Boehringer Ingelheim”
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07 
KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargesto�: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har 
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 
1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Nedsatt 
nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette 
med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75 år): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig bruk av amiodaron: Doseringen bør reduseres til dabigatranetexilat 150 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: 
Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å ikke starte behandling med dabigatranetexilat før neste dose parenteralt antikoagulantium skulle vært gitt. Barn og ungdom <18 år: 
Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og e�ekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdssto�ene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signi�kant blødning. Organskade med blødningsrisiko. Spontan eller farmakologisk nedsatt hemo-
stase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. ALAT bør måles som del av standard preoperativ evaluering. Svært begrenset klinisk erfaring 
med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer forbundet med økt blødningsrisiko 
som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad eller øyne, bakteriell endokarditt. Forsiktighet må 
utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen 
med dabigatranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende e�ekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat anbefales ikke ved anestesi med postopera-
tive inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er �ernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargesto�et paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: 
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dekstran, 
sul�npyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på blødning. Amiodaron: 
Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdosen er 
nødvendig (se Dosering). Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet anbefales. Graviditet/Am-
ming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. 
Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på e�ekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er 
<2%. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperativt 
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte 
leverenzymer, hyperbilirubinemi, forhøyet transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/Forgift-
ning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av 
ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan �ernes ved dialyse. Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 
stk. kr 1728,50. 110 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.  
Sist endret: 03.11.2008       (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Referanser:  1. Pradaxa*  (dabigatran  etexilate) Summary of Product Characteristica.  2. Eriksson BI et al. J Thromb Haemost 2007; s:2178-218. 3. Eriksson BI et al. Lancet 2007; 370: 949-956.
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V T E  P R O T E C T I O N
Balansert e�ekt - blødningsrisiko1,2,3

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har  
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi. 

Normal dosering: 2 kapsler á 110 mg, 1 gang daglig
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reseptpliktig, gruppe: C 
Pradaxa “Boehringer Ingelheim”
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07 

KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargestoff: 
Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær forebygging av venøs 
tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekiru-
rgi. Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv 
hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter 
avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av 
VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør 
starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 
dager. For begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme 
dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved 
moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler 
à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette 
med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75 
år): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen 
bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 
28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig bruk av amiodaron: Doseringen bør 
reduseres til dabigatranetexilat 150 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste 
dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales 
å ikke starte behandling med dabigatranetexilat før neste dose parenteralt antikoagulantium skulle vært gitt. Barn og ungdom 
<18 år: Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av 
innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. Organskade med blødn-
ingsrisiko. Spontan eller farmakologisk nedsatt hemostase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke 
overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre nor-
malverdi. ALAT bør måles som del av standard preoperativ evaluering. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos 
pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye 
klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer forbundet med 
økt blødningsrisiko som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, 
aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i 
hjerne, ryggrad eller øyne, bakteriell endokarditt. Forsiktighet må utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. 
Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen med dabiga-
tranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser 
bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende effekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat anbefales 
ikke ved anestesi med postoperative inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer 
etter at kateteret er fjernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargestof-
fet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: 
Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært 
heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dekstran, 
sulfinpyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent 
sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye 
observasjon for tegn på blødning. Amiodaron: Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportpro-
teinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet 
for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdosen er nødvendig (se Dosering). 
Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-
indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet 
anbefales. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. 
Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under 
behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data 
på effekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte 
bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er <2%. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk 
hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekres-
jon, anemi postoperativt, postoperativt hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/
galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi, forhøyet 
transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning 
ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikas-
joner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende 
behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan fjernes ved dialyse. 
Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen 
for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50. 
110 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.
Sist endret: 03.11.2008

Referanser:  1. Pradaxa*  (dabigatran  etexilate) Summary of Product Characteristica.  2. Eriksson BI et al. J Thromb Haemost 
2007; s:2178-218. 3. Eriksson BI et al. Lancet 2007; 370: 949-956.

reseptpliktig, gruppe: C 
Pradaxa “Boehringer Ingelheim”
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07 
KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargesto�: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har 
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 
1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Nedsatt 
nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette 
med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75 år): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig bruk av amiodaron: Doseringen bør reduseres til dabigatranetexilat 150 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: 
Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å ikke starte behandling med dabigatranetexilat før neste dose parenteralt antikoagulantium skulle vært gitt. Barn og ungdom <18 år: 
Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og e�ekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdssto�ene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signi�kant blødning. Organskade med blødningsrisiko. Spontan eller farmakologisk nedsatt hemo-
stase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. ALAT bør måles som del av standard preoperativ evaluering. Svært begrenset klinisk erfaring 
med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer forbundet med økt blødningsrisiko 
som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad eller øyne, bakteriell endokarditt. Forsiktighet må 
utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen 
med dabigatranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende e�ekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat anbefales ikke ved anestesi med postopera-
tive inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er �ernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargesto�et paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: 
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dekstran, 
sul�npyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på blødning. Amiodaron: 
Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdosen er 
nødvendig (se Dosering). Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet anbefales. Graviditet/Am-
ming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. 
Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på e�ekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er 
<2%. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperativt 
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte 
leverenzymer, hyperbilirubinemi, forhøyet transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/Forgift-
ning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av 
ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan �ernes ved dialyse. Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 
stk. kr 1728,50. 110 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.  
Sist endret: 03.11.2008       (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Referanser:  1. Pradaxa*  (dabigatran  etexilate) Summary of Product Characteristica.  2. Eriksson BI et al. J Thromb Haemost 2007; s:2178-218. 3. Eriksson BI et al. Lancet 2007; 370: 949-956.
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V T E  P R O T E C T I O N
Balansert e�ekt - blødningsrisiko1,2,3

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har  
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi. 

Normal dosering: 2 kapsler á 110 mg, 1 gang daglig

PR
A0

90
51

4



56 Norsk Ortopedpost • 3 - 2009

Sak 22.

RAPPORT FRA A.S.A.m.i NORWAY 2008-2009
Leif Pål Kristiansen

Styret har bestått av:
 
President:  Leif Pål Kristiansen
Visepresident:  Tarjei egeberg
Sekretær:  Harald Steen
Kasserer:  Sven Young
Styremedlem:  Geir Andreassen
 
Foreningen har siste år hatt 13 betalende 
medlemmer.

Kun 4 av 13 medlemmer møtte på siste General-
forsamling som ble annonsert og avholdt 23.10.08 
i forbindelse med høstmøtet. Flere medlemmer 
hadde meldt avbud pga av andre høstmøte-
aktiviteter som foregikk samtidig.

For å utvide vårt faglige forum og få en bredere 
oppslutning med inkludering av andre yrkesgrupper 
enn leger, argumenterte presidenten for å danne en 
forening ASAMI Scandinavia som søkes som 
medlem i ASAMI International. dette vil innebære 
opphør/nedleggelse av ASAMI-Norway. Siden for- 
samlingen ikke var beslutningsdyktig, ville 
presidenten i første omgang gjøre en del 
sonderinger og ta kontakt med våre svenske og 
danske kolleger for å lodde stemningen. det viste 
seg at flere kolleger i våre naboland er interessert 
i å være med på å etablere et ASAMI Scandinavia. 
Styret har derfor gjennomført en uravstemning på 
e-mail blant de betalende medlemmene i forkant av 
høstmøtet 2009, slik at resultatet vil være klart til 
Generalforsamlingen 2009. I skrivende stund har 
9 av 13 medlemmer (69%) erklært seg enige i ned- 
leggelse av ASAMI-Norway med etablering av 
ASAMI Scandinavia som erstatning. Med mer enn 
2/3 flertall for den foreslåtte endringen går det  mot 
opphør av foreningen ASAMI-Norway på General-
forsamlingen 2009, og ASAMI Scandinavia vil kunne 
bli en realitet i 2010.

Sak 23.

RAPPORT FRA NORSK FORENiNG FOR 
HÅNDKiRuRGi 2008-2009
Adalsteinn Odinsson 

Leder: Adalsteinn Odinsson
Nestleder: Hebe d. Kvernmo
Sekretær/kasserer: Ole Fosse
Styremedlem: eystein Hauge

Arbeidet i foreningen har vært jevnt dette året.
I februar ble vintermøtet på Hafjell avholdt i regi av 
Norsk Forening for Håndkirurgi. Ansvarlig var 
Adalsteinn Odinsson.  Temaet var: Håndledds og 
DRUJ problemer. Nervekompresjoner. Dupuytrens 
sykdom. Kurset fikk gode evalueringer, med 42 
fornøyde deltakere.

det ble holdt et styremøte 10.04. i Oslo der vi 
diskuterte blant annet:
Sak 1: Støtte fra foreningen til utgivelse av Lege-
forlagets lærebok i håndkirurgi.
Sak 2: FeSSH-kongress 2011 – Oppsummering av 
status og redegjørelse for dette og videre 
progresjon
Sak 3: Vintermøtet 2010. Bestemmelse av tema og 
sted for avholdelse. et referat fra dette møte ble 
siden sent ut til NFHK medlemmer via e-post.

Vi støttet utgivelse av lærebok i håndkirurgi med 
20.000 kr.
 
Vi har lagt ned arbeide med vintermøtet i februar 
2010 der Lillehammer i regi av Ole Fosse og Knut 
Skoglund er ansvarlige. For 2010 har Trysil blitt 
valgt som arrangementsted for kurset sammen med 
arthroskopiforeningens og skulder-albueforeningen.
det er komt forslag til følgende hovedtema: 
Arthrose/degenerative forandringer i hånd, samt 
luksasjoner og luksasjonsfrakturer/instabiliteter 
som et annet. dette får Fosse og Skoglund 
bestemme. Vi håper at med så sentrale temaer at vi 
får stor inntresse og oppmøte. Kurset er godkjent 
som valgfritt kurs i generell kirurgi, plastikkirurgi og 
ortopedisk kirurgi med 12 timer.

det har vært lagt ned betydelig arbeide av styret og 
Lars eldar i forbindelse med planlagt FeeSH møte 
i Oslo 2011. det er mye å ta hensyn til ved et så stort 
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arrangement. Hvilken samarbeidspartner en skal 
velge, hvor skal det lokaliseres, tema for 
instructional course og ansvarsforhold, inkludert 
fordeling av potensial overskudd mellom kongress- 
komiteen, hvor Lars  eldar Myrset er kongress-
president, og NFHK.

Vi har etter flere møter blitt enige om at evt. 
overskudd kommer til med å deles jevnt mellom 
NFHK og kongresskomiteen. Overskuddet forventes 
å settes inn på fond ved avdelingen(e), slik at alle 
leger som legger ned arbeid i forbindelse med 
kongressen vil ha rett til å søke midler fra dette 
fondet for videre og etterutdanning og.

Styret har videreført arbeidet med en nettside. 
Fosse fremmet spørsmål angående NFFHKs 
internettsider, som er etablert, man så langt ikke er 
oppe og går, og eventuelle mulige annonsør-/
sponsorinntekter til disse. dnLFs regler gir mulighet 
for dette, men begrenser antallet sponsorer til 
maksimalt 4. Fosse skulle arbeide videre med 
saken.

På et styremøte 29. mai foreslo Hebe d. Kvernmo å 
søke om at Nof og NFFHK søker om å få arrangere 
NOF Instructional Course 2010, og foreslo å legge 
dette til Lofoten. dette forslaget ble godkjent med 
Hebe som møteleder.

Sak 24.

RAPPORT FRA NORSK FORENiNG FOR SKuLDER- 
OG ALBuEKiRuRGi 2008-2009
Tom Ludvigsen

det var beskjedent oppmøte på foreningens 
generalforsamling under høstmøte 2008. det var 
ikke valg og hele styret fortsatte for ytterligere et 
år. I løpet av året har Stein Tyrdal trukket seg fra 
styret pga økt arbeidspress i sin ordinære jobb. en 
har ikke gjennomført ekstraordinært møte med valg 
og han vil bli erstattet etter neste generalforsamling 
som finner sted under høstmøtet 2009.

Foreningen arrangerte i samarbeid med artroskopi-
foreningen  Hafjell-kurset i februar. Ofer Levy fra 
reading (UK) var hovedforeleser. Under høstmøte 
2009 vil vi stå for årets symposium som vil 
omhandle stiv skulder. de fremste eksperter fra 
inn og utland kommer og vi kan garantere en 

meget høy faglig standard der alle aspekter av 
behandlingstilbudet til disse pasientene vil bli 
belyst og diskutert slik at man avslutningsvis 
forhåpentlig kan komme fram til en omforent 
behandlingsplan.

Foreningen har blitt invitert til samarbeid med våre 
søsterforeninger i danmark og Sverige. Styret var 
godt representert som deltakere under det felles 
nordiske møtet som ble vellykket arrangert 
i Helsingør i mai . Skulder-albue kirurgien er 
betydelig mer utbredt i våre naboland, og om to år 
vil vi stå som arrangør av tilsvarende møte i Norge 
der vi forventer at til sammen ca 100 ortopeder vil 
delta. dette blir vår neste store utfordring. 

Til vinteren planlegges et felles ortopedisk vinter-
møte som erstatning for Hafjell-kurset der vi 
sammen med artroskopiforeningen vil arrangere 
kurs, nå i Trysil. I skrivende stund er det ennå ikke 
helt avklart hvilke andre faggrupper som kommer til 
Trysil i februar, men håndkirurgene blir helt sikkert å 
finne der sammen med oss.

Sak 25.

SAKER FORELAGT Av STYRET

Sak 25.1 Opprettelsen av Nof Forskningsutvalg
GF vedtok i 2008 å opprettelse av et forsknings-
utvalg i Nof med representanter fra hvert rHF i 
tillegg til en leder. det konstituerende utvalg som 
har bestått av Nof leder Hebe Kvernmo og de 
tidligere lederne eivind Witsø, Kari Indrekvam og 
Anders Walløe, fikk mandat til å utarbeide statutter 
for utvalget, hvis oppgave er å bistå styret i Nof i 
arbeidet for å fremme forsknings- og fagutviklings-
arbeidet. det konstituerende utvalget foreslår 
følgende vedtekter, som styret bifaller: 

Norsk ortopedisk forenings (Nof) forskningsfond
Fondet er opprettet av GF i Nof  i 2009 for å fremme 
ortopedisk forskning og fagutvikling i Norge. 
Tilskudd kan innvilges til søkere i form av stipendier 
til forskningsprosjekter og studiereiser etter 
foreningens satsningsområde i henhold til Nofs 
strategiplan. Søknader rettes skriftlig til fondsstyret 
ved leder innen 31.8. og tildelingen skjer under GF 
på høstkongressen samme år.
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Statutter for Nof forskningsfond
Vedtatt på generalforsamling i Norsk ortopedisk 
forening den 23.10.2009.

§1
Nof forskningsfond er et fond til fremme av 
ortopedisk forskning og fagutvikling i Norge. Fondet 
ble opprettet 23.10.2009 med formål å øke og utbre 
kunnskapene innenfor det ortopediske fagområdet 
samt fremme etterutdannelsen av ortopeder og 
sikre subspesialiseringen innen faget.

§2
Bidrag kan gis til lege som er spesialist i ortopedisk 
kirurgi eller under utdanning i ortopedisk kirurgi 
- eller grupper av samme  - som medvirker til å 
fremme fondets formål i Norge. Nof forskningsfond 
har to stipendier til utdeling:

1  Nof stipend til støtte til forskningsarbeid,
 formidling av eget forskningsarbeid eller
 videre- og etterutdanning. Stipendet er på
 kr. 75 000,- og ble opprettet i 1982.

2  Nof stipend for leger under utdanning
 til støtte til forskningsarbeid, formidling av 
 eget forskningsarbeid eller utdanning.
 Stipendet er på kr. 75 000,-

Tildeling forplikter mottakeren til å avgi rapport med 
regnskap om midlenes anvendelse og eventuelt 
oppnådde resultater til styringsgruppen, samt for 
Nof reisestipend skrive en reiseskildring som 
publiseres i NOP ved reisens opphør. Tildelte midler 
som ikke er brukt innen den frist som er fastsatt 
eller at reiseskildring ikke er styringsgruppen i 
hende senest 3 måneder etter reisens opphør, faller 
tilbake til fondet.

Fondets styre kan fremme forslag for Nofs general-
forsamling om forbedringer av stipendstatuttene 
eller alternativ utnyttelse av kapitalen.

§3
Fondets innvilges grunnkapital pålydende kr. 50.000 
ved opprettelsen. denne kan økes gjennom gaver 
og ved overføring av overskudd fra ortopediske 
arrangementer i Norge. Fondets avkastning tilføres 
fri kapital ifa. overføring av 2 x 75.000 fra moder-
foreningens konti som nyttes til de formål fondet til 
enhver tid skal tilgodese. Fondets midler

- grunnkapital og evt. fri kapital - plasseres som 
innskudd på særvilkår i Nof's til enhver tid 
gjeldende forvatningsbank. I påvente av oppbygging 
av tilstrekkelig kapital til utbetaling av stipendier, 
utdeles den fri kapital ifa. stipendiene 2 x 75.000, 
mens resterende overføres i sin helhet til fondets 
konto.

de administrative driftskostnader vil dekkes av Nof 
via egen post på foreningens budsjett.

§4
Fondets avkastning nyttes til formål som beskrevet 
i §§1 og 2. Midler som ikke nyttes det ene år, kan 
overføres til bruk i det påfølgende eller senere år.

§5
Generalforsamlingen i Nof er fondets høyeste organ. 
Generalforsamlingen velger medlemmene til 
fondets styringsgruppe. Medlemmene foreslås av 
valgkommiteen og følger Nofs valgår.

§6
Forskningsfondet forvaltes av en styringsgruppe på 
5 medlemmer, en fra hvert av de 4 regionale helse-
foretakene, samt leder i Nof. Leder i Nof er til enhver 
tid leder i Forskningsfondet.

Medlemmenes funksjonstid er 4 år med mulighet 
for gjenvelgelse for ytterligere én periode. Styret er 
beslutningsdyktig når 3 medlemmer og leder er 
tilstede. Lederen har dobbeltstemme. Ved stemme- 
likhet må saker utsettes og tas opp i nytt styrings-
gruppemøte. Ved styremedlems inhabilitet avgjøres 
saken uten deltagelse av dette medlem. 

§7
Styringsgruppens oppgaver vil primært være:
1)  Behandle søknader, foreta tildelinger og
 anvise utbetalinger til de to stipendiene.
2) Ta initiativ til fremme av forsknings- 
 fondets formål.
3)  Planlegge forskningsfondets drift og
 arbeide for å øke kapitalen.
4)  Sende ut årsberetning  sammen med Nofs 
 innkalling til generalforsamling, samt 
 fremlegge revidert regnskap på general- 
 forsamlingen.

§8
Fondet undergis kontroll og revisjon som 
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foreskrevet i Lov om stiftelser. Administrative 
oppgaver for fondet, herunder regnskapsavleggelse 
ved hvert års utgang, ivaretas av Nofs revisor.

§9
Forskningsfondets styre lyser ut ledige midler (per 
dd 2 stipendier pålydende kroner 75.000) 1 gang 
i året – senest 31.05. Søknad i brevs form stiles til 
og sendes forskningsfondets styringsgruppe ved 
leder innen 31. august. Avslag kan ikke ankes, men 
ny søknad kan fremmes ved framtidig utlysning. 
Større og langsiktige prosjekter kan tilgodeses flere 
ganger.

§10
regler for endring av Forskningsfondets vedtekter 
følger Nofs vedtekter.

§11
Oppløsning av forskningsfondet følger Nofs 
vedtekter. Ved oppløsning skal tilstedeværede 
midler disponeres i henhold til fondets formål, jfr. 
§§ 1 og 7. 

Styrets forslag til vedtak:
1.  de foreslåtte vedtektene for Nof
 forskningsfond vedtas.
2.  Stipendutvalget oppløses etter innen- 
 værende periode da stipendutvalgets
 oppgaver inngår i forskningsfondet. 
3.  det velges representanter til utvalget under
 årets valg.

Sak 25.2 Retningslinjer for anbudskonkurranser 
for proteser
Viser til vedtaksforslag ang. retningslinjer for 
anbudskonkurranser for proteser som er utarbeidet 
av Nasjonalt register for Leddprotese, og som er 
vedtatt på Leddproteseregisterets styrings-
gruppemøte, den 15.04.09:

Foretaket bør lage avtale på minst 2 og helst 3 vel- 
dokumenterte standardproteser slik at færrest 
mulig sykehus må skifte standardprotese. Skifte av 
standardprotese vil medføre begynnerproblemer 
(learning curve) for kirurger og annet personell, noe 
som gir dårlige resultater i en periode. dessuten 
vil skifte av standardprotese vanligvis medføre 
betydelige uforutsette ekstrautgifter for 
sykehusene.

Standardprotesene bør ha dokumentasjon på gode 
kliniske resultater med ca 10 års oppfølging. 
For produkter uten 10 års klinisk oppfølging kan 
5 års rSA data (slitasje og migrasjon) godtas som 
surrogatendepunkt.

Fagpersonellet som deltar i anbudsprosessen må ta 
stilling til om de syns dokumentasjonen på en 
protese også skal gjelde for plagiater av den 
aktuelle protesen. Leddregisteret mener at hvert 
produkt må framskaffe sin egen dokumentasjon. 
erfaringen med flere såkalte kopi- eller synonym-
proteser har vært at disse var dårligere enn 
originalene.

Highly crosslinked ser ut til å være bedre enn 
UHMWPe, spesielt i usementerte kopper, med 
oppfølging opp til ca 8 år.

Keramikk-Keramikk-artikulasjoner: Hele 
artikulasjonene (liner og caput) må være fra samme 
keramikkprodusent. 

Totalproteser som er satt sammen av femur og 
acetabulum fra forskjellige systemer, er å oppfatte 
som en ny totalprotese med usikker dokumentasjon, 
selv om det taler i positiv retning dersom hver 
enkelt komponent, brukt i andre sammenhenger, 
har gitt gode resultater. Udokumenterte proteser 
(eller nye kombinasjoner av kopp/stamme) bør ikke 
være standardproteser og de bør kun brukes som 
ledd i kliniske studier. 

20% av protesene trenger ikke å omfattes av 
avtalen. dette åpner for kliniske studier av 
udokumenterte produkter.  

Styrets forslag til vedtak:
1.  Vedtaksforslag fra Leddproteseregisterets 
 styringsgruppemøte den 15.04.09 vedtas. 
2.  Styringsgruppen har ansvaret for å 
 oppdatere ovennevnte retningslinjer til 
 enhver tid, samt være rådgivende instans i
 saker som vedrører temaet.

Sak 25.3 Om offentliggjøring av sykehusvise 
resultater fra Nasjonalt Register for Leddproteser
Viser til referat fra Leddproteseregisterets styrings-
gruppemøte den 15.04.09 vedr. offentliggjøring av 
sykehusvise resultater fra Nasjonalt register for 
Leddproteser:
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På bakgrunn av diskusjon, tilbakemeldinger og en 
publikasjon ang. registres statistiske styrke til å 
gradere sykehus (robertsson et al 2008), samt det 
faktum at rapporteringen til registrene er frivillig og 
at ingen andre kvalitetsregistre i Norge publiserer 
sykehusvise resultater, finner vi fortsatt ikke tiden 
moden for publisering av sykehusvise resultater fra 
leddproteseregisteret. 

en vil gjøre sykehuseier oppmerksom på at alle 
sykehus årlig får tilsendt sine egne resultater og at 
sykehuseier vil kunne be sykehusene fremskaffe 
resultatene.

registeret ønsker å forbedre oppfølgingen av 
sykehus som ser ut til å ha dårlige resultater, og vil 
i slike tilfeller ta kontakt med de aktuelle sykehus- 
avdelingene for å hjelpe til med å løse problemet. 
registeret vil blant annet sjekke om dårlige 
resultater kan forklares av sykehusets pasient-
seleksjon eller om valg av dårlige implantater er 
årsaken. 

det er ønskelig for registrene at det blir lovpålagt 
å rapportere operasjoner til registrene, eller 
alternativt at sykehusenes drG-refusjon kobles 
til rapporterte proteseoperasjoner. Leddprotese-
registeret ber Norsk ortopedisk forening om å 
arbeide for at et av disse to alternative ordninger 
blir innført i fremtiden.

Bergen 28.08.09
Leif Ivar Havelin
Ove Furnes
Lars Birger engesæter

Styrets forslag til vedtak:
1.  Styringsgruppen i Leddproteseregisterets 
 innstilling om at Nof foreløpig ikke 
 publiserer sykehusvise resultater vedtas.

2.  Styret i Nof får mandat til å utvelge hvilket 
 av de to foreslåtte alternativene for å oppnå 
 best mulig registrering som man skal jobbe 
 videre med, samt at styret kan føre saken 
 videre alternativt videredelegere oppgaven.

Sak 25.4 Godkjenning av Nasjonalt register for 
barnehoftelidelser
Norsk Barneortopedisk Forening tok i 2007 
initiativ til etablering av et nasjonalt register for 

barnehoftelidelser. Leddregisteret er forespurt om 
de vil opprette et slikt på vegne av dem, og 
styringsgruppen i leddregisteret har godkjente at 
det opprettes et register for Barnehoftelidelser i 
første omgang for en 3 års periode og at registeret 
legges til Kompetansesenteret for leddproteser 
sammen med de andre registrene. Prøveregistrering 
ble igangsatt 150408 og har foregått ved Haukeland 
Universitetssykehus, Sørlandet Sykehus, St. Olavs 
Hospital, rikshospitalet, og Ullevål Universitets-
sykehus, med god oppslutning. Oppstart er satt til 
010110. Midler til driften de 2 første årene er sikret 
ved hjelp av midler fra Sophies Minde Ortopedi AS 
og Legeforeningen. Styringsgruppen ber om 
tilslutning fra Nofs generalforsamling om at 
registeret legges til Kompetansesenteret for 
leddproteser sammen med de andre registrene.

Styrets forslag til vedtak:
Leddregisterets innstilling om at Nasjonalt register 
for barnehoftelidelser legges til Kompetanse-
senteret for leddproteser som et Nof-register 
sammen med de andre registrene vedtas.

Sak 25.5 Retningslinjer for kurs- og 
kongressarrangementer i regi av Nof eller Nofs 
faggruppers regi
Nof ønsker at både moderforeningen og fag-
gruppene eksponerer seg utad, det være seg i  
deltagelse på møter og kongresser, og ved å 
arrangere kurs/kongresser. På grunn av størrelsen 
på noen av disse arrangementene, mener styret i 
Nof at arrangør-aktiviteten bør organiseres og 
reguleres på en måte som tydeliggjør og sikrer Nof 
eller Nof’s faggrupper eierskapet til 
arrangementene. Kontrakten bør spesielt klargjøre 
alle økonomiske avtaler vedrørende arrangementet.

1.  Alt arbeid skal skje innenfor Dnlf’s regler
 for kurs- og kongress-arrangementer, det 
 være seg for arrangementer der det søkes 
 om tellende timer, og arrangementer med
 deltagelse av industrien.

2.  Alle slike arrangementer bør
 kontraktsfestes: 
 - det bør utarbeides en standard-kontakt
 som Nof og Nof’s faggrupper kan bruke
 rettet mot kongress-byrå og industri.

 - I tilfeller der styret i Nof eller i Nof’s fag- 
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 grupper gir ansvaret som kongress- 
 president eller kursleder til en enkeltperson 
 eller gruppe, det være seg i eller utenfor 
 styret, bør det på forhånd utarbeides en 
 kontrakt mellom styret og denne 
 enkeltperson/gruppe. Kontrakten for kurs-  
 eller kongressarrangement som Nof eller 
 Nof’s faggrupper inngår med kongressbyrå  
 og/eller industri,  gjøres for å sikre eier- 
 skapet, og dermed også de økonomiske 
 rettigheter, til arrangementet. eventuelle 
 spesielle arrangementsmessige forhold bør 
 taes med i kontrakten, inkludert honorering
 av kongresspresident/kursleder og komité.

3.  Nof vil fra 2010 arrangere to årlige 
 fagmøter, Vintermøtet i Trysil, og 
 Høstmøtet. Vintermøtet arrangeres uten at 
 industrien er tilstede, og således skal 
 kurset kunne dekkes av dnlf’s fond. 
 Høstmøtet arrangeres på samme måte som 
 tidligere.

4.  Nof er ansvarlig arrangør av Nordisk 
 Ortopedisk Forenings kongress når denne 
 avholdes i Norge. Kongresspresident og 
 kongresskomité utpekes av av Nof, og disse 
 honoreres etter avtale, jfr. pkt. 2.

5. Nof’s kongressbyrå (p.t. KSCI vil være 
 behjelpelig ved alle kurs- og kongress- 
 arrangementer i Nof/Nof faggruppe regi. 
 Honoreres etter avtalte takster. Nof’s styre 
 kan, på forespørsel fra faggruppene, tilby 
 sin kompetanse når det gjelder slike  
 arrangementer. Honorering etter avtale.

6. Faggrupper som ønsker å arrangere større 
 internasjonale kongresser må ha kontrakts- 
 festede avtaler med alle involverte parter, 
 som sikrer en avvikling av arrangementet 
 på en best mulig måte for faggruppen og 
 for norsk ortopedi.

Sak 25.6 Opprettelsen av Nof vintermøte
Som tidligere publisert NOPen har styret og fag-
gruppene Norsk artroskopiforening, Norsk skulder- 
og albueforening og Norsk forening for håndkirurgi 
sammen tatt initiativ til opprettelsen av et Nof 
vintermøte i 2010. Vi har valgte etter mange klager 
å flytte vekk fra Hafjell til radisson SAS Trysil, hvor 

arrangementet går av staben 5.-7. februar som et 
kurs med tellende timer. Primærårsaken til at vi 
valgte å lage et kurs med tellende timer - og som 
samtidig betyr et kurs uten industriinntekter - var 
å sikre oss en bedre rekruttering av våre yngre 
medlemmer. Siden vi må følge Legeforeningens 
regler for å få godkjent kurs med tellende timer, 
vil samtidig tilstedeværelse av industrien bety at 
industrien må være tilstede i lokaliteter avgrenset 
fra Nofs. Nof kan dessuten verken være deres 
arrangør eller ha inntekter av dette. dette betyr 
at alle må betale de faktiske kostnadene ved sin 
deltagelse. Siden dette kan bli dyrt for våre LIS, vil 
vi derfor be årets generalforsamling om aksept for 
at Nof subsidierer LIS med mellomværende mellom 
de reelle kostnadene og hva de får refundert av 
legeforeningen - dog med et maksimumstak for 
deres deltagelse på 50 slik at vi har styr på de totale 
utgiftene.  Likeledes vil styret fremme som forlag 
for generalforsamlingen at hver av faggruppene 
som avholder et 2-dagers arrangement vil få et 
økonomisk tilskudd fra Nof for å sikre faggruppens 
kursdrift, da en del av deres inntektskilder bortfaller 
i og med at de ikke kan ha inntekter fra industrien 
som tidligere. denne subsidieringen avhenger 
selvsagt av Nofs økonomi, og håpet er at vi etter 
hvert kan få en selv finansierende drift.

Styret oppfordrer også våre øvrige faggrupper til 
å slutte opp om vintermøtearrangement, og nye 
deltagende faggrupper vil bli naturlig opptatt i 
styringsgruppen for arrangementet.

Vedlagt følger oppsummering etter planleggings-
møtene avholdt mellom styret i Nof og de tre 
faggruppene:

Norsk ortopedisk forenings (Nof) vintermøte på 
Trysil 5.-7. februar 2009.
Oppsummering etter telefonmøte 6. mai 2009 
og korrigert etter innspill etterflg. per mail. 
Ingen etterfølgende korreksjoner av referatet fra 
Adalsteinn Odinsson, som ikke deltok på det siste 
møtet.

Innkalte: 
Styret i Nof, Adalsteinn Odinsson, Tom Ludvigsen, 
Kirsten Lungreen. 
Oppmøtte: 
Leder Nof, nestleder Nof, nettredaktør Nof, Tom 
Ludvigsen, og Kirsten Lundgreen. 
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Oppsummerer det vi har blitt enige om så langt i 
tidligere møte på Hafjell, e-poster og telefonmøtet 
den 6. mai 2009:

1. det foreligger enighet mellom styret i 
 Norsk ortopedisk forening og faggruppene 
 Norsk artroskopiforening, Norsk skulder- 
 og albueforening og Norsk forening for 
 håndkirurgi (i det videre omtalt som 
 faggruppene) om samlokalisering til et 
 felles vintermøte (Nof vintermøte) i 2010. 
2.  Nof vintermøte avholdes på Trysil 5.-7.  
 februar 2010. 
3.  det er enighet i bruk av KSCI som teknisk 
 arrangør på vegne av Norsk ortopedisk 
 foreningen og faggruppene, og avtale er 
 inngått mellom KSCI/Nof og radisson SAS 
 resort Trysil med flg. priser:  
 deltagerpriser: 05.02.10-07.02.10: NOK 
 2195 per person per døgn i enkeltrom, 
 05.02.10-07.02.10: 1995 per person per 
 døgn i dobbeltrom. Inkluderer overnatting, 
 frokost, lunsj og dagens middag. 
 Ledsagerpriser: 05.02.10-07.02.10: NOK 
 1495 per ledsager per døgn i dobbeltrom. 
 Inkluderer overnatting, frokost, lunsj og 
 dagens middag. 
 Barnepriser: 05.02.10-07.02.10: NOK 
 595 per barn per døgn i dobbeltrom. 
 Inkluderer overnatting, frokost, lunsj og 
 dagens middag.
4.  Nof vintermøte ledes av en styringsgruppe 
 som utgjøres av lederne av faggruppene og 
 en representant for styret. 
5.  Hver av faggruppene søker dnlf om tellende 
 timer for sitt respektive kurs slik at Nof  
 medlemmer kan søke dekning over fond.
6.  Hver av faggruppene søker for 2010 om 
 underskuddsgaranti fra dnlf, slik at vi ikke 
 må slite med et evt. underskudd i en 
 nybegynnerfase av arrangementet. Siden 
 en underskuddsgaranti også betyr at 
 dnlf tar et evt. overskudd, vil styrings- 
 gruppen etterfølgende arrangementet 
 vurdere om arrangementet for 2011 også 
 bør søke underskuddsgaranti eller om vi 
 kan påberegne oss å gå i overskudd og 
 dermed heller avstå fra å søke om under- 
 skuddsgaranti. 
7. Styringsgruppen og styret i Nof avholder
 et årlig felles møte under Ortopedisk 

 høstmøte for diskusjon mtp. videreutvikling 
 av Nof vintermøte.
8.  Styret i Nof vil innstille overfor Nofs 
 generalforsamling at Nof subsidierer inntil 
 50 LIS med NOK 1000,- for deltagelse på et 
 2-dagers Nof vintermøtearrangement. dette 
 utgjør mellomlegget mellom de reelle 
 kostnadene for å bo radisson SAS resort 
 Trysil og hva de får dekket av dnlf, for å 
 rekruttere deltagelse av LIS til Nof vinter- 
 møte.  Ved mer enn 50 LIS påmeldt 
 benyttes "først til mølla"-prinsippet alt. 
 kan styringsgruppen ved skjevfordeling 
 omgjøre dette til prosentfordeling mellom 
 faggruppene avhengig av prosent LIS 
 påmeldte i hver faggruppe.
9.  Leverandørforeningen (LFH) kan være 
 tilstede under Nof vintermøte, gitt at man 
 følger dnlfs regler for å få godkjent kurs 
 med tellende timer med samtidig tilstede- 
 værelse av industrien. dvs. at industrien er 
 tilstede i lokaliteter avgrenset fra Nofs, og 
 at Nof verken arrangerer eller har inntekter 
 av dette. For Nof vintermøte betyr dette at 
 KSCI står som teknisk arrangør av 
 industriens deltagelse og belaster 
 utstillerne kun med en administrasjons- 
 avgift i tillegg til de faktiske utgifter for leie 
 av utstillingsareal. 
10. For 2010 vil deltagende faggrupper sikres 
 driftsinntekter som bortfaller ved at fag- 
 gruppenes vintermøte ikke lengre gir  
 inntekter ved at hver av de deltagende 
 faggrupper får utbetalt kroner 20.000 
 etterfølgende kurset gitt at man arrangerer 
 et 2-dagers kurs. dette forutsetter av Nof 
 generalforsamling godkjenner dette. evt 
 videre subsidiering av vintermøtene må 
 fortløpende vurderes av fremtidige styrer, 
 og avhenger av Nofs fremtidige økonomi.
11. Nof vinterkurs vil annonseres preliminært 
 i juni-NOPen, og endelig program i høst- 
 NOPen, siden påmeldingsfrist må settes 
 tidlig for å unngå økonomiske risiko ved å 
 bli sittende med ubrukte hotellrom. I tillegg 
 vil Nof vinterkurs annonseres på Nofs 
 hjemmeside.
12. det lages et felles påmeldingsskjema på 
 KSCIs hjemmeside, hvor deltagerne 
 kan krysse av hvilket kurs de melder seg 
 på til. deltagerne får kursbevis for dette 
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 kurset, men kan besøke de andre kursene. 
 KSCI lager et regnskap for hvert av 
 arrangementene, som hver av faggruppene 
 sender inn til dnlf sammen med slutt- 
 rapporten. det lages en link fra Nofs 
 hjemmeside til KSCIs hjemmeside.

Styrets forslag til vedtak: 
1. "Nof vintermøte" vedtas som et offisielt 
 Nof-arrangement med de retningslinjer som 
 er gitt over. Også andre faggrupper i Nof 
 kan etter avtale med styret tilslutte seg 
 vintermøtet på lik linje med faggrupper som 
 er med per dd.
2. Nof subsidierer for vintermøtet i 2010 
 inntil 50 LIS med NOK 1000,- for deltagelse 
 på et to-dagers Nof vintermøtearrangement. 
3. deltagende faggrupper sikres drifts- 
 inntekter som bortfaller ved at  
 faggruppenes vintermøte i 2010 ikke lengre 
 gir inntekter ved at hver av de deltagende 
 faggrupper får utbetalt kroner 20.000 
 etterfølgende kurset gitt at man arrangerer 
 et 2-dagers kurs. 
4.  Nof ved styret kan vurdere behovet for en 
 evt. videre subsidiering av vintermøtene og 
 omfanget en slik subsidiering, men at 
 denne må sees i relasjon til Nofs fremtidige 
 økonomi.

Sak 25.7 Opprettelsen av et Nof kvinneforum
Bakgrunnen for saken er gitt i styrets årsberetning, 
hvor styret gir begrunnelse for at man har behov for 
et kvinneforum eller -utvalg.

Styret foreslår at vi legger den nederlandske 
ortopediske foreningens modell til grunn, og 
innmelder alle kvinnelige medlemmer i forumet 
automatisk ved innmelding i Nof. 

Styret foreslår likeledes at forumet legger sin 
aktivitet til i forkant av Nof vintermøte, og med 
første møte 4. februar i 2010. Leder av dOLS, dutch 
Orthopaedic Ladies Society, denise eygendaal er 
invitert til å komme på dette førstemøtet.

Styret foreslår følgende vedtak:
At Nof kvinneforum vedtas, og at vår nåværende 
leder, Hebe d. Kvernmo, og Trine Sand Kaastad 
konstitueres til styret i forumet, og at de - sammen 
med våre øvrige kvinnelige medlemmer på det 

første møtet - utarbeider statutter for forumet og 
organisasjonsform. Statutter og endelig 
organisasjonsform tas opp til vedtak på general-
forsamlingen i 2010. Støtte til forumet gis over Nof 
budsjett etter søknad.

Sak 25.8 Godkjenning av kursserien i 
spesialistutdanningen 
Nye spesialitetsregler i ortopedisk kirurgi ble 
vedtatt den 22. mai av dnlfs landsstyre. Senere har 
målbeskrivelsen, operasjonslisten og kurslisten 
vært under revidering. Operasjonslisten har vært til 
høring, og er nå godkjent av Helsedirektoratet. 

Styret, spesialitetskomiteen og faggruppelederne 
har gjennom vinteren jobbet med å tilpasse 
kursserien i henhold til de nye spesialitetsreglene. 
Vi har blitt enige om en del omlegginger av den 
tidligere kursserien, slik at det blir bedre balanse 
mellom de ulike subspesialitetene:

1. Basis brudd (Voss, blir ortopedisk 
 spesialkurs da det ikke lenger er
 obligatorisk for andre)
2.  Avansert brudd (Oppdal)
3.  Hånd + revma overex/nakke (fot ut, kurset 
 blir mindre overfylt)
4.  Fot/ankel/amputasjoner og tilhørende 
 hjelpemidler (nytt kurs)
5.  Barn/tumor/tilhørende hjelpemidler (noe 
 hjelpemidler ut, blir mindre overfylt)
6.  Leddskader/artroskopisk kirurgi
7. Implantat/protese/infeksjoner
8.  rygg(korsett)/nevrologi/nevrokir

I forbindelse med kurslisterevideringen har det 
kommet en diskusjon som går på nødvendigheten 
av å utvide kursserien med et traumekurs. Både 
styret i Nof, kurskomiteen for Voss og Oppdal, og 
flere andre ønsker at ATLS eller et liknende kurs 
som obligatorisk kurs. Spesialitetskomiteen har 
derimot ment at kurset heller bør være et tellende 
valgfritt kurs innen utdanning i ortopedisk kirurgi. 

Styret og traumemiljøet vurderer at et ekstra 
traumekurs ikke vil skape noen flaskehals i og med 
at selve utdanningen i eget spesiale heretter er 6 år, 
hvorav minimum 5 år er i ortopedi. Med et tillegg av 
et traumekurs vil antallet nye kurs kun bli to, idet 
Vossakurset er flyttet fra grunn til -spesialkurs. 
Begrunnelsen for ønske om å inkludere et traume- 
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kurs er at vår rolle i traumebehandlingen bør 
avspeiles i kursserien av prinsipielt flere viktig 
årsaker, hvilket vil bli debattert under et eget 
Nof-symposium kalt "Ortopediens rolle i trauma-
tologien" under årets høstmøte. 

Kurslisten vil tas opp til endelig godkjenning av 
våre medlemmer på generalforsamlingen, før over-
sending til Sentralstyret i Legeforeningen og videre 
til Helsedirektoratet. Av hensyn til vedtak/votering 
er forslaget to-delt, men hvor styrets innstilling er at 
begge punktene vedtas.

Styrets forslag til vedtak:
1. Kursserien for spesialistutdanningen 
 (punkt 1-8 over) vedtas som kursutdanning 
 i spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi.
2.  Kursserien punkt 1-8 over utvides med et 
 ATLS eller liknende traumekurs som 
 obligatorisk kurs. 

Sak 25.9  Forslag om opprettelse av 
”Past president”
det har vist seg at i mange lands ortopediske 
foreninger har man en egen posisjon for 
avtroppende leder. Posisjonen kalles ”Past 
president”. Grunnen til dette er at man ofte må ha 
en styreposisjon i nasjonale foreninger for å kunne 
bli valgt inn i utvalg og styrer i internasjonale 
foreninger, for eksempel eFOrT. erfaring fra 
nasjonale styrer henger høyt, men fordi ledere som 
regel har nok med nasjonalt arbeid, vil en mindre 
arbeidsbelastende ”Past president”-periode kunne 
brukes på internasjonalt arbeid. 

Styrets forslag til vedtak:
Posisjonen ”Past president” i Nof fra 2009 vedtas. 
Vedkommende kan møte på styremøter etter 
invitasjon, men skal ellers ikke ha oppgaver/ansvar 
i Nof-styret. ”Past president”-posisjonen gjelder så 
lenge arvtageren innehar lederstillingen.

Sak 25.10 vedtektsendringer som følge av 
punktene 25 og 26.
Sakene som vedtas under punkt 25 og 26 vil 
medføre endringer i statuttene tilsvarende.

Styrets forslag til vedtak:
Styret korrigerer vedtektene etterfølgende 
generalforsamlingen tilsvarende de vedtak som er 
gjort, og innsendes disse til Legeforeningen som 

våre påjusterte vedtekter.

Sak 26 

SAKER FREmLAGT Av FORENiNGENS mEDLEmmER 

Sak 26.1 Godkjenning av Norsk forening for 
revmakirurgi som faggruppe i Nof
Norsk ortopedisk forening har fått søknad (se 
under) fra Norsk forening for revmakirurgi (NFrK) 
om at NFrK kan bli en faggruppe i Nof. Søknaden 
tar forbehold om at NFrKs Årsmøte godkjenner 
søknaden. Forslaget er i overensstemmelse med 
Nofs målsetning om opprettelse av faggrupper i alle 
fagområder av ortopedien, og bifalles derfor av 
styret. 

Til Nof v/leder Hebe Kvernmo 
Oslo 2009-09-01

Søknad om opptak av Norsk forening for 
revmakirurgi som faggruppe i Norsk ortopedisk 
forening
 
Norsk forening for revmakirurgi (NFrK) er en 
spesialforening under den norske lægeforening. 
Styret i Nof rettet i fjor en henvendelse til NFrK om 
foreningen ønsket å bli faggruppe i Nof. Saken har 
vært diskutert i NFrK, og et flertall i det revma-
kirurgiske miljøet ser positivt på at man i stedet for 
å være en spesialforening heller blir en faggruppe 
i Nof. 

et klart flertall av medlemmene i NFrK er nå også 
medlemmer av Nof. I henhold til regelverket til Nof 
skulle dermed NFrK ha mulighet for å bli godkjent 
som faggruppe i Nof. Styret for NFrK har behandlet 
dette spørsmålet og vil herved søke om at NFrK blir 
godkjent som faggruppe i Nof.

Forslaget om endring fra spesialforening til fag-
gruppe vil imidlertid kreve behandling på vårt 
årsmøte, og vi må derfor ta forbehold om resultatet 
av denne behandlingen. Videre forutsetter styret at 
NFrK vil opprettholde sin uavhengige stilling, som 
åpner for medlemskap for revmatologer og andre 
leger med spesiell interesse for revmakirurgi.

På vegne av styret,
Kari eikvar, 
Leder NFrK 
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 Styrets forslag til vedtak:
Norsk forening for revmakirurgi godkjennes som 
en faggruppe i Nof. den nye faggruppen må justere 
sine statutter der det er nødvendig for å følger dnlfs 
og Nofs vedtekter.

Sak 26.2 Forslag om opprettelsen av faggruppe for 
kne- og hoftekirurgi
Styret rettet i fjor henvendelse til Leddregisteret og 
fagmiljøet i Nof vedrende behovet for en egen fag- 
gruppe for protesekirurgi i hofte- og kneleddet. 
Fagmiljøet med Stephan röhrl i spissen har levert 
inn flg. søknad til årets generalforsamling i Nof hvor 
de ber om godkjenning at en egen faggruppe for 
protesekirurgi i hofte og knær, med navnet  
"Norsk forening for hofte og kne kirurgi opprettes. 
Opprettelsen av ovennevnte faggruppe og statutter 
under bifalles av styret og leddregisteret:

Stephan M röhrl, Ortopedisk senter, Oslo 
Universitetssykehus, 0407 Oslo
Mail: s.m.rohrl@medisin.uio.no, Tel: +47 94424677
 
Bakgrunn og motivasjon:
Ca. 8000 hofte- og ca 4500 kneproteseoperasjoner 
gjennomføres i Norge vært år. Siste tiåret har kne- 
protesekirurgi økt markant og det forventes en 
fortsatt økning i kneprotesekirurgien, og fra 2015 
en betydelig økning pga eldrebølgen. Begge 
operasjoner har gode reproduserbare resultater i 
henhold til proteseoverlevelse. Pasienttilfredsheten 
etter kneprotese har tidligere ikke vært så høy som 
etter hofteprotese, men flere publikasjoner den 
siste tiden tyder på at dette forholdet er i ferd med 
å utjevnes. Til tross for at veletablerte metoder og 
kirurgisk teknikk generelt viser gode resultater for 
eldre pasienter, så finnes det fremdeles rom for 
forbedring hos yngre pasienter og risikogrupper. 

Industrien kommer stadig vekk med nye materialer, 
teknikker og hjelpemidler på markedet. Men 
uansett hvilke materialer som benyttes så har 
kirurgen nøkkelrollen for å oppnå suksess. Til tross 
for at alle landets ortopediske kirurger under sin 
karriere har operert proteser, kan det for den 
enkelte kirurg, være vanskelig å analysere nytten og 
konsekvensene av nye materialer og teknikker. 
Nasjonalt register for leddproteser (NLr) er 
retningsgivende og velrennomert over hele verden 
for sin virksomhet. registrene har imidlertid visse 
begrensninger gjennom oppfølgingstid, endepunkt 

ved revisjonskirurgi, antall og variasjon av proteser 
som nå påvirkes kraftig via prisbaserte 
anbudsrunder.

Våre naboland og bl a england og USA har etablert 
en egen “Hip and knee society”, som fungerer 
som et forum (diskusjon og forskning) for protese-
interesserte kirurger. På det ortopedisk høstmøte 
sist, ble det avviklet kun ett industriuavhengig 
symposium fra NLr, i tillegg til frie foredrag. 

Mange andre interessegrupper innen ortopedien har 
etablert en faggruppe som f:eks skulder og albue, 
fot og ankel, hånd, trauma, idrett og barneortopedi. 
Gjennom det store omfanget, har protesekirurgi 
også blitt en viktig faktor helseøkonomisk - som 
bl a reflekteres gjennom de ovenfor nevnte 
anbudsrunder innen helsevesenet. 

Alle disse forhold gjør at vi mener tiden er moden 
for å opprette også en norsk forening for hofte og 
kne kirurgi. Norge trenger et samlet vindu ut mot 
hofte- og kneverdenen og vi trenger et forum for 
sammen å utvikle hofte- og knekirurgien innad i vårt 
eget land.

På denne bakgrunn tok undertegnede initiativ og 
brakte temaet videre til kollegaer, som også gjerne 
ville etablere en sådan forening. Siden den gang har 
Geir Hallan fra Bergen, Tarjei egeberg fra Trondheim, 
erik Aunan fra Lillehammer, Mona Badawy fra 
Hagavik og undertegnede, møttes ved noen 
anledninger og diskutert videre fremdrift. Vi har 
laget forslag til lover og planlagt stiftelsesmøte i 
tilslutning til den kommende generalforsamling i 
Norsk Ortopedisk Forening (NOF).

Preliminer styremedlemmer:
Oslo: Stephan M röhrl, priv: 22220987, mob: 
+4794424677; email: s.m.rohrl@medisin.uio.no; 
Skype: smroehrl.

Bergen: Geir Hallan, mob: 95125343, priv: 
55281990, email: geir.hallan@helse-bergen.no. 

Trondheim: Tarjei egeberg, Sykehus 06800, 
mob: 41231166, email: tarjei.egeberg@stolav.no.
Lillehammer: eirik Aunan, Sykehus Tel: 06200, 
mob: 91153415, email: eirik.aunan@sykehuset-
innlandet.no
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Hagavik: Mona Badawy (Kysthospital), priv: 
56565800, mob: 47303606; email: Mona.badawy@
helse-bergen.no
 
1 posisjon er framdeles ledig.

Statuttene er publisert i høstmøtenummeret av 
Norsk ortopedpost og på hjemmesiden.

Styrets forslag til vedtak:
Norsk forening for hofte- og knekirurgi godkjennes 
som faggruppe i Nof med statutter som nevnt i 
søknaden.  

Sak 26.3  Oppnevnelse av æresmedlem
Styret har fått innsendt forslag på æresmedlemmer i 
Nof, og vil innstille blant disse til æresmedlem i år. 

Sak 27.

NORSK ORTOPEDiSK FORENiNG – 
RESuLTATREGNSKAP 1.1.-31.12.2009
Ole-Edvard Gabrielsen 

inntekter

Nopen 129.450

Høstmøtet (Ks Conf & Incen.) 521.884

NOF Congressen 46.973

Medlemskontingent (dnlf ) 318.657

Tilskudd Ndlf 50.000

Nordisk Ort. Forening NOF 74.900

renteinntekter 15.761

Avkastning Pengemarkedsfond 41.658

Sum inntekter 1.199.284

Kostnader

Nopen 23.747

Høstmøtet 153.299

Acta Orthopedica 265.600

Nordisk kontingent 40.056

Nof stipend 125.000

Norsk Artroskopiforening 20.000

NOF AF 20.000

Jubileumsbøker 5.022

Posten Norge, porto 5.834

Inventar PC 19.994

rekvisita 2.748

Bokføring 9.343

edB kostnader 13.627

Kurs 1.000

NOF jubileumsgave 60.000

NOF formøter 101.696

NOF styremøter 141.994

Seniorpol utv. 6.344

div reiseregninger, bl.a. UeMS 66.947

Sum kostnader 1.082.250

Overskudd 117.033

NORSK ORTOPEDiSK FORENiNG – 
BALANSE PR 31.12.2008

Eiendeler

Kundefordringer 161.813

dnB NOr Pengemarked 682.254

Bankkonto 271.994

Fordringer (KS Inc/moms) 334.231

Sum eiendeler 1.450.291
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Gjeld og egenkapital

egenkapital 1.1 - 1.332.211

Overskudd 2008 - 117.033

Egenkapital 31.12 - 1.449.244

Leverandørgjeld - 1.047

Sum gjeld - 1.047

Sum gjeld og egenkapital - 1.450.291

Kommentarer til Nof Regnskap 1.1.- 31.12.2008

I henhold til de nye reglene, presenterer styret for 
første gang et regnskap som følger kalenderåret, jfr 
informasjon ved forrige GF.

det er gledelig å kunne presentere et regnskap med 
overskudd på kr 117.033, særlig tatt i betraktning 
den betydelig økte aktivitet i Nof. 

Kontigentoverføring fra dnlf er forventelig ut fra 
kjent beregningsmodell basert på medlemsmassen. 
Overskuddet fra NOP’en inkluderer også inntekter 
fra web-siden vår, og reflekterer en betydelig 
innsats av NOP-redaktør Knut Fjeldsgaard og web-
redaktør Per reidar Høiness.

det er viktig å minne om den betydning etableringen 
av eget Høstmøte har hatt for foreningens økonomi. 
Overskuddet herfra bør imidlertid vurderes i forhold 
til foreningens totale aktivitet, og da særlig i forhold 
til den mulighet dette gir til stipendordninger.

renteinntekter fra vår bankkonto og avkastningen 
fra Pengemarkedsfondet, er fremdeles 
tilfredstillende.

Kostnadssiden har vært under kontroll og veiledet 
av vedtatt budsjett.

etter tre perioder i styret takker undertegnede av 
som kasserer og styremedlem, nye oppgaver venter.

Sak 28.

BuDSJETTFORSLAG for 2009/2010 
Ole-Edvard Gabrielsen

Sak 29. 

Tema Nof-symposiet høstmøtet 2010

Sak 30.

Tid og sted for neste Generalforsamling
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Norsk forening for 
hofte- og knekirurgi

Bakgrunn og motivasjon
Ca. 8000 hofte- og ca 4500 
kneproteseoperasjoner gjennom- 
føres i Norge vært år. Siste tiåret 
har kneprotesekirurgi økt 
markant og det forventes en 
fortsatt økning i kneprotese-
kirurgien, og fra 2015 en 
betydelig økning pga eldre-
bølgen. Begge operasjoner har 
gode reproduserbare resultater 
i henhold til proteseoverlevelse. 
Pasienttilfredsheten etter kne-
protese har tidligere ikke vært 
så høy som etter hofteprotese, 
men flere publikasjoner den siste 
tiden tyder på at dette forholdet 
er i ferd med å utjevnes. Til tross 
for at veletablerte metoder og 
kirurgisk teknikk generelt viser 
gode resultater for eldre 
pasienter, så finnes det fremdeles 
rom for forbedring hos yngre 
pasienter og risikogrupper. 

Industrien kommer stadig vekk 
med nye materialer, teknikker og 
hjelpemidler på markedet. Men 
uansett hvilke materialer som 
benyttes så har kirurgen nøkkel-
rollen for å oppnå suksess.

Til tross for at alle landets 
ortopediske kirurger under sin 
karriere har operert proteser, kan 
det for den enkelte kirurg, være 
vanskelig å analysere nytten og 
konsekvensene av nye materialer 
og teknikker. 

Nasjonalt register for leddproteser 
(NLr) er retningsgivende og vel-
rennomert over hele verden for 

sin virksomhet. registrene har 
imidlertid visse begrensninger 
gjennom oppfølgingstid, ende-
punkt ved revisjonskirurgi, antall 
og variasjon av proteser som nå 
påvirkes kraftig via prisbaserte 
anbudsrunder.

Våre naboland og bl a england og 
USA har etablert en egen “Hip 
and knee society”, som fungerer 
som et forum (diskusjon og 
forskning) for proteseinteresserte 
kirurger. På det ortopedisk høst-
møte sist, ble det avviklet kun ett 
industriuavhengig symposium fra 
NLr, i tillegg til frie foredrag. 

Mange andre interessegrupper 
innen ortopedien har etablert en 
faggruppe som f:eks skulder og 
albue, fot og ankel, hånd, trauma, 
idrett og barneortopedi.
Gjennom det store omfanget, har 
protesekirurgi også blitt en viktig 
faktor helseøkonomisk - som bl 
a reflekteres gjennom de ovenfor 
nevnte anbudsrunder innen 
helsevesenet. 

Alle disse forhold gjør at vi mener 
tiden er moden for å opprette 
også en norsk forening for hofte 
og kne kirurgi. Norge trenger et 
samlet vindu ut mot hofte- og 
kneverdenen og vi trenger et 
forum for sammen å utvikle 
hofte- og knekirurgien innad i 
vårt eget land.

På denne bakgrunn tok under-
tegnede initiativ og brakte 
temaet videre til kollegaer, som 

også gjerne ville etablere en 
sådan forening. Siden den gang 
har Geir Hallan fra Bergen, 
Tarjei egeberg fra Trondheim, 
erik Aunan fra Lillehammer, 
Mona Badawy fra Hagavik og 
undertegnede, møttes ved noen 
anledninger og diskutert videre 
fremdrift. Vi har laget forslag til 
lover og planlagt stiftelsesmøte 
i tilslutning til den kommende 
generalforsamling i Norsk 
Ortopedisk Forening (NOF).

Preliminer styremedlemmer

Oslo 
Stephan m Röhrl
Priv: 22 22 09 87 
Mobil: +47 94 42 46 77 
Mail: s.m.rohrl@medisin.uio.no
Skype: smroehrl

Bergen  
Geir Hallan
Mobil: 95 12 53 43
Hjemme 55 28 19 90 
Mail: geir.hallan@helse-bergen.no 
 
Trondheim 
Tarjei Egeberg
Sykehus 06800 
Mobil 41 23 11 66
Mail: tarjei.egeberg@stolav.no

Lillehammer
Eirik Aunan
Sykehus Tel: 06200 
Mobil: 91 15 34 15
Mail: eirik.aunan@sykehuset-
innlandet.no
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Hagavik
mona Badawy (Kysthospital)
Tel: 56 56 58 00 
Mobil: 47 30 36 06
Mail: Mona.badawy@helse-
bergen.no

1 posisjon er framdeles åpen.

Fordeling i landet

Forslag til lover:

Vedtekter for Norsk Forening for 
Hofte- og Knekirurgi er fastsatt 
av årsmøtet/stiftelsesmøtet den 
10.08.2009.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Norsk Hofte- 
og Kne foreningen (NHKF) / 
Norwegian hip and knee Society 
(NHKS) Kortnavn NHKF / NHKS 
kan benyttes.

§ 2 Forhold til Norsk Ortopedisk 
Forening
Foreningen er en faggruppe i 
Norsk Ortopedisk Forening (NOF)  
og omfattet av denne foreningens 
vedtekter. NFHK har i tillegg egne 
vedtakter, se nedenfor.

§ 3 Formål og oppgaver
I tillegg til formålsbestemmels-
ene i NOF`s vedtekter 

§ 3 er NFHK`s formål følgende:

- Å ivareta hofte- og kne
kirurgiens interessefelt i det 
medisinske miljø.

- Å fremme faglig god utvikling av
hofte- og knekirurgi i Norge,

- Å fremme utdannelse i hofte- og
knekirurgi,

- Å støtte og stimulere
forskningsaktiviteten i Norge 
relatert til hofte- og knekirurgi,

- Å ivareta og utvikle kontakt
med det internasjonale miljøet 
innenfor hofte- og knekirurgi. 
Herunder spesielt søster-
foreningene i de nordiske land 
og den europeiske foreningen 
for hofte- og knekirurgi. Videre 
fremme samarbeidet med andre 
interessegrupper og foreninger 
i Norge som utreder, behandler 
og rehabiliterer pasienter med 
lidelser i hofte og kne.

§ 4 medlemskap
Foreningen har følgende 
medlemskategorier:
- ordinært medlem,
- assosiert medlem
- emeritus medlem
- æresmedlem.

§ 4.1 Ordinært medlem
Ordinært medlemskap i NFHK 
kan oppnås av godkjente 
spesialister i ortopedisk kirurgi 
og leger som er under utdanning 
i ortopedisk kirurgi.

§ 4.1.1
Søknad om ordinært medlem-
skap skal sendes til og behandles 
av styret .

§ 4.1.2
Medlemskap godkjennes av 
styret.

§ 4.1.3
Avslått søknad kan ankes til 
årsmøtet.

§ 4.1.4
Medlemskap avsluttes ved:
a. utmelding pr post eller e-post

til styret.
b. dødsfall
c. at styret beslutter at

medlemskapet skal avsluttes

dette kan skje ved:
i) manglende innbetaling av

medlemskontingent i 2 - to – 
påfølgende år og medlemmet 
er varslet pr post eller e-post 
om dette forholdet. det 
utsendes bare 1 - en - purring 
på utestående kontingent.

ii) at medlemmet mister sin
lisens/spesialistgodkjennelse.

iii) at medlemmet handler i strid
med foreningen.

§ 4.1.5
Medlemmet skal ved eksklusjon 
fra NFHK, gis mulighet til fornyet 
vurdering i styret, etter skriftlig 
anmodning fra medlemmet.

§ 4.1.6
Hvis et medlem ønsker gjen-
opptagelse i foreningen kan 
dette godkjennes av styret etter 
skriftlig søknad. Utestående 
kontingent må normalt betales 
før nytt opptak. dersom 
medlemmet påberoper seg 
spesielle forhold som årsak til 
utestående kontingent, kan dette 
fremmes skriftlig for styret. 
Styret skal behandle slike saker 
og avgjøre de endelige 
økonomiske forhold ved søknad 
om gjenopptagelse.

§ 4.1.7
Avgjørelsen i styret kan i siste 
instans ankes skriftlig til års-
møtet.

§ 4.2. Assosiert medlem
For å støtte tverrfaglig utvikling 
innen fagområdet har foreningen 
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assosierte medlemmer. Som 
Assosiert medlem i foreningen 
opptas leger eller andre helse-
arbeidere og forskere med 
spesiell interesse/aktivitet 
innenfor hofte og knelidelser.

§ 4.2.1
Medlemskap som Assosiert 
medlem behandles og ivaretas 
etter de retningslinjer som er 
angitt i § 4.1.2-7.

§ 4.2.2
Assosierte medlemmer har ikke 
stemmerett og kan ikke inneha 
tillitsverv i foreningen.

§ 4.3 Emeritus medlem
emeritus medlemmer i 
foreningen er ordinære 
medlemmer som er pensjonert, 
men som fortsatt ønsker å ta del i 
foreningens arbeid.

§ 4.3.1
emeritus medlemmer beholder 
sine rettigheter og plikter i 
foreningen 

§ 4.3.2
emeritus medlemskap behandles 
og ivaretas etter de retningslinjer 
som er angitt i § 4.1.2-7.

§ 4.4 Æresmedlem
Som æresmedlem kan utnevnes 
person som foreningen vil hedre 
spesielt og som i særlig grad har 
bidratt innen foreningen, eller i 
norsk hofte- og knekirurgi.

§ 4.4.1
Alle ordinære medlemmer i 
foreningen kan fremme forslag til 
æresmedlem. Begrunnet forslag 
må være sendt til styret senest 
3 - tre - måneder før årsmøtet. 
Forslaget behandles primært av 
styret og fremmes i sin helhet av 
styret med egen innstilling på 

første ordinære årsmøte.

§ 4.4.2
Æresmedlemmer utnevnes etter 
skriftlig avstemming av ordinære 
medlemmer på årsmøtet etter 
forberedende behandling med 
innstilling fra styret.

§ 4.4.3. 
Æresmedlemmer har rettigheter 
som ordinære medlemmer men 
skal ikke betale medlems-
kontingent.

§ 5. medlemskontingent.
Medlemskontingent betales årlig 
forskuddsvis. Årskontingenter 
fastsettes av årsmøtet.

§ 6. Foreningens organer.
Foreningens organer er:
- Årsmøtet
- Styret
- Valgkomité.

§ 6.1. Årsmøtet.
Årsmøtet er foreningens høyeste 
organ og er åpen for alle 
medlemmer i foreningen. Media 
har adgang unntatt ved særskilte 
saker som årsmøtet måtte 
bestemme.

§ 6.1.1
Årsmøtet skal behandle:
· styrets årsberetning
· revidert regnskap
· kontingent
· budsjett
· vedtektsendringer
· Andre saker som styret til en

hver tid velger å melde som 
egen sak til årsmøtet

§ 6.1.2
Forslag til saker som ønskes 
behandlet på årsmøtet må være 
styret i hende senest 6 uker før 
årsmøtet.

§ 6.1.3
Årsmøtet  med foreløpig program  
skal kunngjøres for medlemmene 
senest 4 - fire - uker i forveien.

§ 6.1.4
Årsmøtet velger ordstyrer og 
foreningens sekretær skriver 
referat.

§ 6.1.5
Vedtak i årsmøtet fattes med 
simpelt flertall blant de frem-
møtte og stemmeberettigede 
medlemmene. Gjelder ikke 
vedtektsendringer, se nedenfor 
Ved stemmelikhet har foreningens 
leder dobbeltstemme.

§ 6.1.6
det skal utarbeides protokoll fra 
årsmøtet.

§ 6.2 Ekstraordinært årsmøte
ekstraordinært årsmøte kan 
innkalles av styret med minst 
14 - fjorten - dagers frist. Slikt 
møte skal også avholdes dersom 
1/5 av medlemmene krever dette. 
Bestemmelsene i § 6.1 gjelder 
så lenge de passer. Saker som 
skal gjennomgås skal fremgå av 
innkallingen.

§ 6.3 Styre
Styret består av:
- leder
- nestleder
- sekretær
- kasserer
- styremedlem

det velges ett varamedlem.

§ 6.3.1
Styreverv velges med funksjons-
periode på 2 - to – år. dette 
organiseres slik at 2 av styrets 
ordinære medlemmer er på valg 
vært år, for å sikre en viss 
kontinuitet i styrearbeidet.
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§ 6.3.2
Styremøter innkalles av leder 
eller hvis minst tre styre-
medlemmer krever det.

§ 6.3.2
Telefonmøter kan benyttes som 
styremøter, så langt dette er 
akseptabelt i henhold til saks-
listen. dette avgjøres i det 
enkelte tilfelle av lederen.

§ 6.3.3
Styret er beslutningsdyktig når 
minst halvparten av styrets 
medlemmer er til stede/tar del 
i møtet. Alle styremedlemmer 
har lik stemmerett. Lederen 
har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet.

§ 6.3.4
det skal utarbeides protokoll fra 
alle styremøter inkl. telefon-
møter.

§ 6.3.5
Foreningen betaler etter regning 
alle nødvendige utgifter for 
styremedlemmenes reiser i 
foreningens regi. Slike reiser skal 
være godkjent av lederen.

§ 6.4 Valgkomité.
Valgkomiteen består av leder og 
to medlemmer. 

§ 6.4.1
Valgkomiteen forbereder og avgir 
forslag til nye styremedlemmer 
og medlemmer til andre organer 
som årsmøtet er pålagt å velge. 
Komiteens innstilling skal 
fremlegges på årsmøte.

§ 6.4.2
Medlemmer kan gjenvelges til 
styreverv 1 - en - gang.

§ 6.4.3
Valgkomiteen velges på årsmøtet 

for kommende styres funksjons-
periode.

§ 6.4.5
Valg av valgkomité skjer ved 
simpelt flertall.

§ 7 Kommunikasjon
det offisielle kommunikasjons-
mediet i foreningen er e-post. 
Alle skriv, innkallinger, referater 
og informasjoner sendes via 
dette medium. Vanlig postgang 
benyttes normalt ikke.

§ 7.1 Medlemsliste: e-post 
adresse
Foreningens sekretariat skal til 
en hver tid ha ajourført medlems-
liste. Alle medlemmer skal være 
registrert med en e-postadresse. 
det er det enkelte medlems 
ansvar å oppdatere sin adresse i 
medlemsregisteret.

§ 7.2 Oppbevaring av offisielle 
dokumenter.
Sekretariatet skal etablere og 
ivareta et system for oppbevaring 
av en sikkerhetskopi av all 
kommunikasjon med foreningen.

§ 8 Arbeidsgrupper
Årsmøtet og/eller styret kan 
nedsette arbeidsgrupper med 
spesifiserte ansvarsområder og 
arbeidsoppgaver. den enkelte 
arbeidsgruppe skal være 
nærmere definert i forhold til:

- mandat
- medlemmer
- budsjett
- funksjonstid

§ 8.1 Rapportering
Alle arbeidsgrupper rapporterer 
til forenings styre med mindre 
annet er angitt i arbeidsgruppens 
mandat.

§ 9 vedtektsendringer
Forslag til endringer i lovene må 
være innsendt til styret minst 2 
måneder før årsmøtet og utsendt 
til medlemmene minst 14 dager 
før møtet. Gyldig vedtak om 
endring krever 2/3 flertall av de 
fremmøtte stemmeberettigede på 
årsmøtet.

§ 10 Oppløsning av foreningen
Vedtak om oppløsning av 
foreningen krever 2/3 flertall på 
ordinært årsmøte. eventuelt 
gjenstående midler ved 
oppløsningen tilfaller 
Norsk Ortopedisk Forening."

!Stephan M Röhrl
Ortopedisk senter, Oslo 

Universitetssykehus, 0407 Oslo
Mail: s.m.rohrl@medisin.uio.no, 

Tel: +47 94424677
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velkommen til Nof vintermøte på 
Radisson SAS Resort Trysil
5.-7. februar 2010!
Nof vintermøte nærmer seg. Styrene i Norsk ortopedisk forening (Nof) og Norsk artroskopiforening, 
Norsk forening for skulder- og albuekirurgi og Norsk forening for håndkirurgi har gjort den siste 
finpussen av programmene, og ser frem til et staselig møte på Radisson SAS Resort på Trysil i dagene 
5.-7. februar neste år. Vær med å støtt opp om din respektive forening, og meld deg på innen 15.11.09!

Som tidligere meldt er møtet en 
samlokalisering av den enkelte 
faggruppes vintermøte under en 
felles paraply, hvor arrangementet 
ledes av en styringsgruppe som 
utgjøres av lederne av fag- 
gruppene og en representant for 
styret i Nof. 

Fra Hafjell til Trysil
det koster å være kar, og det 
samme har det gjort for oss. Vi 
valgte etter mange klager å flytte 
vekk fra Hafjell. Grunnet den 
store gruppen vi etter hvert har 
blitt, falt valget naturlig på  
radisson SAS Trysil. Primær-
årsaken til at vi valgte å lage et 
kurs med tellende timer - og som 
samtidig betyr et kurs uten 
industriinntekter - var å sikre oss 
en bedre rekruttering av våre 
yngre medlemmer. 

Siden vi må følge Legeforeningens 
regler for å få godkjent kurs med  
tellende timer, vil samtidig til- 
stedeværelse av industrien 
bety at de må være tilstede i 
lokaliteter avgrenset fra Nofs. Nof 
kan dessuten verken være deres 
arrangør eller ha inntekter av 
dette. dette betyr at Nof ikke 
har noen inntekter fra 
arrangementet, og at alle må 
betale de faktiske kostnadene 
ved sin deltagelse.

Ber generalforsamlingen 
om støtte
Siden dette kan bli dyrt for våre 
LIS, vil vi derfor be årets 
generalforsamling om aksept for 
at Nof subsidierer LIS med 
mellomværende mellom de reelle 
kostnadene og hva de får 
refundert av legeforeningen - dog 
med et maksimumstak for deres 
deltagelse på 50 slik at vi har styr 
på de totale utgiftene.  

Likeledes vil styret fremme som 
forlag for generalforsamlingen at 
hver av faggruppene som 
avholder et 2-dagers arrangement 
vil få et økonomisk tilskudd fra 
Nof for å sikre faggruppens 
kursdrift, da en del av deres 
inntektskilder bortfaller i og med 
at de ikke kan ha inntekter fra 
industrien som tidligere. denne 
subsidieringen avhenger selvsagt 
av Nofs økonomi, og håpet er at 
vintermøtet kan få en selv-
finansierer drift etter hvert.

Av praktiske årsaker har vi valgt 
å bruke Nofs teknisk arrangør for 
Høstmøtet, KSCI, som teknisk 
arrangør også for Vintermøtet. 
Ved spørsmål om praktiske 
aspekter rundt arrangementet, 
kontakt kristin@ksci.no.

møteprogrammene
Norsk Artroskopiforening og 

Norsk forening for skulder- og 
albuekirurgi arrangerer et felles 
vintermøte bestående av 4 bolker 
hvorav 1 bolk disponeres av 
Norsk skulder- og albueforening.

Hovedtemaer for Norsk 
artroskopiforening (NAf) vil være 
artroskopisk ankel- og fotkirurgi 
ved bl.a. Nick van dijk samt 
behandling av PCL-skader og 
MCL- skader. Utover dette vil 
blant annet NSAId ved ortopedisk 
kirurgi og tendinopatier i kne og 
skulder bli behandlet. Korsbånd- 
registerets og skulderluksasjons-
registerets data vil bli rapportert. 
Norsk forening for skulder- og 
albuekirurgi planlegger 
proksimale humerusfrakturer 
som hovedemne. Besøk NAfs 
hjemmeside artroskopi.no for 
nærmere informasjon. Kursleder 
er Thomas Harlem fra Haralds-
plass sykehus i Bergen. 

Norsk forening for håndkirurgi 
arrangerer et to-dagers program 
med 4 bolker. Temaene vil være 
artrose/degenerative forandringer 
som et hovedtema, samt 
luksasjoner/luksasjonsfrakturer 
og instabiliteter som et annet. 
Lars Adolfsson fra Sverige vil 
være en av foredragsholderne. 
Kursledere er Ole Foss og Knut 
Skoglund fra Lillehammer.
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de endelige programmene følger 
bakerst i omtalen.

Påmelding
Av hensyn til økonomien ved et 
selvfinansiert møte kan vi ikke 
tillate oss "no show" da dette 
ville tære kraftig på økonomien i 
våre respektive foreninger. dette 
betyr at vi kun kan garantere for 
rom frem til en frist hvor hotellet 
ikke belaster oss for ikke-
benyttede rom. Påmeldingsfrist 
er derfor satt til 15.11.2009. 
Påmelding senere vil være mulig, 
men uten at vi kan garantere 
plass til alle. Påmeldinger skjer 
på www.ksci.no.

Samme tidsfrist gjelder andre 
faggrupper i Nof som ønsker å 
melde seg på med egne kurs. 
disse bes ta kontakt med leder 
av Nof, som ordner de praktiske 
formalia.

På vegne av styrene i Nof, 
Norsk artroskopiforening, 
Norsk forening for skulder- og 
albuekirurgi og Norsk forening 
for håndkirurgi ønsker vi dere 
alle hjertelig velkommen!

!Hebe Désirée Kvernmo
Leder Nof

!Kirsten Lundgreen
Leder Norsk artroskopiforening

!Tom Ludvigsen
Leder Norsk forening for skulder- 

og albuekirurgi

!Adalsteinn Odinsson
Leder Norsk forening for 

håndkirurgi

 Norsk Artroskopiforening 
 og Norsk forening for 
 skulder og albue- 
 forenings program
 5. - 7. Februar 2010 
 ”Preliminært program”

Fredag 05.02.10 Moderator: Inge Skråmm

Tema: Register-rapport; utdanning

16.00 - 16.05 Velkommen ved kursleder Thomas Harlem, 
Haraldsplass

16.05 - 16.20 Nytt fra Korsbånds registeret; 
erfaringer, oppslutning, 
resultater

Lars engebretsen, 
Ullevål

16.20 - 16.30 diskusjon om korsbånds- 
registeret. Tilbakemeldinger

Lars engebretsen, 
Ullevål

16.30 - 16.50 registrering av skulder- 
luksasjoner

Jesper Blomkvist, 
Haraldsplass

16.50 - 17.00 Pause

17.00 - 17.20 NSAId og kirurgi: tilheling 
sene-ben

Sigbjørn dimmen, 
Ullevål

17.20 - 17.40 NSAId og kirurgi; tilheling 
ben-ben

Sigbjørn dimmen, 
Ullevål

17.40 - 18.00 Pause

18.00 - 18.20 Jumper’s knee; tendinopathier Øystein Lian, 
Kristiansund

18.20 - 19.00 rotator cuff ruptur og apoptose Kirsten Lundgreen, 
Ullevål

 PROGRAmmET FORSETTER PÅ NESTE SiDE

u



78 Norsk Ortopedpost • 3 - 2009

Lørdag 06.02.10 Moderator: Thomas Harlem

Tema: Prox. Humeral fractures

16.00 - 16.10 Classification and treatment 
guidelines

Jan erik Madsen

16.10 - 16.25 Treatment of 3-and 4-part 
fractures

Vladimir Senekovic

16.25 - 16.40 Tips and ricks in fixed angle 
plating

Jan erik Madsen

16.40 - 16.50 Posterior fracture dislocation Vladimir Senekovic

16.50 - 17.05 Functional outcome after OrIF

17.05 - 17.30 Coffee Fjalestad

17.30 - 17.40 Indications for prosthetic 
replacement

Boileau/eklund

17.40 - 17.55 reversed prosthesis in fracture 
treatment

Boileau/eklund

17.55 - 18.10 The malunited stiff shoulder Boileau/eklund

18.10 - 18.30 Case presentation and discussion

18.30 Generalforsamling

20.00 Middag

 

Søndag 08.02.08 Moderator: Grete Sofie Hortemo

Tema: PCL-  og mCL-skader  

09.00 - 09.15 diagnostikk av PCL-skader, 
konservativ behandling

Steinar Johansen, 
Ullevål 

09.15 - 09.30 Operativ behandling av PCL-
skader

Steinar Johansen, 
Ullevål 

09.30 - 09.50 Langtidresultater etter PCL-
rekonstruksjon

Odd Arve Lien, 
Bærum

09.50 - 10.00 Pause

10.00 - 10.20 det posteromediale hjørnet; 
anatomi, biomekanikk

Lars engebretsen, 
Ullevål

10.20 - 10.40 MCL-skader; behandling/utredn-
ing

Lars engebretsen, 
Ullevål

10.40 - 11.00 MCL; operativ behandling; 
resultater

Lars engebretsen, 
Ullevål

11.00 - 11.20 diskusjon – oppsummering / 
ønsker for tema 2010

12.00 - 13.00 Lunch
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Norsk forening for håndkirurgi 
Program vintermøtet 
5.- 7. februar 2010
 

Fredag 05.02.10 Ordstyrere: Ole Fosse & Knut Skoglund

Tema: Håndledd/Håndrot

14.00 - 17.45 Ordstyrer Ole Fosse

14.00 - 15.00 registrering/kaffe

15.00 - 15.05 Åpning ved ordstyrer OF

15.05 - 15.20 Grunnleggende anatomi OF

15.20 - 15.45 Håndrotsinstabiliteter: 
definisjoner, etiologi, 
diagnostikk og behandling

Adolfsson

15.45 - 16.15 Arthroskopiens rolle Adolfsson

16.15 - 16.45 Bløtdelsrekonstruksjoner Husby

16.45 - 17.00 SNAC og  SLAC. reseksjoner 
og arthrodeser. "Salvage"-
prosedyrer

KS

17.00 - 17.30 Kaffe

17.30 - 19.30 Ordstyrer Knut Skoglund

17.30 - 17.45 Proteser i håndledd/håndrot reigstad

17.45 - 18.00 Triangulærbruskskader/TFCC OF

18.00 - 18.40 Bløtdelsplastikker ved arthrose KS

18.40 - 18.45 Spørsmål/diskusjon Faculty

18.45 - 19.30 Problemkasus og diskusjon, 
grupper

Faculty

20.00 Felles middag

Lørdag 06.02.10 Ordstyrere: Ole Fosse & Knut Skoglund

Tema: Fingre/mellomhånd

08.30 - 11.30 Ordstyrer Ole Fosse

08.30 - 08.45 Grunnleggende anatomi KS

08.45 - 09.00 Fingerleddsluksasjoner NN

09.00 - 09.20 Frakturluksasjoner i fingerledd. 
"Pilonfrakturer"

OF

u



09.20 - 09.45 Luksasjoner og luksasjons-
frakturer MCP og CMC

NN

09.45 - 10.15 Kaffe

10.15 - 10.35 Skier's thumb. Håndtering av 
akutte skader og følgetilstander

Husby

10.35 - 10.55 Følgetilstander etter luksasjoner 
og luksasjonsfrakturer

Adolfsson

10.55 - 11.15 Fingerleddsinstabiliteter NN

11.15 - 11.30 Skopi av håndens små ledd Adolfsson

11.30 - 12.15 diskusjon, problemkasus Faculty

12.15 - 16.00 Lunsj og ski/ 
andre utendørs aktiviteter

16.00 - 18.15 Ordstyrer Knut Skoglund

16.00 - 16.20 Arthrose, fingerledd og MCP Or

16.20 - 16.40 MCP- og fingerleddsproteser Or

16.40 - 17.00 Malunions - behandling NN

17.00 - 17.45 Kaffe

17.45 - 18.00 Kontrakturer - arthrolyser og 
tenolyser

KS

18.00 - 18.45 Problemkasus og diskusjon, 
grupper

Faculty

18.45 - 19.00 Oppsummering og evaluering Knut Skoglund/ 
Ole Fosse

20.00 Felles middag

Søndag 07.02.10

Dagen til disposisjon

Frokost
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NÅ KAN DU GI DINE PASIENTER 

 

MED REFUSJON

ETTER KIRURGI

 SELV OM BEHANDLINGSTIDEN ER KORTERE ENN 3 MÅNEDER1

www.pfizer.no/fragmin

10 pakning: korttidsbehandling
25 pakning: langtidsbehandling

E2009-0994

Refusjonsberettiget bruk:
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket 
risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel 
hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt 
dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av 
ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk.
Refusjonskode
            ICPC               ICD  

Koder  Tekst                    Vilkår      Koder    Tekst                                Vilkår

-20      Tromboseprofylakse ved kirurgi      136         -20        Tromboseprofylakse ved kirurgi       136
B83     Koagulasjonsdefekt INA             D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter            
K74     Angina pectoris ustabil   D68.9 Uspesifisert koagulasjonsdefekt             
K75     Akutt hjerteinfarkt   I20.0 Ustabil angina  
K93     Lungeemboli               I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang  
K94     Dyp venetrombose              I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere  
U28     Redusert funksjonsevne nyredialyse            I26 Lungeemboli
     I80 Flebitt og tromboflebitt  
                I82 Annen emboli og trombose i vener     
               Z99.2 Avhengighet av nyredialyse  
Vilkår:
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 



Fragmin Pfizer
Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans. ATC-nr.: B01A B04

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 500 IE anti-Xa/ml og 25 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 12 500 IE et 25 000 IE (anti-
faktor Xa), natr. chlorid. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. Uten konserveringsmiddel.

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 10 000 IE (anti-faktor Xa), alcohol benzylic., aqua ad 
iniect. ad 1 ml. Med konserveringsmiddel.

Indikasjoner: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når 
trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina 
og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. 
akutte medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE med 
etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter. 
Dosering: 1. Tromboseprofylakse ved kirurgi. Ved generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 2500 IE s.c. 1-2 timer før 
operasjonen og deretter 2500 IE s.c. hver morgen. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller lenger. Ved 
kirurgi med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 5000 IE s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen 
fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5-7 døgn eller lenger. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 
8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen.2. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: 5000 IE s.c. kvelden før operasjonen 
og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen fortsetter i 5 uker. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 8-12 
timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen i 5 uker.3. Behandling av akutt dyp venetrombose: Doseringen er individuell. Kan 
administreres s.c. enten som en daglig injeksjon, eller som 2 daglige injeksjoner. Administrering 1 gang daglig: Følgende initiale doseringer 
anbefales: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig. Maks. s.c. dose (maks. engangsdose) bør ikke overstige 18000 IE. Monitorering av 
antikoagulant effekt er ikke nødvendig.

Tabell 1. Følgende vektintervall anbefales: 

Dose (IE)   Vekt (kg)
10 000 (Rød sprøyte)  46-56
12 500 (Orange sprøyte)  57-68
15 000 (Lilla sprøyte)  69-82
18 000 (Grå sprøyte)  >83

Administrering 2 ganger daglig: For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt blødningsrisiko, kan doseringen 100 IE/kg 2 ganger 
daglig s.c. gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder for 
anti-Xa. Etter s.c. administrering nås maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Da bør første måling av plasmanivå gjøres. Plasmanivået 
etter dosering 2 ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ev. behandling med vitamin K-antagonister startes samtidig som en starter 
behandling med Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 døgn, eller inntil nivåene av protrombinkompleksets faktorer (F II, F 
VII, F IX, F X) har sunket til terapeutisk nivå. Det er liten klinisk erfaring med behandling av alvorlige, proksimale tromboser. 4. Behandling av 
lungeemboli: Fragmin administreres subkutant 1 eller 2 ganger daglig som angitt for behandling av dyp venetrombose. Ved dosering 2 ganger 
daglig gis 100-120 IE/kg kroppsvekt hver 12. time. Ved valg av dose og administreringsmåte tas det hensyn til tilstandens alvorlighetsgrad 
og eventuelle risikofaktorer for blødning. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig behandling av akutt 
venetrombose. 5. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Ved kronisk nyresvikt, pasienter uten kjent blødningsrisiko: Hemodialyse 
og hemofiltrasjon i inntil 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 5000 IE, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer. Hemodialyse og 
hemofiltrasjon i mer enn 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 30-40 IE/kg kroppsvekt, deretter 10-15 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivået bør 
ligge i intervallet 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor blødningsrisiko: I.v. bolusinjeksjon av 5-10 IE/kg kroppsvekt, 
deretter 4-5 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivåer må ligge i intervallet 0,2-0,4 IE anti-Xa/ml. 6. Tilleggsbehandling av ustabil angina og 
myokardinfarkt uten Q-takk: 120 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 2 ganger i døgnet (maks. 10 000 IE 2 ganger i døgnet) til pasienter som oppfyller 
følgende kriterier: Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-forandringer i form av forbigående eller vedvarende 
ST-senkninger (0,1 mV eller mer) og T-takkinversjon (0,1 mV eller mer) i minst 2 tilgrensende avledninger uten at det foreligger patologiske 
Q-takk i de samme avledningene. Vanlig behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For pasienter som 
har hatt stigning av troponin T eller I og som venter på revaskularisering, kan Fragmin gis frem til dagen for det invasive inngrepet (PTCA eller 
CABG), men ikke utover 45 dager. Etter en initial stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IE/kg 2 ganger daglig, gis en fast dose på 5000 IE 
(kvinner 80 kg og menn 70 kg) eller 7500 IE (kvinner 80 kg og menn 70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis i tillegg til standardbehandling 
av ustabil angina pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere og nitrater). 7. Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert 
på grunn av akutt sykdom: 5000 IE gis s.c. 1 gang daglig inntil pasienten er oppegående, maks. 14 dager. 8. Behandling av symptomgivende 
VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter: 1. måned: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30 
dagene. Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IE (se tabell 1). 2.-6. måned: 150 IE/kg bør gis s.c. 1 gang daglig ved bruk av forhåndsfylte 
engangssprøyter (se tabell 2).
Dosereduksjon ved kjemoterapiindusert trombocytopeni: Ved blodplatetall <50 000/µl, bør behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet er >50 
000/µl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/µl, reduseres dosen med 17-33% avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall 100 
000/µl, bør full dosering gjenopptas.

Tabell 2. Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/µl) 

Vekt (kg) Dose (IE) Redusert dose (IE)        Gjennomsnittlig dosereduksjon (%) 
56 7500 5000  33
57-68 10 000 7500  25
69-82 12 500 10 000  20
83-98 15 000 12 500  17
99 18 000 15 000  17

Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IE/
ml (0,5-1,5 IE/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste 
engangssprøyte og anti-Xa-målinger bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås.
Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for Fragmin eller andre lavmolekylære hepariner og/eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet 
eller mistanke om immunologisk mediert heparinindusert trombocytopeni. Akutt gastroduodenal ulcus og hjerneblødning. Alvorlige 
koagulasjonsforstyrrelser. Septisk endokarditt. Skader og operasjoner i sentralnervesystemet øyet og øret. Ved behandling av akutt dyp 
venetrombose og ustabil koronararteriesykdom, der pasienten får høye doser Fragmin, er spinal- og epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare 
for blødning.
Forsiktighetsregler: Ved bruk av spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det risiko for at pasienter som er antikoagulert eller som 
planlegges antikoagulert med lavmolekylære hepariner eller heparin for å forhindre tromboemboliske komplikasjoner kan utvikle spinalt eller

epiduralt hematom. Tilstanden kan føre til langtids- eller permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende epiduralkateter for 
administrering av analgetika eller ved samtidig inntak av legemidler som påvirker hemostasen, som f.eks. ikke steroide antiinflammatoriske 
legemidler (NSAIDs), platehemmere eller andre antikoagulantia. Risikoen ser også ut til å øke ved traumatisk eller gjentatt epidural eller 
spinalpunksjon. Pasienter bør monitoreres jevnlig for symptomer på neurologisk skade. Hvis det observeres tegn på neurologisk svekkelse, er 
rask behandling nødvendig. Legen bør vurdere den potensielle nytte mot risiko før spinal/epiduralanestesi gis til pasienter som er antikoagulert 
for tromboseprofylakse. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni og trombocyttfunksjonsforstyrrelser, lever- og nyreinsuffisiens, 
ukontrollert hypertensjon, hypertensiv og diabetesretinopati. Forsiktighet bør også utvises ved høydosebehandling av nyopererte pasienter. 
Klinisk erfaring med Fragmin ved lungeemboli med allmenn sirkulasjonsforstyrrelse, lavt blodtrykk og sjokk mangler. Risiko for antistoffmediert 
heparinindusert trombocytopeni er tilstede. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det anbefales 
derfor å bestemme antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. I løpet av behandlingstiden bør det utvises forsiktighet ved rask 
utvikling av trombocytopeni og alvorlig trombocytopeni (<100 000/µl). Koagulasjonstiden, f.eks. APTT, og hemningen av trombin påvirkes bare i 
liten grad. For monitorering av effekt anbefales derfor anti-Xa-metoden. Pasienter som foretar kronisk hemodialyse med Fragmin trenger normalt 
bare noen få dosejusteringer og dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som foretar akutt hemodialyse har et smalere 
terapeutisk doseringsområde og bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene. Hvis et transmuralt myokardinfarkt oppstår hos pasienter 
med ustabil koronararteriesykdom, kan trombolytisk behandling være nødvendig. Fragmin må ikke seponeres, men fortsatt bruk kan øke faren for 
blødninger. Det er begrenset erfaring med hensyn på sikkerhet og effekt hos barn. Må ikke administreres intramuskulært. 
Interaksjoner: Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, som f.eks. acetylsalisylsyre, NSAIDs, vitamin K-antagonister, 
og dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin. Fragmin kan allikevel kombineres med lavdose acetylsalisylsyre (75-160 mg) hos 
pasienter med ustabil koronararteriesykdom. 
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det 
nyfødte barnet. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. 
Bivirkninger: Ca. 3% av profylaksebehandlede pasienter risikerer å få bivirkninger. Hyppige (>1/100): Blod: Blødninger, mild trombocytopeni 
(type I) som vanligvis er reversibel i løpet av behandlingperioden. Hud: Subkutant hematom ved injeksjonsstedet. Lever: Forbigående, mild til 
moderat økning av levertransaminaser (ASAT, ALAT). Sjeldne (<1/1000): Hud: Hudnekroser. Øvrige: Allergiske reaksjoner. Et fåtall anafylaktoide 
reaksjoner er rapportert samt et fåtall tilfeller av alvorlig immunologisk mediert trombocytopeni (type II) assosiert med arteriell og/eller venøs 
trombose eller tromboembolisme. Blødningsrisiko øker ved høy dosering. Overdosering/Forgiftning: Den antikoagulerende effekten indusert av 
dalteparinnatrium kan nøytraliseres av protamin. Den induserte forlengelse av koagulasjonstiden blir helt nøytralisert, mens anti-Xa-aktiviteten vil 
bli nøytralisert til 25-50%. 1 mg protamin nøytraliserer effekten av 100 anti-Xa-enheter (100 IE) av Fragmin. Protamin har i seg selv en inhibitorisk 
effekt på den primære hemostasen og bør bare brukes i nødstilfeller. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A B04.  
Oppbevaring og holdbarhet: Fragmin injeksjonsvæske oppbevares i værelsestemperatur. Etter fortynning høyst 12 timer. 
Andre opplysninger: Fragmin injeksjonsvæske er blandbar med isoton natriumklorid og isoton glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er 
ikke undersøkt. Engangssprøyter inneholder ikke konserveringsmiddel.
Pakninger og priser: 12 500 IE anti-Xa/ml: Engangssprøyter: (0,2 ml = 2500 IE): 10 × 0,2 ml kr 233,30. 25 × 0,2 ml kr 535,00. 25 000 IE anti-Xa/ml: 
Engangssprøyter: (0,2 ml = 5000 IE): 10 × 0,2 ml kr 364,40. 25 × 0,2 ml kr 858,60. (0,3 ml = 7500 IE): 10 × 0,3 ml kr 581,30. (0,4 ml = 10 000 IE): 5 × 
0,4 ml kr 373,10. (0,5 ml = 12 500 IE): 5 × 0,5 ml kr 445,00. (0,6 ml = 15 000 IE): 5 × 0,6 ml kr 517,30. (0,72 ml = 18 000 IE): 5 × 0,72 ml kr 602,30. 10 
000 IE anti-Xa/ml: Hettegl. (med konserveringsmiddel): 10 ml kr 654,80.  

Refusjon: Se Refusjonslisten, B01A B04.  
Sist endret: 12.05.2008
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Refusjonsberettiget bruk:
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs tromboembolisme 
og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. 
Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er 
indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk.

Refusjonskode
           
ICPC               ICD  
Koder  Tekst                     Vilkår      Koder    Tekst                                Vilkår
-20      Tromboseprofylakse ved kirurgi      136          -20        Tromboseprofylakse ved kirurgi       136
B83     Koagulasjonsdefekt INA             D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter            
K74     Angina pectoris ustabil   D68.9 Uspesifisert koagulasjonsdefekt             
K75     Akutt hjerteinfarkt    I20.0 Ustabil angina  
K93     Lungeemboli               I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang  
K94     Dyp venetrombose               I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere    
U28     Redusert funksjonsevne nyredialyse            I26 Lungeemboli
     I80 Flebitt og tromboflebitt  
                I82 Annen emboli og trombose i vener     
               Z99.2 Avhengighet av nyredialyse  

Vilkår:

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 

Referanse 1) Fragmin FK tekst
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Fragmin Pfizer
Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans. ATC-nr.: B01A B04

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 500 IE anti-Xa/ml og 25 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 12 500 IE et 25 000 IE (anti-
faktor Xa), natr. chlorid. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. Uten konserveringsmiddel.

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 10 000 IE (anti-faktor Xa), alcohol benzylic., aqua ad 
iniect. ad 1 ml. Med konserveringsmiddel.

Indikasjoner: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når 
trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina 
og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. 
akutte medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE med 
etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter. 
Dosering: 1. Tromboseprofylakse ved kirurgi. Ved generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 2500 IE s.c. 1-2 timer før 
operasjonen og deretter 2500 IE s.c. hver morgen. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller lenger. Ved 
kirurgi med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 5000 IE s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen 
fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5-7 døgn eller lenger. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 
8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen.2. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: 5000 IE s.c. kvelden før operasjonen 
og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen fortsetter i 5 uker. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 8-12 
timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen i 5 uker.3. Behandling av akutt dyp venetrombose: Doseringen er individuell. Kan 
administreres s.c. enten som en daglig injeksjon, eller som 2 daglige injeksjoner. Administrering 1 gang daglig: Følgende initiale doseringer 
anbefales: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig. Maks. s.c. dose (maks. engangsdose) bør ikke overstige 18000 IE. Monitorering av 
antikoagulant effekt er ikke nødvendig.

Tabell 1. Følgende vektintervall anbefales: 

Dose (IE)   Vekt (kg)
10 000 (Rød sprøyte)  46-56
12 500 (Orange sprøyte)  57-68
15 000 (Lilla sprøyte)  69-82
18 000 (Grå sprøyte)  >83

Administrering 2 ganger daglig: For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt blødningsrisiko, kan doseringen 100 IE/kg 2 ganger 
daglig s.c. gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder for 
anti-Xa. Etter s.c. administrering nås maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Da bør første måling av plasmanivå gjøres. Plasmanivået 
etter dosering 2 ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ev. behandling med vitamin K-antagonister startes samtidig som en starter 
behandling med Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 døgn, eller inntil nivåene av protrombinkompleksets faktorer (F II, F 
VII, F IX, F X) har sunket til terapeutisk nivå. Det er liten klinisk erfaring med behandling av alvorlige, proksimale tromboser. 4. Behandling av 
lungeemboli: Fragmin administreres subkutant 1 eller 2 ganger daglig som angitt for behandling av dyp venetrombose. Ved dosering 2 ganger 
daglig gis 100-120 IE/kg kroppsvekt hver 12. time. Ved valg av dose og administreringsmåte tas det hensyn til tilstandens alvorlighetsgrad 
og eventuelle risikofaktorer for blødning. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig behandling av akutt 
venetrombose. 5. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Ved kronisk nyresvikt, pasienter uten kjent blødningsrisiko: Hemodialyse 
og hemofiltrasjon i inntil 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 5000 IE, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer. Hemodialyse og 
hemofiltrasjon i mer enn 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 30-40 IE/kg kroppsvekt, deretter 10-15 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivået bør 
ligge i intervallet 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor blødningsrisiko: I.v. bolusinjeksjon av 5-10 IE/kg kroppsvekt, 
deretter 4-5 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivåer må ligge i intervallet 0,2-0,4 IE anti-Xa/ml. 6. Tilleggsbehandling av ustabil angina og 
myokardinfarkt uten Q-takk: 120 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 2 ganger i døgnet (maks. 10 000 IE 2 ganger i døgnet) til pasienter som oppfyller 
følgende kriterier: Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-forandringer i form av forbigående eller vedvarende 
ST-senkninger (0,1 mV eller mer) og T-takkinversjon (0,1 mV eller mer) i minst 2 tilgrensende avledninger uten at det foreligger patologiske 
Q-takk i de samme avledningene. Vanlig behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For pasienter som 
har hatt stigning av troponin T eller I og som venter på revaskularisering, kan Fragmin gis frem til dagen for det invasive inngrepet (PTCA eller 
CABG), men ikke utover 45 dager. Etter en initial stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IE/kg 2 ganger daglig, gis en fast dose på 5000 IE 
(kvinner 80 kg og menn 70 kg) eller 7500 IE (kvinner 80 kg og menn 70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis i tillegg til standardbehandling 
av ustabil angina pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere og nitrater). 7. Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert 
på grunn av akutt sykdom: 5000 IE gis s.c. 1 gang daglig inntil pasienten er oppegående, maks. 14 dager. 8. Behandling av symptomgivende 
VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter: 1. måned: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30 
dagene. Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IE (se tabell 1). 2.-6. måned: 150 IE/kg bør gis s.c. 1 gang daglig ved bruk av forhåndsfylte 
engangssprøyter (se tabell 2).
Dosereduksjon ved kjemoterapiindusert trombocytopeni: Ved blodplatetall <50 000/µl, bør behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet er >50 
000/µl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/µl, reduseres dosen med 17-33% avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall 100 
000/µl, bør full dosering gjenopptas.

Tabell 2. Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/µl) 

Vekt (kg) Dose (IE) Redusert dose (IE)        Gjennomsnittlig dosereduksjon (%) 
56 7500 5000  33
57-68 10 000 7500  25
69-82 12 500 10 000  20
83-98 15 000 12 500  17
99 18 000 15 000  17

Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IE/
ml (0,5-1,5 IE/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste 
engangssprøyte og anti-Xa-målinger bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås.
Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for Fragmin eller andre lavmolekylære hepariner og/eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet 
eller mistanke om immunologisk mediert heparinindusert trombocytopeni. Akutt gastroduodenal ulcus og hjerneblødning. Alvorlige 
koagulasjonsforstyrrelser. Septisk endokarditt. Skader og operasjoner i sentralnervesystemet øyet og øret. Ved behandling av akutt dyp 
venetrombose og ustabil koronararteriesykdom, der pasienten får høye doser Fragmin, er spinal- og epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare 
for blødning.
Forsiktighetsregler: Ved bruk av spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det risiko for at pasienter som er antikoagulert eller som 
planlegges antikoagulert med lavmolekylære hepariner eller heparin for å forhindre tromboemboliske komplikasjoner kan utvikle spinalt eller

epiduralt hematom. Tilstanden kan føre til langtids- eller permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende epiduralkateter for 
administrering av analgetika eller ved samtidig inntak av legemidler som påvirker hemostasen, som f.eks. ikke steroide antiinflammatoriske 
legemidler (NSAIDs), platehemmere eller andre antikoagulantia. Risikoen ser også ut til å øke ved traumatisk eller gjentatt epidural eller 
spinalpunksjon. Pasienter bør monitoreres jevnlig for symptomer på neurologisk skade. Hvis det observeres tegn på neurologisk svekkelse, er 
rask behandling nødvendig. Legen bør vurdere den potensielle nytte mot risiko før spinal/epiduralanestesi gis til pasienter som er antikoagulert 
for tromboseprofylakse. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni og trombocyttfunksjonsforstyrrelser, lever- og nyreinsuffisiens, 
ukontrollert hypertensjon, hypertensiv og diabetesretinopati. Forsiktighet bør også utvises ved høydosebehandling av nyopererte pasienter. 
Klinisk erfaring med Fragmin ved lungeemboli med allmenn sirkulasjonsforstyrrelse, lavt blodtrykk og sjokk mangler. Risiko for antistoffmediert 
heparinindusert trombocytopeni er tilstede. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det anbefales 
derfor å bestemme antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. I løpet av behandlingstiden bør det utvises forsiktighet ved rask 
utvikling av trombocytopeni og alvorlig trombocytopeni (<100 000/µl). Koagulasjonstiden, f.eks. APTT, og hemningen av trombin påvirkes bare i 
liten grad. For monitorering av effekt anbefales derfor anti-Xa-metoden. Pasienter som foretar kronisk hemodialyse med Fragmin trenger normalt 
bare noen få dosejusteringer og dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som foretar akutt hemodialyse har et smalere 
terapeutisk doseringsområde og bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene. Hvis et transmuralt myokardinfarkt oppstår hos pasienter 
med ustabil koronararteriesykdom, kan trombolytisk behandling være nødvendig. Fragmin må ikke seponeres, men fortsatt bruk kan øke faren for 
blødninger. Det er begrenset erfaring med hensyn på sikkerhet og effekt hos barn. Må ikke administreres intramuskulært. 
Interaksjoner: Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, som f.eks. acetylsalisylsyre, NSAIDs, vitamin K-antagonister, 
og dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin. Fragmin kan allikevel kombineres med lavdose acetylsalisylsyre (75-160 mg) hos 
pasienter med ustabil koronararteriesykdom. 
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det 
nyfødte barnet. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. 
Bivirkninger: Ca. 3% av profylaksebehandlede pasienter risikerer å få bivirkninger. Hyppige (>1/100): Blod: Blødninger, mild trombocytopeni 
(type I) som vanligvis er reversibel i løpet av behandlingperioden. Hud: Subkutant hematom ved injeksjonsstedet. Lever: Forbigående, mild til 
moderat økning av levertransaminaser (ASAT, ALAT). Sjeldne (<1/1000): Hud: Hudnekroser. Øvrige: Allergiske reaksjoner. Et fåtall anafylaktoide 
reaksjoner er rapportert samt et fåtall tilfeller av alvorlig immunologisk mediert trombocytopeni (type II) assosiert med arteriell og/eller venøs 
trombose eller tromboembolisme. Blødningsrisiko øker ved høy dosering. Overdosering/Forgiftning: Den antikoagulerende effekten indusert av 
dalteparinnatrium kan nøytraliseres av protamin. Den induserte forlengelse av koagulasjonstiden blir helt nøytralisert, mens anti-Xa-aktiviteten vil 
bli nøytralisert til 25-50%. 1 mg protamin nøytraliserer effekten av 100 anti-Xa-enheter (100 IE) av Fragmin. Protamin har i seg selv en inhibitorisk 
effekt på den primære hemostasen og bør bare brukes i nødstilfeller. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A B04.  
Oppbevaring og holdbarhet: Fragmin injeksjonsvæske oppbevares i værelsestemperatur. Etter fortynning høyst 12 timer. 
Andre opplysninger: Fragmin injeksjonsvæske er blandbar med isoton natriumklorid og isoton glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er 
ikke undersøkt. Engangssprøyter inneholder ikke konserveringsmiddel.
Pakninger og priser: 12 500 IE anti-Xa/ml: Engangssprøyter: (0,2 ml = 2500 IE): 10 × 0,2 ml kr 233,30. 25 × 0,2 ml kr 535,00. 25 000 IE anti-Xa/ml: 
Engangssprøyter: (0,2 ml = 5000 IE): 10 × 0,2 ml kr 364,40. 25 × 0,2 ml kr 858,60. (0,3 ml = 7500 IE): 10 × 0,3 ml kr 581,30. (0,4 ml = 10 000 IE): 5 × 
0,4 ml kr 373,10. (0,5 ml = 12 500 IE): 5 × 0,5 ml kr 445,00. (0,6 ml = 15 000 IE): 5 × 0,6 ml kr 517,30. (0,72 ml = 18 000 IE): 5 × 0,72 ml kr 602,30. 10 
000 IE anti-Xa/ml: Hettegl. (med konserveringsmiddel): 10 ml kr 654,80.  

Refusjon: Se Refusjonslisten, B01A B04.  
Sist endret: 12.05.2008
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Refusjonsberettiget bruk:
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs tromboembolisme 
og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. 
Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er 
indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk.

Refusjonskode
           
ICPC               ICD  
Koder  Tekst                     Vilkår      Koder    Tekst                                Vilkår
-20      Tromboseprofylakse ved kirurgi      136          -20        Tromboseprofylakse ved kirurgi       136
B83     Koagulasjonsdefekt INA             D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter            
K74     Angina pectoris ustabil   D68.9 Uspesifisert koagulasjonsdefekt             
K75     Akutt hjerteinfarkt    I20.0 Ustabil angina  
K93     Lungeemboli               I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang  
K94     Dyp venetrombose               I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere    
U28     Redusert funksjonsevne nyredialyse            I26 Lungeemboli
     I80 Flebitt og tromboflebitt  
                I82 Annen emboli og trombose i vener     
               Z99.2 Avhengighet av nyredialyse  

Vilkår:

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 

Referanse 1) Fragmin FK tekst

E2009-0994  
  

  Pfizer AS - PB3 - 1324 Lysaker - Tlf 67526100 - www.pfizer.no
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Doktorgrader
Gratulasjoner til Leif Pål Kristiansen som har disputert i året som gikk

Rekonstruktiv kirurgi på leggen ved hjelp av 
ekstern ring fiksatør og ilizarovs metode
Deformitets korreksjoner på leggbenet ved hjelp av Ilizarovs metode er en utfordrende prosedyre. 
Behandlingstiden er lang og smertefull og er assosiert med mange komplikasjoner. I dette doktor-
arbeidet er det evaluert tre forskjellige metoder for forlengelse på leggbenet og to forskjellige eksterne 
ring fiksatører.

Vi har brukt radio Sterometrisk 
Analyse (rSA) for å observere 
bevegelse mellom ben endene 
i forlenget knokkel i en vekt-
bærende og ikke-vektbærende 
situasjon. dette som en indikator 
på stivheten i nydannet ben og 
som en veileder for å vurdere 
tidspunktet for å fjerne det 
utvendige apparatet. 

Ved medfødt brudd i skinnbenet 
blir et bensegment fjernet og den 

oppståtte defekten fylt ved hjelp 
av Ilizarovs bentransport metode. 

Vi har beskrevet resultatene av 
behandlingen med fokus på de 
deformiteter som har oppstått til 
tross for bruddet har tilhelet, og 
som kan trenge senere 
deformitets oppretting.

Behandlingstiden for forlengelse 
av leggen blir redusert ved bruk 
av to forlengelses steder på 

samme knokkel segment dersom 
man forlenger samlet mer enn 
60 mm. Imidlertid oppstår det 
flere komplikasjoner som krever 
sykehusinnleggelse dersom 
denne teknikken brukes.

erfaringen ved å bruke for-
lengelse over en innvendig nagle 
på skinnbenet tilsier at det 
oppstår uakseptabelt mange 
alvorlige komplikasjoner og 
redusert tilhelingspotensial. Ved 
bruk av rSA metoden observerte 
vi 15% global deformasjon av 
forlengelses sonen, noe som kan 
ha vært medvirkende til forsinket 
tilheling i dette enkle tilfelle. 
rSA metoden kan være viktig for 
å forstå den optimale 
biomekaniske stivhet ved for-
lengelser av rørknokler og gi oss 
muligheten til å konstruere og 
montere en optimal ekstern 
fiksatør ved forlengelser.

Ilizarovs ben transport metode ga 
tilheling av alle pasienter med 
medfødt brudd i leggen. 
Imidlertid utviklet disse 
pasientene deformiteter etter 
ferdig behandling som vil trenge 
senere operasjoner for å 
korrigere deformitet.
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Nyheter som bør interessere!

Ortopedisk Senter uuS har igjen 
markert seg internasjonalt. 

en gruppe med Professor Lars engebretsen sammen med 
Britt Øiestad, Kjersti Storheim og May Arna risberg vant 
Am. Journal sports medicin beste review artikkel I 2008. 

Artikkelens tittel: 
OA after acl surgery – a systematic review. 

Hele artikkelen kan leses i julinummeret av AJSm.

Ortopedisk Senter UUS sin ligamentgruppe vant også AOSSM 
(American Orthopaedic society for Sports medicine) sin excellence 
in science award for en “medial side ligament reconstruction”. 

På samme møte ble gruppen fra UUS tildelt Herodicus award for sitt 
innlegg: “Static function of the individual components of the main 
medial knee structures”
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Norsk forening for håndkirurgi:

Årsmøte 2009
Saksliste:

1. Åpning av møtet. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av saksliste og innkalling
3. Årsberetning ved Adalsteinn Odinsson
4. regnskap ved Ole Fosse
5. reisestipend og pris til beste hånd- 
 kirurgiske høstmøteforedrag fra unge 
 kirurger
6. Vintermøtet 2010 orientering fra 
 Ole Fosse
7. Vintermøte 2011 Ansvarlig og tema?
8. Symposium 2010 – tema og program- 
 ansvarlig
9. FeSSH 2011 ved Lars eldar Myrseth
10. Valg av nytt styre.
11. eventuelt

18:00- 18:30

Professor Anne Brit Kolstø 
– Farmasøytisk institutt, universitetet i Oslo:
er professortittelen noe å strebe etter?  
er det slik at alle vil og skal bli professor?

18:30-19:00

Professor Gunnar Hartvigsen, 
institutt for informatikk, universitetet i Tromsø:
Hvordan bli professor før du er 40? 
Tolv gode råd på veien mot professorat.  
 
19:00-19:20

Professor Lars Engebretsen - Forskningssjef, 
Ortopedisk senter, ullevål universitetssykehus:
Hvordan kan sykehuset og universitetet legge 
forholdene bedre til rette for mulighet til 
kvalifisering?

19:20-19:40

Professor Olav Reikerås, 
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet:
Hvordan kan vi motivere og forplikte de som får 
forholdende lagt til rette for seg?

19:40-20:10

Professor Gunnar Hartvigsen fortsetter..
den gode søknaden - krav, tips og råd.
 
20:10-20:30

diskusjon 

TiD: Tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18.00-20.30
STED: SAS Plaza
mØTELEDERE: Hebe Kvernmo og Ketil Holen

deltagerne inviteres til Nofs mottagelse i 33. 
etasje etterfølgende programmet.
Påmelding: kristin@ksci.no

Nof symposium: 
”Hvordan pushe professortalenter?”
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  TRAUMA SEMINAR 
Holmenkollen Park Hotel 19-20/10 2009 

MONDAY 19th October 

Massive bleeding in trauma 9.00 – 13.00  
Chairs: Signe Søvik & Pål Aksel Næss 

Introduction and  
case discussion to wake you up!    Dr. T.  Gaarder, Trauma Unit, OUH 

Massive transfusion protocols   Dr. P.  Johansson, Blood Bank, RH, Denmark 

Acute traumatic coagulopathy      Dr. N. O. Skaga, Anesthesia, OUH  

Thromboelastography in trauma -   
         useful or just another expensive gadget?     Dr. P. Johansson, Blood Bank, RH, Copenhagen                                                     

Case discussion – FLOOR vs PANEL  Dr. P.  A. Næss, Trauma Unit, OUH 

11.00-11.30 COFFEE 

Chairs: Johan Pillgram-Larsen & Anders Holtan 

Blood supply in a resource challenged war zone  Prof. M. Gilbert, Anaesthesia, UNN 

Blood bank challenges in a major trauma centre  Prof. H. E. Heier, Blood Bank, OUH 

The usefulness of treatment protocols in ICU?  Prof. K.  Sunde, Surgical ICU, OUH 

Case discussion – FLOOR vs PANEL   Dr. P. A. Næss, Trauma Unit, OUH 

13.00-14.00 LUNCH 

Disaster preparedness 14.00 – 17.00  
Chairs: Jannicke Mellin-Olsen & Erik Fosse 

NOTAK & NAKOS –  
future roles and cooperation  Dr. J. E. Nilsen, NAKOS, OUH 

A major disaster exercise –  
lessons learned?   Dr. R. Rimstad, Emergency dept, OUH 

A supervisory perspective on the  
chain of survival in Norway  B. Jamtli, Norw. Board of Health Supervision 

NBC – a national competence centre  Dr. H. Opdahl, NBC centre, OUH 

15.30-16.00 COFFEE 

Chairs: Morten Tandberg Eriksen & Jan Erik Nilsen 

Organizing mass casualty care in situation  
with siege and extensive attack  Prof. M. Gilbert, Anaesthesia, UNN 

How to improve triage in Gaza –  
educational challenges    Prof. E. Fosse, Interventional centre, OUH RH 

London bombings 2005 – did it change our  
approach to disaster preparedness? Mr. M. Walsh, Trauma Unit, RLH, London 

MULTIDISCIPLINARY 

All trauma interested 
personnel welcome !! 

 

 

 

 

 
TAPAS are served at 
17.00 Monday   
All participants are 
welcome to join us! 

 

 

Admission free 

TRAUMESEMINAR
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TUESDAY 20th October 
Free paper session (in Norwegian) 08.00 – 11.00 
Chairs:  Jorunn Skattum & Johan Storm-Munch 

09.30 – 10.00  COFFEE  

Trauma systems  11.00 – 14.40  

Chairs: Torben Wisborg & Tina Gaarder 

Trauma and acute care in the Oslo region Dr. O. Røise, Orthopedic Surgery, OUH 

The Utstein template – useful or just doable? Dr. K. Ringdal, Norwegian Air Ambulance 

A tiered trauma response –  
the process/requirements   Dr. M. Rehn, Norwegian Air Ambulance 

12.00-13.00 LUNCH  

“ Trauma – who cares?” -  How to prove  
the need for a trauma system  Mr. M. Walsh, Trauma Unit, RLH, London 

A national trauma competence centre  
in Norway?    Dr. M. Skaset, spes.rådgiver, Helse SørØst 

The London trauma system –  
victories and challenges   Mr. M. Walsh, Trauma Unit, RLH, London 

The formalized Trauma Unit – how  
did we get to where we are today? Dr. J. Pillgram-Larsen, Thoracic Surgery, OUH 

The trauma centre –  
is a trauma unit necessary?  Mr. M. Walsh, Trauma Unit, RLH, London 

14.40-15.10  COFFEE 

Trauma competencies 15.10 – 17.00 

Chairs: Per Bredemose & Gunnar Flugsrud 

The need for non-technical skills  
in the trauma team - and how to train Prof. T. Wisborg, Anaesthesia, Hammerfest 

Trauma competencies  

 The future orthopedic surgeon in trauma Dr. G. Flugsrud, Orthopedic surgery, OUH 

 The future trauma surgeon   Dr. T. Gaarder, Trauma Unit, OUH 

Is there a role for the emergency physician in Norway? 

 No      Prof. T. Wisborg, Anaesthesia, Hammerfest 

 Yes      Dr. P. Bredemose, Anaesthesia, Vestre Viken 

Organizing committee: Traumeutvalget (NKF)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
    

Admission free 
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RAPPORT

Nofs kandidat til EFORT Travelling Fellowship?

Styret har besluttet at kandidat til  eFOrT 
Travelling Fellowship i 2010 skal være en belønning 
for beste foredrag av LIS under høstmøtet.

den beste kandidaten innen hver faggruppe vil 
bli utvalgt av faggruppen selv, mens styret og 
det konstituerte Forskningsfondet vil foreta en 
utvelgelse blant disse.

!Styret
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AO Hand and Wrist Course 
Oslo 24.-28. august 2009
Sensommerens nyttigste eventyr…

Mange norske ortopeder har i årenes løp vært i 
davos og andre steder i europa på såkalte 
“AO-kurs”. dette er svært populære kurser på et 
høyt akademisk og ikke minst praktisk nivå. det 
første nordiske AO-kurset i Hånd- og Håndledds-
frakturer ble arrangert i København i 1999. Senere 
har det vært arrangert et kurs i Malmø i 2006. 
Utfordringen gikk videre til Oslo, hvor dette kurset 
ble arrangert denne sensommeren. Interessen for 
kurset har vært meget stor og det ble kamp om de 
50 plassene. Foruten deltakere fra de nordiske 
landene, kom det også  noen fra Baltikum og fra 
Israel. Flere deltakere enn 50 er ikke praktisk, da 
det kreves betydelige ressurser til plastknokler, 
osteosyntesematerialer og ikke minst instrumenter 
for alle deltakerne. Alt utstyret er systematisk 
nedlastet i busser som sendes opp fra Sveits. 
det kan virke som om bare AO systemet med sitt 
omfattende utdanningssystem har muskler nok 
til å arrangere slike kurser. de fleste deltakerne 
var erfarne ortopeder eller i slutten av sin 
spesialisering, noe som bidro til å gi kurset en høy 
faglig standard. 

Hebe Désirée Kvernmo og Doug Campbell

Ambisiøst program
Selve kurset hadde et fullpakket program og varte 
fra mandag morgen til fredag ettermiddag. 
dagsorden varierte hele tiden mellom teoretiske 
forelesninger, praktiske øvelser på plastknokler 
og problem sesjoner hvor deltakerne ble utfordret 
på vanskelige kasus under veiledning av erfarne 
internasjonale veiledere. I tillegg lot det seg gjøre å 
arrangere en hel dag med operasjoner på kadaver 
på Anatomisk Institutt oppe på Gaustad. Her fikk 
deltakerne demonstrert og selvstendig operert både 
tilganger og relativt avanserte inngrep på hånd og 
underarm. Noe tilsvarende avansert kadaverøvelse 
innen håndkirurgi har vi vel aldri prøvet på kurs 
her i Oslo, og denne dagen på Anatomisk Institutt 
ble faktisk meget vellykket. Fra det internasjonale 
faculty ble denne dagen fremhevet som spesielt 
genial. Muligheter for slike kadaversesjoner fore-
ligger ikke på de vanlige AO-kursene i davos og 
andre steder. 

Kompetent og muntert fakultet
Arrangementskomiteen fra Norge hadde klart å 
tromme sammen et meget kompetent fakultet fra 
Norden, i tillegg til topp anerkjente internasjonale 
kanoner bestående av Amit Gupta (Louisville, USA), 
Jesse Jupiter (Boston, USA) og doug Campbell 
(Leeds, UK). Gupta og Jupiter (på kurset kalt ”Jupiter 
and Gupiter”) er godt kjente her i Norge fra tidligere 
besøk. de makter å kombinere en familiær og 
uformell stil med et høyt akademisk nivå og bred 
klinisk erfaring. Ny for de fleste var Campbell som 
overbeviste stort som ledig foredragsholder og 
inspirerende instruktør. det er ikke vanskelig å 
skjønne at disse gutta er ettertraktet internasjonalt 
med sin friske og humørfylte formidlingsevne. Moro 
likevel at disse folkene synes det er artig og kanskje 
litt eksotisk å  bidra med litt hopsasa her i det høye 
nord. 
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Sosiale happenings
Været kunne naturligvis vært bedre, arrangørene 
hadde ikke lagt nok arbeid i akkurat den delen av 
forarbeidet (!). Sightseeing i Tigerstaden med 
paraply ble avsluttet med takvandring på Operaen. 
Senere i uka ble det regnfull båttur på fjorden med 
påfølgende støyende og munter coursedinner på 
”Lanternen” på Bygdøy. 

Chairman Amit Gupta sammen med Ole Reigstad, Bertil 
Vinnars og Torstein Husby

Evaluering
det faglige på innholdet var kanskje i overkant tett- 
pakket. Tilsvarende AO-kurs i davos har til sammen-
ligning hver dag en ski-pause i lunsjen. Vi drev 
imidlertid på hele dagen og tørket ikke svetten før 
til kveldsmaten. rent faglig kan man spørre seg 
om hva deltakerne får ut av en slik uke. Ifølge 
evalueringen var responsen overveldende positiv og 
nytten av slike kurser synes udiskutabel. Jeg tror 
kurset kan oppsummeres til å si at de fleste fikk 
åpnet øynene for at håndfrakturer ikke bare reiser 

spørsmålet om gipsing versus pinning, men at 

reportoaret kan utvides til å benytte mer øvelses-
stabile fiksasjonsteknikker. dessuten ble alle kjent 
med nye kolleger over landegrensene, noe som gir 
anledning for elektronisk utveksling av erfaringer 
i disse velsignete nett-tider. Ambisjonen er å 
arrangere slike kurser hvert annet eller tredje år i 
Norden heretter, og utfordringen er gitt til Finland.

Chairman Torstein Husby instruerer Ola Gjøra og Tobias Franke
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KuRS OG KONFERANSER

ESSKA til Oslo juni 2010!
I juni 2010 arrangeres årets største kongress i Oslo. Da kommer et par tusen ortopeder, fysioterapeuter 
og ortopediske sykepleiere til Plaza Hotel og Oslo Spektrum. I den forbindelse har jeg snakket med 
ESSKAs President, Lars Engebretsen og Leder av kongresskomiteen, Knut Jæger Hansen

de fleste kjenner Lars, mens 
Knut Jæger Hansen kan være 
ukjent for mange som ikke driver 
med idrettsmedisin. Han har vært 
mangeårig styreleder og hoved- 
eier av NIMI. Sammen skal de 
lose kongressen vel i havn i 
samarbeid med eSSKAs 
kongressarrangør Intercongress 
og norske døvre event i tillegg til 
ca 50 frivillige. Fra Ortopeden på 
Ullevål er deltagelsen sterk i 
diverse komiteer, blant annet 
som arrangører av disseksjon og 
”live surgery”. Professor Jon 
Karlsson fra Sahlgrenska sjuk-
huset i Gøteborg og Jaques 
Menetry fra Universitetet i 
Geneve er ledere av fagkomiteen. 

Hva er ESSKA?
eSSKA står for european Society 
of Sports Traumatology, Knee 
Surgery and Arthroscopy og har 
hatt kongresser 2. hvert år rundt 

i europa siden starten i 1984 
i Berlin. eSSKA er nå en stor 
organisasjon med hovedkontor 
i Luxembourg og tidsskriftet 
KSSTA. 

Hvor ofte arrangerer ESSKA 
denne kongressen?
Hvert 2. år, sist i Porto, før det i 
Innsbruck. Flere og flere deltar, i 
Porto var det 1780 deltagere fra 
hele europa, i tillegg til mange fra 
USA, Asia og Sør Amerika. det er 
både en stor utfordring og en stor 
ære at kongressen i 2010 er i 
Norge.  Når det nå først er i Oslo, 
håper vi at mange norske 
ortopeder benytter sjansen til å 
delta både med foredrag og egen 
oppdatering.

Hvor og når skal den foregå?
Oslo Spektrum og Oslo Plaza 
i tiden fra 9. til 12. juni 2010. 
Tirsdag 8. juni er det disseksjons-
kurs med tilganger, kirurgi etc på 
Ullevål, i tillegg til kurs på 
Olympiatoppen og Senter for 
Idrettskadeforskning. 

Hva er hovedtema?
Alt innenfor artroskopisk kirurgi, 
idrettsmedisin, men også nå en 
økende mengde rundt osteo-
tomier og kneproteser. Alt det 
siste innenfor skulder-

problematikk, albue, hofte med 
hofteartroskopier, kne, ankel og 
fot i tillegg til muskel og sene-
skader. Vi kommer til å ha egne 
kurs for ortopediske sykepleier 
og fysioterapeuter. 
For hvem passer denne 
kongressen?
I prinsippet burde alle i Norge 
som driver med artroskopisk 
kirurgi, leddkirurgi og muskel og 
seneskader benytte denne unike 
anledningen.

Hva foregår utenom 
plenumsforelesningene?
Hver dag går det en rekke kurs på 
morgenen (Instructional courses)  
se programmet et annet sted i 
bladet). I lunsjen blir det ”live 
surgery” og demo fra mange 
forskjellige firma med det siste 
nye innenfor teknikk og utstyr.

Hvor mange tror dere kommer? 
Og hvor mange tror dere kommer 
fra Norge?
Vi tror det kommer 1800 ortoped-
er og at minst 200 kommer fra 
Norge.

Hvordan melder vi oss på?
Se informasjon om dette på neste 
side eller gå til www.esska.org

!Knut Fjeldsgaard
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Ortopediveckan 24.-28. august 2009 i Jönköping
Ortopediveckan er Svensk Ortopedisk Forening sitt ”Høstmøte”. Vi møtte arrangørene for arrangementet 
og representanter fra den svenske ortopediske foreningen i Estland under nordisk ortopedisk forening 
våren -09 i Tartu. 

det var et artig møte. Vi fikk 
mange ideer. Ny informasjon og 
erfaringer ble utvekslet.

dette er den svenske ortopediske 
forening sin største aktivitet i 
løpet av året. Arrangementet 
avholdes på nytt sted hvert år– 
slik at hvert møte skal være en 
spesiell opplevelse. 

Foreningens hovedområder er:
vitenskap – utdannelse – faglige 
spørsmål og internasjonalt 
samarbeide.

Årsmøtet går for seg i løpet av 
Ortopediveckan – som forøvrig 
fikk sitt ”navn”  i 2008.

Ortopediveckan er en uke med 
et tett program for ortopeder og 
leger med interesse for ortopedi. 
det er også et eget program for 
operasjonssykepleiere, ortoped- 

iske sykepleiere, sekretærer på 
ortopediske avdelinger, arbeids-
terapeuter og fysioterapeuter. 

Programmet er faglig tett og 
holder høy standard. Prisene for 
deltagelse likeså. Som alt fra 
Sverige er også prisoversikten 
ryddig og oversiktlig.

Jeg nevner noen priser for leger:

Hele uken:  kr 3800
2 dager:   kr 3000
Pr. Dag:   kr 1800
Bare fredagen :  kr 7000

Leger som ikke er medlem må 
betale tilleggsavgift kr 1100. 
Tilleggsavgift etter 15.06 kostet i 
år kr 1100.

Tillegg for bankett: kr 550
I tillegg må betales for alle  
sosiale aktiviteter og for alle 
instruksjonskurser.

Og mine damer og herrer i vår 
forening alle priser er uten moms 
– så dette kommer altså i tillegg.

en av årets mest besøkte sosiale 
aktivitet og den mest populære 
var en ishockeykamp hvor 
svenske ortopeder spilte mot 
HV 71 – et av de beste svenske 
ishockeylagene. For å delta her 
kostet det 350 kr, og ville du være 
publikum for å se kampen, måtte 
det betales kr 100 i inngangs-
penger. ettterspørselen var stor, 
stemningen var høy og suksessen 
var garantert. 

Arrangementet var og en suksess 
– neste års Ortopediveckan går 
av stabelen i Gøteborg 30.08 – 
03.09 2010. Fra våre venner i 
Sverige meldes at alle norske 
ortopeder er velkommen til 
denne vidunderlige uken i 
Sverige – men her kommer ingen 
inn gratis – for som svenskene  
fortalte oss i estland: der finnes 
jo ingen gratis lunsj.

Gå selv inn og les på 
www.ortopediveckan.se

!Knut Fjeldsgaard



STiPEND

Charnley stipend som 
støtte til forskningsarbeid, 
videre- og etterutdan-
ning, produktutvikling og 
studiereiser mm. innen 
hoftekirurgi. 

Stipendet er på kr 80.000 
og ble  opprettet i 1986 av 
OrtoMedic AS.

Søknadsfrist 15. september
hvert år. Standard søknads- 
skjema. NOFs represen-
tanter i styret er Kari Indre-
kvam og Arild Aamodt.

Smith & Nephews 
Forskningsstipend til 
støtte for basal-
forskning og klinisk 
forskning innen implantat-
kirurgien.

Stipendet er på kr 100.000 
og ble opprettet i 1993 av 
Smith & Nephew A/S.

Søknadsfrist på eget 
skjema er 30. september 
hvert år. NOF’s representan-
ter i styret er Lars engebret-
sen og Ove Furnes.

Reisestipend og beste 
høstmøteforedrag.

Knut Fjeldsgaard

Her kommer et flott tilbud fra
Norsk forening for Håndkirurgi.
Det understrekes at styret kan
tildele dette reisestipendet og
prisen for beste høstmøtefore-
drag. 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 skandi-
naviske. deles ut hvert år. 
Førstegangssøkere vil bli prior-
itert. Søknader sendes til styret 
ved sekretæren og bør inne-
holde opplysninger om reisemål, 
fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på
årsmøtet. etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev
i NOP-posten, Tidsskrift for den
norske lægeforening eller tilsvar-
ende organ. det bør fremgå at
reisen er støttet av stipend fra
Norsk forening for håndkirurgi.
Kopi av reisebrev samt regnskap
for reisen sendes til styrets
sekretær, hvoretter utbetaling
av stipendmidlene kan finne
sted. Hvis stipendiaten ikke
har oppfylt betingelsene for
utbetaling av stipendet innen

1. september det påfølgende år, 
går stipendbeløpet tilbake til
foreningen.

Norsk forening for håndkirurgis
pris til beste håndkirurgiske
høstmøteforedrag fra unge
kirurger

Styret kan tildele en pris på
inntil kr 5.000 for beste hånd-
kirurgiske 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.

midler til forskningsprosjekter
omkring sykdommen osteo-
porose – Nycomeds forsknings 
stipend

Nycomed er et privateid, euro-
peisk farmasøytisk selskap som
innlisensierer, utvikler, produ-
serer og markedsfører legemidler 
og helseprodukter. Vi har spe-
sialiserte salgsteam som jobber 
mot allmennpraktiserende leger,
sykehus og apotek, i tillegg har
vi en forretningsenhet innenfor
Consumer Health. Nycomed har
36 salgskontorer i 15 europeiske
markeder, inkludert CIS.
Produksjon foregår i Norge,
danmark, Østerrike, Belgia og
estland. Selskapets hovedkontor
ligger i roskilde, danmark.
Antall ansatte er ca. 2800.
Nycomed har nå gleden av å
kunne tilby midler til forsknings-
grupper/personer som driver
prosjektbasert forskning innen
osteoporose.
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Nof stipend til støtte til 
forskningsarbeid, videre- og 
etterutdanning, eller kurs- og 
kongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 75 000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk Ortopedisk 
forenings (Nofs) stipend:

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

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

3.  Stipendet er på kr 75 000 
og utdeles en gang årlig. 
Stipendet kan eventuelt deles 
på flere søkere.

4.  Norsk Ortopedisk Forenings 
generalforsamling velger er 
stipendstyre på 3 medlem-
mer. Stipendstyret har en 
funksjonstid på 4 år. 

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

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

Nof stipend for leger under 
utdanning til støtte til forsk-
ningsarbeid eller utdanning.

Stipendet er på kr 75 000 

Vedtekter for Norsk Ortopedisk 
forenings (Nofs) stipend for lege 
under utdanning:

1.  Norsk Ortopedisk forenings 
stipend gis til et medlem un-
der utdanning etter søknad.

2.  Stipendet gis til medlemmer 
for økonomisk støtte til fors-
kningsarbeid 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 75 000 
og utdeles en gang årlig. 
Stipendet kan eventuelt deles 
på flere søkere.

4.  Norsk Ortopedisk Forenings 
generalforsamling velger er 
stipendstyre på 3 medlem-
mer. Stipendstyret har en 
funksjonstid på 4 år. 

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

6.  Generalforsamlingen kan 
med 2/3 flertall forandre 
statuttene for stipendiet 
etter forslag fra ett eller flere 
medlemmer.”
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EFORT Travelling Fellowship
Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avslut-
tet utdanning. et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen orto-
pedi. Kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. det offisielle språket 
er engelsk. Vertslandet betaler 
opphold og forpleining, og stand-
arden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske foren-
ing betaler reisen til kandidaten.
Norsk Ortopedisk Forening
tildeles plasser etter avtale med
eFOrT. Se styrets informasjon om 
eFOrT Travelling Fellowship på 
side 86!

Med bakgrunn i dette utdan-
ningsfondet vil jeg minne om
Continental Course i London
- Nottingham. dette er et godt
kurs spesielt for ortopeder
under utdannelse. det vil bli
arrangert i begynnelsen av juni.
Søknad om deltakelse skal til
styret i NOF.

Göran Bauers stipend
Göran Bauers stipend er oppret-
tet av Nordisk Ortopedisk
Forening og gis til et medlem
i NOF eller NOV etter søknad.
Stipendet gir økonomisk støtte
til studiebesøk ved ortopediske
institusjoner. Studiebesøket
skal være ledd i et videnskapelig
arbeid og bør lede til publika-
sjoner, fortrinnsvis i Acta
Orthopaedica Scandinavica.

Stipendet kan også utdeles til
medlemmer som arrangerer
symposier med det formål
å bidra til økt publisering i Acta
Orthopaedica Scandinavica.
Stipendiet tilsvarer avkastning
en fra Göran Bauersminnefond,
som er på d.kr 1 000 000.
det utdeles en gang årlig.
Nordisk Ortopedisk Forenings
styre avgjør hvem som skal få
stipendiet.

Aase Bye og 
Trygve J. B. Hoffs fond
Stipendet skal brukes til utvikling
av fagområdet ortopedisk
kirurgi. Fondet er ment som en
takk for behandling Aase Bye
fikk.

Fra fondet utdeles kr. 55 000
årlig. I styret sitter nå Olav
reikerås og Lars engebretsen
samt en representant fra
Universitetet i Oslo. Stipendet
utlyses i Norsk Lysningstidene,
Aftenposten og ved oppslag på
universitetene.

Søknadsfrist: 1. februar hvert år. 
eget søknadsskjema kan en få 
hos: Unifor Boks 1131 Blindern
0317 Oslo Tlf. 22 85 94 07

JAN A. PAHLES FORSKNiNGSLEGAT
Legat til revmakirurgisk og tverrfaglig 
revmatologisk forskning.
Formål: Å gi støtte til kandidater som 
utmerker seg i sitt arbeid til fremme for 
og videreutvikling av dette felt.
 
Søknadsfrist: 1. oktober 2010. Søknadsskjema 
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no 
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo. Tlf: 23 22 21 10
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