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Redaktørens HJØRNE

!Alexander Seldal
Det er altså jeg som er Alexander
Seldal, dette ærverdige bladets
nye førstestyrmann. I mitt fravær
ble jeg etter sigende trampeklappet inn, uten behov for en
andre valgomgang eller kampvotering, som ny redaktør på
generalforsamlingen. Naturlig
ydmyk som jeg er, innser jeg nok
at denne æren i all hovedsak
skyldes forsamlingens kollektive
lettelse over at noen faktisk ville
påta seg dette vervet snarere enn
en hyllest av mine personlige
kvalifikasjoner. Sistnevnte er for
øvrig ikke-eksisterende.
Den eneste nærkontakt jeg har
hatt med media er pompøse og
til dels sarkastiske leserinnlegg
i Stavanger Aftenblad i min
radikale ungdom, og en mindre
heldig opptreden på lokal-TV
som hovedtillitsvalgt i forbindelse med legehjemmelsfordelingen innad i Helse Vest.
Jeg fremstod da kontrollert
indignert over det vi i oljebyen
oppfattet som en gjentagende
favorisering av forhenværende
redaktørs helseforetak litt lenger
nord på vestkysten. I formildende
retning skal det nevnes at jeg
faktisk er halvt bergensk selv.

Lund, Malmø og Stavanger
Den leseføre vil nå ha forstått at
jeg har mitt daglige virke ved
ortopedisk avdeling i Stavanger,
eller Stavanger universitetssjukehus som vi ynder å kalle
det. Jeg har min grunnutdannelse
fra Lund og Malmø i Sverige og
har siden tilbrakt både turnustjeneste og de siste 5-6 år med
ortopedisk utdannelse her i
vestlandets perle. Stedbunden
og hjemsøkende som en hvilken
som helst annen god sørvestlending med andre ord. For tiden
er jeg konstituert overlege og
håper snart å kunne søke om
spesialistgodkjenning. Jeg vil i
den anledning benytte sjansen til
å rette en stor takk til alle som
takkes bør for det siste års
endring av spesialistreglene:
Dere har reddet meg og mange
med meg fra to års brutalt
krevende og søvnløse primærvakter i generell kirurgi.
Slik arter det seg i alle fall for en
i beste fall mindre enn moderat
nattarbeidsinteressert ortopedspire.
Min redaksjonelle bakgrunn
Min erfaring med og bidrag til
foreningens arbeid har så langt
begrenset seg til deltagelse på
Høstmøtet når anledningen har
bydd seg. Jeg er derfor å anse
som en novise med tanke på
foreningens indre dynamikk,
hierarki og arbeidsformer.
Fra sommeren 2007 til 2009 var
jeg hovedtillitsvalgt for Yngre
legers forening i Helse Stavanger
og fikk med meg interessante
innblikk i legeforeningens
organisasjonsledd, arbeidspolitiske spørsmål og det til
tider uttrøttende ”rollespillet”

mellom ansatt og arbeidsgiver.
Jeg er fremdeles opptatt av
arbeidsmiljørelaterte og
arbeidspolitiske spørsmål, både
på det lokale plan og på mer
overordnet sentralt nivå.
Bakgrunnen for at en høyst
middelmådig aspirerende
ortopedspire som meg selv har
endt opp med redaktørstillingen
i NOF-Posten er å finne i sommerens utgave av selvsamme publikasjon. Daværende redaktør,
Knut Fjeldsgaard, trykket da et
utdrag fra en forelesning
Sarmiento hadde for en gruppe
studenter; ”On the modern
myths governing fracture care”,
som jeg syntes var såpass
strålende lesning at redaktøren
fortjente honnør i form av en
takke-epost for videreformidlingen av disse tanker. Som følge
av dette ble jeg i løpet av noen
e-postrunder mer eller mindre
sjanghaiet av foreningens
sekretær til å flagge interesse for
redaktørstillingen som ble utlyst
i samme utgave. I ettertid er jeg
blitt fortalt at jeg angivelig var
eneste interessent. Det virket
ikke umiddelbart beroligende...
Så nå sitter jeg her, litt usikker
på hva jeg egentlig har påtatt
meg, men ubeskrivelig lettet over
at Knut Fjeldsgaard, som har
styrt skuta i hele åtte år,
fremdeles sitter lett tilgjengelig
med sin brede rygg i styret. Han
fortjener stående akklamasjon
for jobben han har gjort som
redaktør, så vel som for sin
fremtidige rolle som støttekontakt for undertegnede til jeg
er noenlunde flytedyktig.
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Stor takhøyde!
Knuts grunnholdning har alltid
vært at Norsk ortopedpost skal
være et upretensiøst og
uhøytidlig forum for foreningens
medlemmer. Bladet er ikke og
skal heller ikke være en høyverdig vitenskapelig publikasjon,
den typen tidsskrift har vårt fag
nok av. Som det står på side to
under ”Retningslinjer for innlegg
i Norsk ortopedpost”:
Dette skal ikke være noe vitenskapelig tidsskrift. ”Takhøyden”
skal være stor, og vi ønsker oss
en levende og leseverdig Norsk
ortopedpost.
Likevel skal her være rom for
faglige innspill av mer lett-

fordøyelig karakter. Som en
nyvinning i min første utgave
har jeg tillatt meg å forsøke
sparke i gang en ny spalte kalt
NOForskning som skal gjenspeile
litt av den forskning som skjer i
det norske ortopediske miljøet.
Engasjer dere!
Norsk ortopedpost skal ikke
primært være et forum for kringkasting av redaktørens eller
styrets mer eller mindre
gjennomtenkte meninger om
smått og stort. Da vil bladet
miste sin vitalitet og snart bli
nokså traurig og ensidig vinklet.
For å unngå en slik utvikling er vi
i redaksjonen helt avhengige av
innspill fra lesere i alle landets
regioner og imøteser gjerne

tilbakemeldinger fra leserne,
debattinnlegg og saker fra det
ortopediske hverdagslivet over
det ganske land. Uten deres
bidrag er NOPen dømt til en
sakte og lite (nyhets)verdig død.
Tips, innspill og gode og dårlige
historier med eller uten punchline kan sendes til redaktørens
epostadresse.
Da gjenstår bare å ønske alle en
riktig god jul med de obligatoriske
innslagene pinnekjøtt og akevitt,
samt en, med omtanke for våre
kolleger håndkirurgene og øyelegene, forskriftsmessig og
edruelig nyttårsmarkering.
!Alexander Seldal,
Redaktør
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Leder
Kjære kolleger!
Først av alt, en stor takk til medlemmene i Norsk ortopedisk forening som
viste meg tillit på Generalforsamlingen og valgte meg inn som ny leder i
foreningen. Nof er en stor og meget aktiv spesialforening i Dnlf, og det er
derfor med både glede og ydmykhet jeg overtar vervet som leder.

Fire år som nestleder med Hebe Kvernmo som leder
har gitt meg inspirasjon og et godt innblikk. Jeg vil
takke Hebe for jobben som leder, hennes energi og
målrettethet har hatt stor betydning for utviklingen
av Nof. Styret jobbet bl.a. etter mottoet ”Vi skal
gjøre hverandre gode”, og uten gode medarbeidere
forøvrig, vil alle slite med jobben. To andre gikk ut
av styret i høst; Per Reidar Høiness, vår webredaktør, og Ole-Edvard Gabrielsen, foreningens
kasserer. Begge har bidratt i stor grad til
”moderniseringen” av foreningen. På samme måte
som jeg takker disse, vil jeg ønske de nyvalgte
styremedlemmene velkommen; Annette Wikerøy
som kasserer, Ivar Rossvoll som webredaktør
og Alexander Seldal som NOP-redaktør, samt
Gunn Hulleberg som varamedlem. Jeg ser fram til
arbeidet vi sammen skal gjøre i tiden framover for
foreningens og medlemmenes beste.
Viktige saker
Styret i Nof har de siste årene hatt fokus på
etableringen av eget Høstmøte. I år hadde vi vårt
tredje egne arrangement, og jeg tror at hovedstrukturen for møtet nå ligger fast. Vi har funnet vår
plass på Plaza, et meget velegnet sted for et
arrangement av den størrelsen. Det er stort sett
bare positive tilbakemeldinger etter både årets og
fjorårets møte. Nå gjenstår det å forhandle ny
kontrakt med Plaza, og vi vil strekke oss langt for
å komme til enighet. Likeledes har utdanning stått
sentralt for styrearbeidet. Ortopedi er nå etablert
som egen hovedspesialitet, kurskravene er revidert,
det samme er operasjonslistene.
Dette arbeidet er ikke helt avsluttet, bl.a. gjennom
generalforsamlingens vedtak om at ATLS-kurs eller
lignende bør inngå som obligatorisk utdanningskurs. Vi har også fokusert på tidlig rekruttering
gjennom workshopen dagen før Høstmøtet for
turnuskandidater og nyutdannede leger, og en

!Ketil J. Holen

student-workhop (”Vil du bli ortoped”) som
arrangeres for legestudentene i Trondheim.
Disse workshopene har blitt veldig godt mottatt, og
styret anser workshopene som viktige instrumenter
i rekrutteringsarbeidet.
Krav til det faglige
Tidligere i høst var det stor bekymring rundt
deltagelse fra leger i Helse Sør-Øst på Høstmøtet.
Ryktet tilsa at det var bestemt at kun en lege fra
hver avdeling kunne delta på Høstmøtet, dette
gjaldt i alle fall for de kirurgiske fag. Begrunnelsen
var ønsket om full drift i Høstmøte-uken. Nå ble det
kun med ryktet, men kanskje var dette et signal
om strammere regler i framtiden. Dette er i så fall
en stor utfordring for faglig utvikling og styring, og
da vil det være viktig at vi markerer fagligheten.
Høstmøtet er blitt en viktig faglig arena for norske
ortopeder, å gjøre det vanskelig å delta på dette
møtet for både overleger og LIS-kandidater, vil være
å undergrave faglig utvikling, og også Nofs
eksistens. Jeg håper at avdelingsoverlegene/
avdelingssjefene rundt om i hele landet i størst
mulig grad prioriterer Høstmøtet, og ikke minst gjør
det enkelt for LIS-kandidater å delta. LIS-kandidater
bør oppfordres til å presentere studier/materialer
på Høstmøtet, og avdelingsledelsen bør støtte
disse. For unge foredragsholdere finnes det ingen
bedre arena å starte på enn Høstmøtet. Noen
avdelinger krever at LIS-kandidater skal publisere
en artikkel i løpet av utdanningen. Kanskje kunne
man legge inn et krav om at LIS-kandidatene også
skal holde et fordrag på Høstmøtet, eller lignende
arrangement, i løpet av utdannelsestiden?
Innsparing i helseforetrakene
Riksrevisjonen kom for kort tid siden med skarp
kritikk av økonomistyringen i helseforetakene.
I perioden 2002-2008 hadde helseforetakene et
Norsk Ortopedpost • 4 - 2009
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Charnley hofteprotese

"The Golden Standard". Det er blitt
satt inn mer enn 85 000 Charnleyproteser i Norge. Protesen leveres
også som modulært system.

Delta Xtend skulderprotese

Nytt, Delta Xtend, Revers Shoulder
System. Leveres både for sementert
og usementert bruk.

Expeedium

Moderne og komplett fiksasjonssystem for thoracal og lumbalcolumna.
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Corail hofteprotese

Den best dokumenterte 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.

Hand Innovations

Innovative løsninger for behandling
av distale radius frakturer.
Plater for volar og dorsal tilgang.

C-Stem AMT hofteprotese

Høyglanspolert trippel tapered
stamme. Leveres med 12/14" taper
for alle hodestørrelsr keramikk
og Cr/Co.

Pinnacle

Usementert koppsystem med muligheter for en kombinasjon med en
pressfit- eller en skrukopp med
3 ulike artikuleringer.

Arthrex

Instrumenter og implantater til
artroskopiske- og mini invasive
prosedyrer.

akkumulert underskudd på 10 milliarder kroner.
Helse Midt-Norge kom brukbart ut av det, og fikk,
som eneste regionale foretak, godkjent økonomistyring i 2007 og 2008, mest takket være knallharde
omstillinger de siste 4-5 årene. Men, minst like
positivt, men lite fokusert på; flere andre foretak
tilfredsstilte de økonomiske styringskravene fra
staten i 2008. Hvordan skal man tolke dette?
Jeg mener at dette viser at de omstillinger som
spesialisthelsetjenesten nå gjennomfører tar tid,
omstilingsprosessene er i gang, men med bl.a.
stadige lederskifter ved foretakene tar disse
prosessene tid. Det må departementale byråkrater
forstå. Jeg mener at det er en stor vilje til omstillinger i spesialisthelsetjenesten, men man må gis tid og
ro til å gjennomføre planlagte tiltak. Selv om Helse
Midt-Norge får godkjent for de to siste årene, så
stopper det på ingen måte her. ”Sjokkmeldingen”
kom i Adressa den 20.11., i et intervju med sykehusets nye direktør. Det må spares inn 270 millioner
i 2010, mest fordi lånene som foretaket har tatt opp
for å finansiere nye St. Olavs Hospital, nå begynner
å løpe. Sykehusmodellen som ble valgt viser seg
å kreve oppbemanning istedenfor å gi muligheter
til nedbemanning, noe det tidlig ble advart mot fra
flere fagpersoner. Likevel foreslås det å kutte 250
årsverk, etter at forrige runde med omstillinger
førte til kutt av 400 årsverk. Det innrømmes at færre
ansatte må gjøre mer, at alle må bidra ”av hensyn
til den totale korpsånden”. Det innrømmes også
at man ikke vet om disse omstillingene kan være
en risiko for pasientsikkerheten. Jeg vil tro at
”korpsånden” vil bli testet også i organiseringen av
Helse Sør-Øst, omstillingen i dette gigantforetaket
bør gis tid til å gjennomføres på en forsvarlig måte,
og ikke ”presses” av omstillingskåte helsebyråkrater. Langsiktighet i planleggingen var faktisk
et av momentene som Riksrevisjonen påpekte
som vesentlig for at foretakene kunne oppnå god
økonomistyring.
Statlig fullfinansiering?
Som kulturnasjon hadde Norge råd til å bygge ny
opera, og det er veldig flott. Oslos nye skinnende
hvite landemerke og hovedturistattraksjon er nå
flyttet fra Holmenkollåsen til beste ”seaside” i
Bjørvika. Selvfølgelig er operaen fullfinansiert over
statsbudsjettet. Slik burde det også vært når det
gjelder bygging av nye sykehus. Er det noe som
virkelig har hele folket som brukere, så er det våre
sykehus. At det enkelte foretak eller de regionale

foretakene må betjene milliardgjeld i mange tiår
for å få lov til å bygge sykehus, er helt uforståelig.
Andre foretak som ønsker å bygge nytt i framtiden
vil sikkert tenke seg godt om før de starter en slik
prosess, når de nå, med referanse til utbyggingen
av St. Olavs Hospital, vet at finansieringen vil
kneble foretaket i mange tiår framover. Det viktige
spørsmålet blir da: Når går omstillinger og nedbemanninger ut over faglig kvalitet og utvikling?
Dette får vi ikke svar på hos byråkratene. Svaret har
de som jobber med fagene, og da må de også si fra
når grensen er nådd. Som leger kan vi i alle fall
uttale oss om den medisinske fagligheten, om
forsvarlighet, kvalitet, om forskning og utdanning.
Det bør ikke oppfattes som illojalitet dersom man
stiller spørsmål vedrørende disse helt sentrale
punktene når det gjelder medisinskfaglige
spørsmål.
Velkommen til Vintermøtet!
Vintermøtet er vår neste store satsning. Etter at det
ble fremmet et forslag på Høstmøtet 2008 om å
etablere et slikt møte, har styret lagt ned et
betydelig arbeid for å få til et samlet arrangement.
Vi har valgt Trysil som arrangørsted fordi fasilitetene er topp, et flott og nytt hotell, og det er skiløyper rett utenfor hotellet. Foreløpig er det håndkirurgene og artroskopigruppen, inkludert skulderalbuegruppen, som deltar med flotte faglige
programmer, men vi håper at flere faggrupper vil
melde sin interesse etter hvert. Jeg vil benytte
anledningen til å takke lederne i disse faggruppene
for den positive innstillingen de har vist til dette
Vintermøtet, og jeg oppfordrer lederne i alle Nofs
forskjellige faggrupper til å komme på Vintermøtet
2010 som observatører, for å se om Vintermøtet
kan være en arena for andre faggrupper også.
Styrets vedtak om å subsidiere de 50 første LISkandidatene som melder seg på for to dager på
Vintermøtet, sier også noe om hvor sterkt styret
ønsker at møtet skal bli en suksess, og dermed
kunne videreføres.
Til slutt vil jeg ønske alle kolleger og Nofmedlemmer en riktig god jul, og et godt nytt år.
Neste år kan bli et krevende år for alle i spesialisthelsetjenesten, da må vi huske å holde den faglige
fanen høyt.
!Ketil J. Holen,
Leder
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*smith&nephew
DYONICS™ POWER

DYONICS™ Power Shaver; med fokus på prestasjon
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 shaverblad 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!
Endoskopi
Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64

14

T 66 84 20 20
F 66 84 20 90

Norsk Ortopedpost • 4 - 2009

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

HØSTMØTET 2009
En oppsummering
Det ortopediske høstmøtet har nå tatt form; nye tradisjoner har oppstått, arbeid og ansvar er fordelt, og
de fleste som bidrar i organiseringen vet hva og når de skal gi sine bidrag. Arrangementet begynner med
andre ord å gå på skinner! Derfor er tiden nå inne for at nye krefter (Annette Wikerøy, Ivar Rossvoll og
Alexander Seldal) nå slipper til i Nof-styret, med nye ideer og pågangsmot.

Traumesymposiet ble i år holdt
på Holmenkollen Park av NKF (i
samarbeid med Nof og NAF). Før
vårt høstmøte offisielt startet
(onsdagen) holdt vi også i år
to tellende kurs på tirsdagen.
Årets tverrfaglige kurs omhandlet
temaet ”Langvarige korsryggsmerter” med et meget godt og
tverrfaglig program med bidrag
fra alle involverte yrkesgrupper.
All honnør til Rainer Knobloch
for å satt sammen dette fine
programmet, som hadde 76
påmeldte deltagere. Workshopen
for turnusleger er et praktisk
kurs, også dette kurset godkjent
av Dnlf for tellende timer, som gir
deltagerne innsikt og erfaringer
med praktiske ortopediske
prosedyrer. Kurset er ment som
et rekrutteringstiltak for våre
aller yngste kollegaer. I år var
det til sammen 24 påmeldte
deltagere (hvorav noen frafall)
og seks on-site påmeldte.
Inndelingen i tre grupper gjorde
at hver enkelt deltager fikk mye
hands-on instruksjoner og
øvingstid, og deltagerne virket
gjennomgående fornøyde med
opplegget. Forhåpentligvis vil
dette kurset virke til at rekrutteringen blir god også i fremtidige
år, blant de dyktigste av våre
yngste! Takk til Knut Fjeldsgaard,
industrien og alle medhjelpere
for et godt gjennomført kurs!

Gipsekurs

Plastknoklene får unngjelde

Stor aktivitet
I løpet av høstmøtedagene ble det
totalt arrangert 11 symposier,
7 industri-initierte symposier,
2 kurs, 19 sesjoner med frie foredrag, og 10 generalforsamlinger.
Totalt deltok 458 ortopeder og
44 nevrokirurger, hvorav ca hver
4. registrerte seg on-site. Nok en

Vegetarskopi

Artroskopi av plastkne

gang: deltagere oppfordres
for kommende høstmøter til å
forhåndsregistrere seg! Kun 13
fysioterapeuter og 2 sykepleiere
deltok på møtet, noe som er en
betydelig reduksjon i forhold til
tidligere år. Årsaken til dette er
sannsynligvis deltageravgiften, u
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15

som ser ut til å være en
økonomisk utfordring for mange
sykehus.
Selve høstmøtet startet som
vanlig onsdagen med Nofsymposiet, denne gang over
temaet ”Den stive skulderen”.
Tom Ludvigsen og Norsk Forening
for Skulder- og Albuekirurgi
hadde satt sammen et flott
program med god internasjonal
deltagelse, blant annet med
Andrew Carr og Nicolas Pujol.
Deltagelsen var god, og
engasjementet stort.

Halvdan jekker opp stemningen

Artisten med sine groupies

Musikalsk innslag

Kulturinnslag
Det manglet heller ikke på
kulturelle innslag under årets
høstmøte! I forkant av Nof
symposiet holdt dame-strykekvartetten ”Strings Unlimited”
en stilig og litt overraskende
konsert hvor ikke bare Mozart
fikk gjennomgå, men også
Michael Jackson. Samme gruppe
spilte i forkant av Nof’s generalforsamling, også her med artige
versjoner av kjente klassikere fra
fortid og nåtid. Styret har i lang
tid forsøkt å engasjere Halvdan
Sivertsen til å underholde oss
under banketten, og i år fikk vi
det til! Halvdans konsert ble en
stor suksess, med masse humor
og artisteri, og hans popularitet
ble neppe mindre etter dette!

16
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Styret har valgt å vektlegge
banketten som et ledd i
bestrebelsene på å skape et
fellesskap og en identitet, og det
virket også som om våre nye
venner nevrokirurgene fant seg
til rette sammen med oss.
Styret i Nevrokirurgisk forening
fikk venneprisen, og de takket
for seg på tilbørlig måte, blant
annet ved å takke for maten med
et høvelig stev (Knut Wester).

Vi takker industrien!
Industrien og utstillerne fortjener
stor takk for nok en gang å bidra
økonomisk og faglig ved våre
møter. Uten deres økonomiske
bidrag ville ikke arrangementet
vært mulig å gjennomføre.
Samtidig er høstmøtet den beste
utstillingsplass og salgsarena
for dem, og inntrykket er at
utstillerne også i år var fornøyde
med et godt gjennomført møte.
Stor takk også til Kristin Solstad
i KSCI, som sammen med sine
ansatte har sørget for solid
gjennomføring! Det økonomiske
oppgjøret for høstmøtet er i
skrivende stund ikke klart, men
det går også i år mot et overskudd som vil bli brukt i
foreningens videre arbeid.
!Per Reidar Høiness

Resurfacing

Takk for maten-tale av nevrokirurg
Knut Wester

Ortopedens daglige brød

Utdeling av vennskapsprisen

Hebe Kvernmo og Kristin Solstad i
KSCI (konferansekoordinator)
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Og vinnerne ble….

!Alexander Seldal

Tradisjonen tro ble det også under årets høstmøte utdelt heder, ære og inflasjonsjusterte jordslige
verdier til de av våre kolleger som bidrar til utviklingen av vårt fag. Midlene, delvis egenfinansierte
via vår egen forening og delvis et resultat av gavmilde støttespillere i industrien, er helt sikkert sårt
tiltrengte bidrag i et ellers presset forskerbudsjett.

Smith and Nephew og Charnleystipendene

Charnleystipendet, utdelt av Kjell Thygesen, tilfalt;
Håkon Langvatn ved Haukeland universitetssjukehus og Kirsti Sevaldsen ved Kristiansund sykehus,
med kroner 50.000 hver. Førstnevnte for kartlegging
av mikrobiologiske funn ved infiserte totalproteser
i Norge i perioden 1987-2997, og sistnevnte for en
randomisert prospektiv studie av to hofteproteser.
Smith & Nephew-stipendet ble utdelt av Johan
Dahlstrøm og tildelt Wender Figved ved Sykehuset
Asker og Bærum og Eivind Witsø ved St. Olavs
Hospital, Trondheim, med kroner 50.000 hver.
Førstnevnte for en randomisert prospektiv
RSA-studie av acetabulumslitasje ved bruk av
henholdsvis unipolar og bipolar hemiprotese ved
dislokerte lårhalsbrudd, og sistnevnte for in vitro og
in vivo studier av ortopediske implantatinfeksjoner.

arbeid eller utdanning utdeles her av stipendkomitéen ved Terje Terjesen og tildeles Annette
Wikerøy ved Oslo universitetssykehus Ullevål med
kroner 75.000,- for studier av acetabulære traumer
og utvikling av artrose med henblikk på etiologi og
forebygging.
Nof-stipend til støtte til forskningsarbeid,
formidling av eget forskningsarbeid eller videre- og
etterutdanning utdeles her av stipendkomitéen ved
Terje Terjesen og tildeles Daniel Bastian ved Oslo
universitetssykehus Rikshospitalet med kroner
75.000,- for et prosjekt som tar sikte på å kartlegge
immunreaksjoner ved elektive hofteproteseinngrep.

Artroskopiforeningens stipend utdeles av leder
Kirsten Lundgreen og tildeles Stefan Moosmayer
ved Martina Hansens Hospital med kroner 10.000,
samt fri deltagelse på ESSKA kongressen i 2010,
for sammenligning av senesutur og fysioterapi
i behandlingen av små og mellomstore rotatorcuffrupturer.
Nof-stipend for leger under utdanning til støtte til
forskningsarbeid, formidling av eget forsknings-

NOF-Stipendene tildeles Annette Wikerøy og
Daniel Bastian, her med Terje Terjesen og Hebe Kvernmo
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Targeted Distal Radius System
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Kragebensbrudd
Mer enn hundre tilhørere hadde benket seg på AO Alumnis årlige
symposium fredag formiddag. Dermed ble det satt Alumnirekord både med hensyn til besøkstall (høyt) og forelesernes
gjennomsnittsalder (lav)!

Årets tema var: ”Behandling av
skaftbrudd i kragebenet”.
Martinus Bråten skulle holde
første forelesning, men måtte
dessverre melde forfall på grunn
av sykdom. Professor Sune
Larsson fra Uppsala holdt hovedforelesningene: om resultater av
konservativ og operativ behandling, og om komplikasjoner.
Larsson var veileder for Jan
Nowak i doktorarbeidet Clavicular
Fractures, Epidemiology, Union,
Malunion, Nonunion fra 2002 der
man påviste signifikante senplager hos 45% av pasientene
med konservativt behandlede
skaftbrudd i kragebenet. Risikofaktorer for senplager er alder,
komminusjon og feilstilling, og
Larsson anbefalte operativ
behandling dersom det mangler
benet kontakt mellom fragmentene, foreligger betydelig forkortning/overlapp eller finnes et
tverrstilt intermediærfragment
(Z-fraktur). Larsson understreket
viktigheten av to røntgenbilder

med minst 45 grader vinkelforskjell, og påpekte at man ved
tvil kan ta kontrollbilder etter
1 uke, siden bruddet da oftest
har inntatt det som blir den
endelige feilstillingen.
I crossfire om implantatvalg var
Hendrik Fuglesang (AHUS) forkjemper for glatt, elastisk nagle
satt fra medialt, Joachim
Thorkildsen (Sykehuset Aker og
Bærum) for gjenget skrue, og
Asbjørn Sorteberg (Sykehuset
Fredrikstad) for plateosteosyntese. Alle leverte engasjerte
og gode innlegg med vektige
argumenter!
Til sist gjennomgikk Larsson
komplikasjoner, og kom særlig
inn på korreksjon av malunion og
hypertrofisk kallus.
Mer enn hundre tilhørere overvar
symposiet, som dermed satte
Alumni-rekord både med hensyn
til besøkstall (høyt) og fore-

lesernes gjennomsnittsalder (lav)!
AO Alumni Norge er en forening
for ortopeder som er interessert
i bruddbehandling, og som har
gjennomgått AO-advanced-kurs
eller Oppdalkurset. I tillegg til
det årlige Høstmøtesymposiet
har vi de siste årene hatt fagmøter om bruddbehandling i
Ålesund, Levanger, Lillehammer,
Oslo og Arendal, noen av dem
med video-overføring til andre
sykehus. Generalforsamlingen
etter symposiet valgte styret
bestående av Gunnar Flugsrud
(leder), Axel Trommer (sekretær),
og styremedlemmer Martinus
Bråten, Lars Eilertsen, Joachim
Thorkildsen og Hendrik Fuglesang.
Innmeldingsinformasjon ligger
på www.aoalumni.no, der du
også finner foredragene fra
Klavikulasymposiet i pdf-form.
!Gunnar B. Flugsrud
Leder, AO Alumni Norge
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The stiff shoulder
Jeg vil herved takke Norsk Forening For Skulder og Albukirurgi (NFSA) for symposiet om The Stiff
Shoulder under høstmøtet 21/10. Dette uhyre interessante og kontroversielle temaet ble belyst fra flere
synsvinkler. Jeg er også takknemlig for å ha blitt spurt om å bidra med å belyse problemet fra vårt
ståsted, og få presentere våre resultater ved artroskopisk kapselløsning.
Som jeg nevnte under symposiet
har vi siden 2003 nå operert over
560 pasienter. Symposiet ga
ytterligere inspirasjon til å
fortsette arbeidet med denne
problemstillingen, og selvsagt
prøve å få til randomiserte
studier. Som en illustrasjon på
et typisk forløp har jeg fått en
pasients tillatelse til å bruke
hans frossen skulder–historie.
At kirurgiske kolleger kvier seg
for kirurgi fikk vi jo fram under
symposiet. Like fullt har vi
kolleger som lar seg operere -det
er ikke så lett å skru sammen et
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lårhalsbrudd med stiv skulder…
Følgende historie vedrører en
kardiologkollega som fra juni
2009 begynte å få økende stivhet
og smerter i høyre skulder.
Etter hvert fikk han problemer
med av- og påkledning og
nattlige smerter. Han hadde
problemer på jobb, spesielt
var ekkokardiografi smertefullt
og vanskelig å gjennomføre.
To steroidinjeksjoner hadde
forbigående virkning på smertene,
men ikke på bevegeligheten.
Da han ble vurdert 9/9 hadde

Vakna første postoperative
morgon med stiv og smertefull
skulder, og det var svært
vanskeleg å få armen opp over
dørkarmen. Men med nok analgetika gjekk det. Har hatt fysioterapi frå første post-operative
dag og framgangen kom svært
fort.
Som forespeila og forventa var
dei første treningane nokså
smertefulle, men gjennomførbare med analgetika innabords.
Smertene avtok raskt, og allerede
etter 3-4 dager kunne eg starte
styrketrening i red-cord slynger
og armen kunne brukast i daglege
aktiviteter. Stivna veldig fort til
mellom øktene, og rådet om å
henga over dørkarmen eit minutt
ein gong i timen er på sin plass.

han minus 20 graders utadrotasjon,
30 graders fleksjon og 30 graders
abduksjon i glenohumeralleddet.
Etter en diskusjon rundt mulige
behandlingsalternativer ble vi
enige om å gjøre en artroskopisk
kapselløsning. Dette ble gjort
22/9. På vanlig måte ble det
renset opp i rotatorintervallet og
anteroinferiore kapsel ble delt.
Det var lett å bevege armen i
utadrotasjon og elevasjon etter
dette.
!Ove Kr. Austgulen,
Bergen Kirurgiske Sykehus

Brukte Voltaren i perioder første
fem vekene pga. dette, men
bruker no ingen medisiner, og
tendensen med tilstivning er no
beskjeden.
Tok suturane etter ti dager og
starta symjetrening etter 12.
postoperative dag. Brystsymjing
gjekk bra, crawl og rygg var
smertefullt, venter med butterfly.
Fortsatt har eg litt smerter ved
crawlsymjing når eg sym fort
over meir enn 50-100 meter, men
det blir stadig betre. Føler at
symjinga har vore med på å auke
bevegelsen i skuldera, har lang
oppvarming med fokus på full
strekk (fleksjon) i kvart tak.
Eg starta i delvis jobb etter ei
veke (kontorarbeid og superNorsk Ortopedpost • 4 - 2009
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visjon på legevisitter etc.).
Etter 2 veker starta eg i vanleg
jobb på dagtid utan vakter, men
var aktivt sjukemeld for å kunne
trena på fysikalsk avd. og på
kontoret mellom pasientane.
Eg er no i full jobb. Ekkokardigrafi
som var vanskeleg å gjennomføre preoperativt er uproblematisk. Har kjøpt red-cord pakke
og trener dagleg heime, får i tillegg fysio med tøyinger 3 dager
i veka.
Eg har lite plager på dagtid, men
fortsatt litt nattesmerter med
redusert søvnkvalitet, spesielt er
det smerter framme i skulderen
når eg ligg på affisert side, men

også det er i betring.
Nattesmerter og lite søvn var
meir plagsomt preoperativt.
Abduksjon vart fort normalisert.
Ekstensjon er også normal.
Mangler nokre grader på full
fleksjon, kompenserer litt i
thoracoscapulærleddet fortsatt,
men merkar ikkje dette i det
daglege. Trur eg har 90 grader
passiv utadrotasjon, men aktivt
litt redusert samanlikna med
frisk side. Mangler litt på adduksjon og mest på innadrotasjon,
spesielt vanskeleg med armen
bak på ryggen.
Etter litt skepsis første postoperative morgon, har eg ikkje

vore i tvil om at operasjonen var
til veldig stor hjelp for meg.
Det var ein plagsom tilstand med
store begrensinger i bruken av
høgre arm før operasjonen.
Armen var brukbar allerede ei
veke postoperativt, og har vore
i jevn betring heile tida. Eg var
godt informert om at treninga i
starten ville bli smertefull og at
rehabiliteringa ville kreve stor
eigeninnsats –det stemte, men
med motivasjon, analgetika og
god fysioterapi var problemet
mindre enn eg hadde forventa.
Eg vil tilrå andre i min situasjon
operativ behandling!
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VTE PROTECTION
Balansert effekt - blødningsrisiko

1,2,3

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi.
Normal dosering: 2 kapsler á 110 mg, 1 gang daglig

reseptpliktig, gruppe: C

VTE PROTECTION

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 foreby
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
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 g
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 inngrep
1,2,3
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 tim
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 gan
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 dabigatra
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 pare
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
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
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 behandlings
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 hj
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
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 effekt og sikkerhe
tive 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 fargestoffet paraora
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemi
ktig, gruppe: C
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 t
xa “Boehringer Ingelheim” 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
mbotisk middel.
ATC-nr.: B01A E07
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 system
R, 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 h
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 behan
gått 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 inne
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.
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 avslu
<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 hem
nngrep 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. Nedsat
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/A
jon: 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 forts
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iggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner:
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90 25 33 NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på blødning. Amiodar
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 dabigatranetexilatdos
g (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
ergang 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 nødven
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) e
nlige (≥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, postoperati
, 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
mer, 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/For
mptomer: 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 transfusjo

Balansert effekt - blødningsrisiko

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi.
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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 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 effekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av
innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. Organskade med blødningsrisiko. 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 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 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 fargestoffet 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 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-glykoproteinindusere 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: 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/
Forgiftning: 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 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.
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Overlevelse etter 15 år.
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Kilde: Nasjonalt Register for
Leddproteser 1987-2004,
publisert 2005.

"Corail (HA belagt) stamme er
den mest brukte og har færrest
revisjoner med endepunkt alle
stammerevisjoner."
Fra Årsrapport 2007.
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Referat fra generalforsamlingen
i Norsk ortopedisk forening (Nof)
23. oktober 2009 kl 13.00 Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

Tilstede
Fulltallig styre i Nof samt 120
deltagere i salen ved møtets
oppstart.
Saksliste
Sak 1. Generalforsamlingen (GF)
åpnes av leder Hebe D. Kvernmo.
Møtet startes med ett minutts
stillhet til minne om to av våre
medlemmer som døde siste året,
Thomas Christian Wyller og Jan
Christian Brügger Andersen,
samt Otto August Mikkelsen som
ikke var innmeldt til foreningen
ved fjorårets GF.
Sak 2. Anders Walløe velges
som møtedirigent. Møtedirigent
poengterer at alle rapporter er
vedlagt innkalling til GF som
finnes i Norsk ortopedpost nr. 3.
Alle rapportører oppfordres til
å fatte seg i korthet, med
maksimalt to minutters taletid.
Det vises til at punktet valg ikke
var tatt med i den utsendte innkallingen som kom sammen med
Norsk ortopedpost, men at dette
punktet var inkludert i innkallingen som ble sendt ut per epost til
medlemmene uken før GF.
Sak 3. Innkalling og dagsorden
godkjennes.
Sak 4. Utdeling av stipend:
Charnleystipendet ble utdelt av
Kjell Thygesen og tildelt 2 søkere;
Håkon Langvatn ved Haukeland
sykehus og Kirsti Sevaldsen

ved Kristiansund sykehus, med
kroner 50.000 hver.

i Norsk ortopedpost. Redaktør
Knut Fjeldsgaard avla rapport.

Smith & Nephew-stipendet ble
utdelt av Johan Dahlstrøm og
tildelt 2 søkere; Wender Figved
ved Bærum sykehus og Eivind
Witsø ved St. Olavs Hospital,
Trondheim, med kroner 50.000
hver.

Sak 7. Rapport fra webredaktøren.
Redaktør Per Reidar Høiness avla
rapport. Høiness oppfordrer til
aktiv bruk av våre hjemmesider
på internett.

Nof-stipend for leger under
utdanning til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget
forskningsarbeid eller utdanning
utdeles av stipendkomitéen ved
Terje Terjesen og tildeles Annette
Wikerøy ved Ullevål sykehus
med kroner 75.000,-

Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutvalget. Leder Ivar Rossvoll avla
rapport. Rossvoll nevnte spesielt
problemstillingen rundt den
fremdeles høye andelen av DRG
spesielt innen artroskopisk
kirurgi til private aktører.

Nof-stipend til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget
forskningsarbeid eller videreog etterutdanning utdeles av
stipendkomitéen ved Terje
Terjesen og tildeles Daniel Bastian
ved Rikshospitalet med kroner
75.000,-.

Sak 9. Rapport fra spesialitetskomiteen. Leder Øyvind Hagen
rapporterte. Nye spesialistregler
er nå godkjent, inkludert nye
operasjonslister. 39 nye
spesialister godkjent siste år.
Dette er færre enn tidligere år
(ca 50 pr år). Gammel kurspakke
gjelder foreløpig. Ny kurspakke
kommer opp til diskusjon og
vedtak i sak 25.8.

Artroskopiforeningens stipend
utdeles av leder Kirsten Lundgreen
og tildeles Stefan Moosmeyer
med kroner 10.000, samt fri
deltagelse på ESSKA kongressen
i 2010.

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt
register for leddproteser.
Rapport fremlagt av Ove Furnes,
som gikk av som leder 31.8.09.
Lars B Engesæter har nå overtatt
lederfunksjon.

Sak 5. Årsberetning fra styret.
Leder Hebe D Kvernmo avla
styrets rapport.

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt
korsbåndregister. Rapport
fremlagt av Lars Engebretsen.
8000 korsbåndoperasjoner
registrert til nå. Første doktor-

Sak 6. Rapport fra redaktøren
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grad kommer om kort tid.
Sak 12. Rapport fra Nasjonalt
hoftebruddregister. Leder Lars B
Engesæter avla rapport. Kort ble
følgende poengtert; flere
infeksjoner, færre reoperasjoner
og mer bruk av hemiproteser.
God rapportering fra sykehusene.
Sak 13. Rapport fra ACTA. Lars B
Engesæter avla rapport. Økende
impaktfaktor sett over 5 år.
Refereres over lengre tid enn
andre tidsskrift.
Sak 14. Rapport fra DRG-utvalget.
Rapport ikke fremlagt.
Sak 15. Rapport fra Bone & Joint
Decade-arbeidet i Norge. Rapport
ikke fremlagt.
Sak 16. Rapport fra UEMS.
Kari Indrekvam avla rapport.
Sak 17. Rapport fra seniorpolitisk utvalg. Ketil Holen avla
rapport.
Sak 18. Rapport fra Faggruppe
for ortopedisk traumatologi.
Bjørn Bragenes fremla rapport.
Ønsker innspill til arbeid med
nasjonale retningslinjer for
behandling.
Sak 19. Rapport fra Norsk
artroskopiforening Kirsten
Lundgreen fremla rapport.
Lundgreen ønsket spesielt å
minne om Vintermøtet 2010 på
Trysil.
Sak 20. Rapport fra Norsk barneortopedisk forening. Ola Wiig
fremla rapport. Wiig nevnte
spesielt planlagt nytt barnehofteregister. Godkjenning av registeret kommer som egen sak; 25.4.
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Sak 21. Rapport fra Norsk fot- og
ankelkirurgisk forening.
Lars Kjetil Aas fremla rapport.
Sak 22. Rapport fra A.S.A.M.I.
Norway. Harald Steen fremla
rapport. Den nasjonale
foreningen opphører, og det
planlegges et nytt skandinavisk
A.S.A.M.I.
Sak 23. Rapport fra Norsk
forening for håndkirurgi.
Adalsteinn Odinsson fremla
rapport. FESSH kongress skal
arrangeres av foreningen 2011.
Sak 24. Rapport fra Norsk
forening for skulder- og
albuekirurgi. Rapport ikke avlagt.
Sak 25. Saker forelagt av styret:
25.1 Opprettelsen av Nof
Forskningsutvalg. Et konstituert
utvalg bestående av Hebe
Kvernmo, Kari Indrekvam, Eivind
Witsø og Anders Walløe har fremarbeidet forslag til vedtekter. De
foreslåtte vedtekter slik de står i
vedlegg til møteinnkalling vedtas
enstemmig av GF.
Følgende vedtatt:
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.

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 ble opprettet i 1982,
og er nå på kr. 75 000,2. 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 mnd
etter reisens opphør, faller
tilbake til fondet.
Fondets styre kan fremme forslag
for Nofs generalforsamling 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
moderforeningens 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
helseforetakene, 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
stemmelikhet må saker utsettes
og tas opp i nytt styringsgruppemøte. 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
forskningsfondets formål.
3) Planlegge forskningsfondets
drift og arbeide for å øke
kapitalen.
4) Sende ut årsberetning
sammen med Nof s innkalling
til generalforsamling, samt
fremlegge revidert regnskap
på generalforsamlingen.
§8
Fondet undergis kontroll og
revisjon som 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.
Videre bifalles at stipendutvalget
oppløses og nye medlemmer til
Forskningsutvalget velges på
årets GF.
25.2 Retningslinjer for anbudskonkurranser for proteser.
Ove Furnes fremlegger forslag
fra leddproteseregisterets
styringsgruppe, vedtatt på deres
møte 15.04.09. Forslaget vedtas
enstemmig av GF. Følgende
vedtatt;
Foretaket bør lage avtale på
minst 2 og helst 3 veldokumenterte standardproteser slik at
færrest mulig sykehus må skifte u
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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.

Udokumenterte proteser (eller
nye kombinasjoner av kopp/
stamme) bør ikke være standardproteser og de bør kun brukes
som ledd i kliniske studier.

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.

Kommentar fra salen; Nye EUregler kan komme i konflikt med
vedtaket. I følge møtedeltager
sier nye EU-regler at kun et
produkt/merke kan velges.

Fagpersonellet som deltar i
anbudsprosessen må ta stilling
til om de synes 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 synonymproteser 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.
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20% av protesene trenger ikke å
omfattes av avtalen. Dette åpner
for kliniske studier av
udokumenterte produkter.

GF vedtar videre enstemmig at
styringsgruppen har ansvar for å
oppdatere ovennevnte retningslinjer til enhver tid, samt være
rådgivende instans i saker som
vedrører temaet.
25.3 Offentliggjøring av sykehusvise resultater fra Nasjonalt
Register for Leddproteser.
Styringsgruppen mener tiden
ennå ikke er moden for offentliggjøring av sykehusvise resultater.
Styringsgruppen i leddregisterets
innstilling om at Nof foreløpig
ikke publiserer sykehusvise
resultater vedtas av GF mot 2
stemmer.
Et enstemmig GF gir videre styret
i Nof mandat til å arbeide videre
med å se på om melding til leddregisteret skal bli en lovpålagt
oppgave og/eller om DRGfinansiering skal kobles til
rapporterte proteseoperasjoner
alternativt videredelegere
oppgaven.
25.4 Godkjenning av Nasjonalt
register for barnehoftelidelser.
Ola Wiig redegjør for forslaget
om oppretting av eget barne-

hofteregister. Registerets oppstart er planlagt til 01.01.10.
Leddregisterets innstilling om at
Nasjonalt register for barnehoftelidelser legges til
Kompetansesenteret for leddproteser som et Nof-register
sammen med de andre
registrene vedtas enstemmig.
25.5 Retningslinjer for kurs og
kongressarrangement i regi av
Nof eller Nofs faggrupper. Ketil
Holen redegjør for forslaget som
det står i innkalling til GF. Etter
anmodning fra Lars Engebretsen,
leses forslaget til retningslinjene
opp for GF.
Saken diskuteres. Det fremkommer støtte til forslaget, men
det kommenteres også en del
sider ved forslaget som må
poengteres bedre. Det foreslås
fra GF konkret at forslaget
sendes på høringsrunde i faggruppene, og at forslaget
kommer opp på ny ved neste
års GF. Ved den etterfølgende
avstemning fremkommer det
tydelig splittelse i GF, og styret
trekker saken i sin nåværende
form. Forslaget til retningslinjer
vil i stedet bli sendt ut til høring
i Nofs fagundergrupper og bli
meldt inn som sak til neste års GF.
25.6 Nof vintermøte. Hebe
Kvernmo redegjør for arbeid gjort
i styringsgruppe satt ned etter
vintermøte på Hafjell 2009.
Saken diskuteres kort.
Lars Engebretsen er kritisk til nye
faste møter. Det poengteres fra
styret at vintermøtet kun samler
eksisterende arrangement under
en felles paraply.
Kirsten Lundgreen foreslår 2010
møte som prøvearrangement.

GF godkjenner Vintermøte som
et Nof arrangement i 2010.
Følgende vedtas;
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 idag.
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
driftsinntekter 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. Etterfølgende Nof vintermøte
i 2010 må arrangementet
evalueres av styringsgruppen
og styret. Forslag til evt. videre
felles vintermøtearrangement
må i så fall fremmes på ny
for GF.

rettelse av Nof Kvinneforum.
Ved avstemning stemmer et stort
flertall av GF mot styrets forslag.
Forslag om opprettelse av et Nof
kvinneforum vedtas ikke.

enda et obligatorisk traumekurs.
Flere i salen (bla Engebretsen/
Røise/Johansen/Furnes/Bøe)
gikk imot spesialitetskomiteens
syn.

25.8 Kursserien i spesialistutdanningen. Punktene 1-8 i
kursserien som både styret og
spesialitetskomiteen er enige i
får GFs enstemmige tilslutning.

Nof styrets forslag om tillegg av
ATLS kurs eller tilsvarende vedtas
mot 10 stemmer.

Følgende vedtas;
1. Basiskurs bruddbehandling
(Voss, blir ortopedisk spesialkurs da det ikke lenger er
obligatorisk for andre)
2. Avansert bruddbehandling
(Oppdal)
3. Hånd, revma., overeks./
nakke (fot ut, kurset blir
mindre overfylt)

25.10 Statuttendringer som følge
av punktene 25 og 26. Styret gis i
mandat av GF å endre vedtektene
jfr. de nye vedtak under årets GF

4. Fot/ankel/amputasjoner og
tilhørende hjelpemidler
(nytt kurs)

Sak 26. Saker forelagt av
medlemmer

5. Barn/tumor/tilhørende
hjelpemidler (noe hjelpemidler
ut, blir mindre overfylt)

26.1 Søknad fra Norsk forening
for revmakirurgi om faggruppestatus i Nof. Søknaden er trukket.

6. Leddskader/artroskopisk
kirurgi

26.2 Søknad om opprettelse av
faggruppe for kne- og hoftekirurgi. Stephan Röhrl redegjorde
for forslaget. Lars Engebretsen
ønsker navn endret til kne-/
hofteprotese-kirurgi. Det ble fra
salen ønsket/foreslått at faglig
grenseoppgang mot skopiforeningen burde gjøres.
Opprettelse av faggruppe for
kne- og hoftekirurgi uten navneendring ble vedtatt mot 1 stemme.

7. Implantat/protese/infeksjoner
25.7 Opprettelse av et Nof
kvinneforum. Nof leder Hebe
Kvernmo redegjør for styrets
forslag. Kari Indrekvam går mot
forslaget, da hun bl.a. mener
kvinner inkluderes best sammen
med menn og ikke i en mannsekskluderende underforening,
og at man heller må se på
rekruttering av begge kjønn.
Andre deltagere kommer også
med motargumenter mot opp-

25.9 Opprettelse av ”Past
president”. Følgende vedtas
enstemmig av GF; Posisjonen
”Past president” i Nof fra 2009
vedtas. Vedkommende kan møte
på styremøter etter innkalling,
men har ellers ikke oppgaver/
ansvar i Nof-styret. ”Pastpresident”-posisjonen gjelder
så lenge arvtageren innehar
lederstillingen.

8. Rygg(korsett)/nevrologi/
nevrokir
Nof-styrets forslag om tillegg av
et traumekurs (nødprosedyrer
som ATLS kurs eller tilsvarende).
Saken ble kort diskutert. Saken
var også oppe til diskusjon under
et eget symposium på selve
høstmøtet. Øyvind Hagen la fram
spesialitetskomiteens skepsis til

26.3 Oppnevnelse av æresmedlem. Styret fikk innsendt
flere forslag på æresmedlem og
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utvalgte blant disse forslagene
Helge Rønningen. Forslaget ble
godkjent ved akklamasjon.
Nytt æresmedlem ble overrakt
diplom og blomster av leder
Hebe D Kvernmo.
Sak 27. Regnskap per 31.12.2008.
Regnskapet ble lest opp av møteleder, og godkjent av GF.
Sak 28. Budsjettforslag for
2009/2010. Budsjettet ble lagt
fram av kasserer Ole E Gabrielsen.
Budsjettforslaget ble godkjent
av GF.
Sak 29. Tema Nof-symposiet
høstmøtet 2010. NAF-leder
Kirsten Lundgreen la frem forslag
om temaet ”Skopisk undersøkelse
av hofteleddet”. Hun ble av andre
GF-deltagere oppfordret til å
utvide temaet til diagnostikk
og behandling av hoftelidelser
hos unge. GF godkjente at NAF
får holde Nof-symposium 2010
med tema rundt undersøkelse av
hofteleddet.
Sak 30. Valg. Følgende velges
ved akklamasjon:
Styret 2009-2011:
Leder:
Ketil Holen, St.Olav

Nestleder:
Knut Fjeldsgaard, Haukeland
Kasserer:
Annette K.B.Wikerøy, Ullevål
Sekretær:
Torgeir Vestad, Stavanger
Redaktør:
Alexander Seldal, Stavanger
Web redaktør:
Ivar Rossvoll, St. Olav
Varamedlem:
Gunn Hulleberg, St. Olav
Spesialitetskomiteen:
Kirsten Fuhrmann (leder),
Martina Hansen
Ida Nergård Sletten, Ullevål
Alan Didriksen, UNN
Øystein Lian, Kristiansund
Anders Walløe, Ullevål
Kvalitetsutvalget:
Yngvar Krukhaug (leder),
Haukeland
Inger Opheim, Gjøvik
Tobias Franke, Bodø
Valgkomite:
Ketil Holen velges slik det er
lovpålagt som styreleder
Videre gjenvelges Eivind Witsø
og Ludvig Fjeld Solheim

Forskningsutvalget:
Kari Indrekvam, Helse Vest
Eivind Witsø, Helse Midt
Hebe Kvernmo, Helse Sørøst
Gunnar Knudsen, Helse Nord
Samt leder av Nof
Revisorer:
Helge Rønningen og Harald
Steen gjenvelges
Nasjonalt register for
leddproteser:
Lars Nordsletten og Arild Aamodt
går ut, og Stephan Röhrl og
Otto Schnell Husby velges inn
som nye representanter i
styringsgruppen.
Nordic Artroplasty Register:
Ove Furnes og Leif Havelin
gjenvelges.
Etterfølgende valg holdt avgåtte
leder Hebe D Kvernmo en kort
avskjedstale til GF og styret
gjennom siste periode. Ny leder
takket for GFs tillit og overrakte
de 3 avgåtte medlemmene av
styret Ole E Gabrielsen,
Per Reidar Høiness og Hebe D
Kvernmo gave på vegne av Nofs
medlemmer.
Sak 31. Tid og sted for neste
Generalforsamling.
Neste Generalforsamling
bestemmes til uke 43 neste år.
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Xarelto (rivaroksaban) – den første perorale direkte faktor Xa-hemmeren
®

Xarelto er mer effektiv enn enoksaparin
og minsker signifikant risikoen for venøs
tromboembolisme (VTE) etter total kneeller hofteleddsplastikk.1,2
Xarelto har like god sikkerhetsprofil 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.

11-08-0808 NO

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.

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo.
Tlf.: 24 11 18 00. www.thrombosisadviser.com
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C Xarelto «Bayer»
Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01AX06
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver
tablett inneh.: Rivaroksaban 10 mg,
laktosemono-hydrat 27,9 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Forebygging av venøs
tromboembolisme (VTE) hos voksne
som får innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese.
Dosering: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6–10 timer etter kirurgisk inngrep, forutsatt etablert hemostase.
Behandlingsvarighet: Bestemmes av
VTE-risiko avhengig av type ortopedisk 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 signifikant aktiv blødning. Leversykdom
asosiert med koagulopati og klinisk
relevant
blødningsrisiko.
Graviditet og amming. Forsiktighetsregler:
Pasienter med blødningsrisiko må
overvåkes ved regelmessig klinisk
undersøkelse, nøye observasjon av
operasjonssåret med ev. drenasje, og
regelmessig hemoglobinmåling. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller
blodtrykk må undersøkes med tanke
på lokalisering av blødning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt) kan plasmanivået 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 assosiert 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 intracerebral blødning, intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter,
nylige kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad 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 nevroaksial anestesi (spinal-/epiduralanestesi)
eller spinal-/epiduralpunksjon brukes.
Risikoen kan øke ved postoperativ bruk
av permanente epiduralkatetre, samtidig 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 svakhet i ben, tarm- eller blæredysfunksjon). Rask diagnostisering og behandling er nødvendig dersom nevrologisk
utfall oppdages. Før nevroaksial intervensjon må legevurdere nytte/risiko hos
antikoagulerte pasienter og hos pasien-

ter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. 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 traumatisk punksjon må rivaroksabanadministrering utsettes i 24 timer. Bør ikke
brukes ved sjeldne, arvelige problemer
med galaktoseintoleranse, lapplaktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.
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-gphemmere, f.eks. azolantimykotika som
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol
og posakonazol, eller hiv-proteasehemmere (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. Legemidler som er sterke hemmere av bare
én av eliminasjonsveiene, enten CYP 3A4
eller P-gp, forventes å øke plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban i mindre
grad, f.eks. klaritromycin og erytromycin. Etter kombinert administrering
av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er
det observert additiv effekt på anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter
på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Enoksaparin påvirker ikke rivaroksabans farmakokinetikk. Forsiktighet må utvises ved
samtidig behandling med andre antikoagulantia, pga. av økt blødningsrisiko.
Forsiktighet må utvises ved samtidig
behandling med NSAID (inkl. acetylsalisylsyre) og plateaggregasjonshemmere,
da disse legemidlene vanligvis øker
blødningsrisikoen. Samtidig bruk av
rivaroksaban og sterke CYP 3A4-indusere (f.eks. fenytoin, karbamazepin,
fenobarbital eller johannesurt), kan
føre til redusert plasmakonsentrasjon av
rivaroksaban. Forsiktighet bør utvises
ved samtidig bruk av sterke CYP 3A4indusere. Rivaroksaban hverken hemmer
eller induserer viktige isoenzymer, som
CYP 3A4. Ingen klinisk relevant interaksjon med mat. Koagulasjonsparametre
(f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som
forventet iht. rivaroksabans virkningsmekanisme.
Bivirkninger: Ca. 14% opplever bivirkninger i studier. Blødninger og anemi
er sett hos henholdsvis ca. 3,3% og
1%. Bivirkningene må tolkes iht. kirurgisk situasjon. Kan være assosiert med
økt risiko for skjult eller synlig blødning 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 arteriell hypertensjon og/eller ved samtidig
behandling med andre legemidler
som påvirker hemostasen. Blødningskomplikasjoner 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 laboratorieparametre. Gastrointestinale: Kvalme.
Hjerte/kar: Postprosedural blødning,
inkl. postoperativ anemi og blødning
fra operasjonssår. Undersøkelser: Forhøyet 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, mageubehag), dyspepsi (inkl. epigastrisk ubehag), 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 hypotensjon), 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, hodepine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon (inkl. forhøyet S-kreatinin og
S-urea). Undersøkelser: Forhøyet lipase
og amylase, økt bilirubinnivå, økning i
LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårsekresjon, 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), binyreblødning, konjunktivalblødning, hemoptyse. Immunsystemet: Overfølsomhet.
Lever/galle: Gulsott.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer:
Overdose kan føre til blødningskomplikasjoner. Behandling: Intet spesifikt
antidot. Medisinsk kull kan vurderes.
Ved blødning kan doseutsettelse eller
seponering vurderes. Egnet symptomatisk behandling, f.eks. mekanisk
kompresjon, kirurgisk inngrep, væskebehandling og hemodynamisk støtte,
transfusjon av blodprodukt eller -komponent, må overveies. Dersom livstruende blødning ikke kan kontrolleres
med nevnte tiltak, kan administrering av rekombinant faktor VIIa overveies. Det foreligger imidlertid ingen
erfaring med bruk av rekombinant
faktor VIIa til personer som får rivaroksaban. Anbefalingen baseres på begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa, skal
vurderes og titreres, avhengig av forbedringer 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. refusjon hver måned)
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NOForskning
Til tross for at NOPen har som uttalt mål å være
et glanset, uhøytidlig medlemsblad for alle
foreningens medlemmer, forskere og ikke-forskere,
vitenskapelig anlagte og rene håndverkere, ønsker
redaksjonen å gjøre litt ære på de av våre kolleger
som ofrer fritid og fredelige nattevaktsøyeblikk i
forskningens tjeneste.
Tidsskrift for den norske legeforening har en fast
spalte hvor man trekker frem en artikkel forfattet av
norske leger publisert i internasjonale tidsskrift.
Denne gir alltid et interessant innblikk i forskningsinnsatsen som nedlegges innenfor helseforetakenes
tidvis stramme rammevilkår og bidrar også til å
løfte leserens blikk litt fra eget fagfelt. Inspirert av
dette ønsker redaksjonen å forsøke noe tilsvarende.

Epidemiologisk studie av
sykehusbehandlede
rørknokkelfrakturer
Første artikkel ut i dette som forhåpentligvis blir en
vitenskapelig føljetong i NOPen er en epidemiologisk
studie av sykehusbehandlede rørknokkelfrakturer
som ble publisert i Injury i november 2009.
Den bygger på et relativt omfattende underlagsmateriale bestående av nærmere 5000 bruddskader
og demonstrerer verdien av godt registerarbeid til
tross for innsatsen det krever både av den enkelte
administrator og innrapporterende kolleger.

Målsetningen er å gi forfatteren mulighet til å
presentere sin publiserte artikkel i lettleselig kortformat slik at også blant andre redaktøren, hvis
eneste bidrag til ortopedien så langt er ett par store
hender, og hans likesinnede kan holde seg noenlunde orientert om den vitenskapelige innsatsen
som tross alt nedlegges over det ganske ortopediske land.
For at dette overhodet skal ha en sjanse til overlevelse i kommende utgaver av NOPen er redaksjonen helt avhengig av gode tips fra leserne. Dersom du
selv eller noen på din avdeling har publisert en leseverdig artikkel er det bare å sende tips til redaktøren.
Legg ved et lettfattelig resymè av innholdet, gjerne
med illustrasjon, en kort presentasjon av førsteforfatter og et mer eller mindre flatterende portrettbilde av denne. Døren er høy og porten er vid, ingen
bidrag er for beskjedne eller ubetydelige! Send ditt
tips i dag til NOP-redaktøren:
alexanderseldal@gmail.com

Terje Meling
Førsteforfatter Terje Meling jobber som overlege
ved ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus (SUS), og befatter seg i all hovedsak med
ortopedisk traumebehandling. Han er en ildsjel som
har mye av æren for at SUS i dag har et oppegående
og velfungerende bruddregister med sannsynligvis
landets mest omfattende datagrunnlag. Per dags
dato inneholder registeret detaljer om nesten
11 000 bruddbehandlinger ved avdelingen siden
oppstarten 1. januar 2004. For tiden er han i 50%
forskningspermisjon for å arbeide med en doktorgrad basert på bruddregisteret. Når dr. Meling ikke
arbeider, liker han å sykle. Utrolig nok blir det en
del sykling på ham.
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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 langvarig 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?

• Scandinavian Customized Prosthesis as • Hornebergvegen 7A, N-7038 Trondheim • Telefon: + 47 73 40 17 70 •
• Web: www.scp.no • Epost: support@scp.no •

www.massiverhino.no

nt.
atie
ep

.

ep

N

th
ot

lant

th

ei

n

th

pl a

to

Fit the i m

mp

o

tt

En epidemiologisk studie
av sykehusbehandlede
rørknokkelfrakturer
Injury, Int. J. Care Injured 40 (2009) 1212–1219
Incidence of traumatic long-bone fractures requiring
in-hospital management: A prospective age- and
gender-specific analysis of 4890 fractures.

!Meling T, Harboe K, Søreide K.
Department of Orthopedic Surgery, Stavanger
University Hospital, Stavanger, Norway.
Muskel- og skjelettskader utgjør en betydelig andel
av både den lokale og globale behandlingsbyrden i
spesialisthelsetjenesten, hvorav behandling av
rørknokkelfrakturer representerer en stor og svært
viktig andel nesten utelukkende utført ved
ortopediske avdelinger. Det finnes en del studier
som omhandler forekomsten av slike brudd, men
disse inkluderer oftest også bruddskader som
utelukkende behandles poliklinisk. Disse studiene
har sine fordeler idet man får et bilde av totalomfanget av rørknokkelfrakturer, men ulempen er
at de mest ressurskrevende og utfordrende
skadene, som nødvendiggjør sykehusinnleggelse,
eventuelt anestesiressurser og operative inngrep,
ikke omtales separat. De enkelte sykehus har
muligheten til å hente ut data fra Sykehusenes
administrative databaser, men statistikken herfra er
basert på ICD-10 (diagnose) eller NCSP-(prosedyre)
koder. Statistikk basert på disse kodesystemene
har dessverre i flere studier vist seg ikke helt pålitelig.
Fra et ortopediskfaglig ståsted er det dessuten
ønskelig å kategorisere bruddskadene i henhold
til AO-gruppens kodesystem heller enn det noe
grovmaskede ICD 10-systemet.
Nedslagsfeltet til Stavanger universitetssjukehus
(SUS) er godt definert og bruddregisterstudier her
vil derfor representere befolkningsbasert statistikk.
Resultatene vil dog naturligvis avhenge av avdelingens retningslinjer for konservativ (ofte poliklinisk)

vs. operativ (inneliggende) behandling. Vi har valgt
å presentere data fra primærbehandlinger av brudd
i de lange rørknokler, slik de fremgår i de fire første
årene (2004-2007) i Bruddregisteret ved SUS.
Det er utført analyser med tanke på kjønn, alder og
AO-segment (første to siffer i AO-koden). Basert på
dette åpenbarer det seg som ventet store alders- og
kjønnsvariasjoner i bruddforekomst.
Vi finner en bimodal kurve for begge kjønn, med en
liten topp i barne- og ungdomsårene og en
betydelig større topp i eldre alder. Videre finner vi
at for aldersgruppen <50 år er det dobbelt så
mange menn som kvinner som får brudd, mens
dette forholdet er reversert i aldersgruppen >50 år;
tre ganger så mange kvinner som menn pådrar
seg bruddskader som krever sykehusinnleggelse.
Kurven over viser også at bruddforekomsten hos
menn øker de siste tiårene av livet, men dette viser
seg å bare å gjelde for hoftebrudd. Forekomsten av
de fleste brudd i de ulike knokkelsegmenter øker
markant for kvinner de siste tiårene av livet, og
dette har man relatert til større omfang av
osteoporoseutvikling hos kvinner postmenopausalt.
For brudd i distale underarm er dette spesielt
tydelig; Det er nesten ti ganger så høy forekomst av
brudd i distale underarm hos kvinner over 70 år som
krever innleggelse og behandling som i tilsvarende
mannlige populasjon. Hva gjelder bruddforekomst
i barne- og ungdomsår er der kun mindre avvik
mellom kjønnene i første dekade, men fra og med
omtrent 11-års alder øker forekomsten hos guttene
mens den reduseres hos jentene. Guttenes topp
inntreffer ved ca. 15 års alder. Bruddforekomsten for u
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Insidens per 100 000 per år

Insidens per 100 000 per år

Aldersdekader

Insidenskurver for brudd i lange rørknokler inndelt etter aldersdekader

menn er i aldersgruppen 20 til 45 år dobbelt så høy
som for kvinnene.
Studien avslører videre, ikke uventet, at brudd hos
barn i all hovedsak behandles uten intern fiksasjon
mens bruddskader hos voksne i overveiende grad
blir gjenstand for dette. Noe mer overraskende er
det nok at det fremkommer signifikante sideforskjeller
(10-20%) for de ulike knokkelsegmentene. Vi finner
en overvekt av høyresidige brudd i proksimale
humerus og ankel, mens det i hele underarmen er
overvekt av venstresidige brudd.
Bruddskader i lange rørknokler utgjør hovedmengden
av ø-hjelpsbehandling ved de ortopediske avdelingene. Det er derfor nyttig at disse tallene legges
frem til sammenligning med andre sykehusregioner
i inn- og utland som grunnlag for langsiktige
prioriteringsstrategier i spesialisthelsetjenesten.
Langt på vei vil nok tallene fra SUS’ bruddregister
representere skadeforekomsten i vestlige, urbane
men ikke-metropoliserte regioner. Selv om bruddene
i vår database rutinemessig kodes med alle fire

sifre i AO-klassifikasjonen, baseres underlagsmaterialet i artikkelen kun på de første to sifre
(segment) grunnet den store inter- og intrarobserver
variabiliteten man i tidligere studier har sett når
kravene til presisjon i kodingen økes med ytterligere
subklassifikasjon. I en videre analyse av de data
bruddregisteret inneholder er det nå igangsatt en
valideringsstudie for å avdekke graden av kodepålitelighet ved klassifisering av, i tillegg til segment
(to sifre), bruddtype og bruddgruppe (henholdsvis
tre og fire sifre i AO-klassifikasjonen). Dernest er
det naturlig å presentere reoperasjonsfrekvens med
hensyn til bruddtype, kjønn og alder. Ved hjelp av
vårt lokale bruddregister ser vi store muligheter
for kvalitetskontroll og forskning. Bruddkoderegistrering via operasjons-planleggingsprogrammet
vårt; ORPlan, er enkelt og lite tid- og arbeidskrevende
for den enkelte kirurg. Kanskje kan et slikt verktøy
være til inspirasjon for oppstart av tilsvarende
registreringer ved andre avdelinger, eller til og med
fungere som grunnlag for et arbeid mot ortopediske
traumeregistre på regionalt eller nasjonalt plan.
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Leder: Ketil Jarl Holen (56)
Trondheim, St Olavs Hospital
Født i Harstad, dvs. nordlending
som har bodd i Trondheim fra
1980, startet på ortopedisk
avdelig, Regionsykehuset i
Trondheim i 1986. Dr.med. ved
NTNU i 1999. Jobber som
seksjonsoverlege ved ortopedisk
avdeling, St. Olavs Hospital
og har som interesseområder
barneortopedi og idrettstraumatologi. Har fungert som
fast laglege for RBK fra 1992.
Medlem av EFORTs Financial
Comittee 2009-10. Han har sittet
i styret i Nof siden 2003, de siste
4 årene som nestleder og valgt
til leder på årets Generalforsamling.

Nestleder: Knut Fjeldsgaard (57)
Bergen, Haukeland
universitetssjukehus

Sekretær: Torgeir Vestad (46)
Stavanger, Stavanger
universitetssjukehus

Fullførte medisinstudiet ved
universitet i Bergen i 1979 og
arbeidet deretter åtte år ved
Bergen kommunale legevakt.
Har siden jobbet ved ortopediske
avdelinger på Kysthospitalet i
Hagevik, Haraldsplass Diakonale
sykehus og nå Haukeland
Universitetssykehus. Har i egenskap av stillingen som NOPredaktør sittet i styret for Norsk
ortopedisk forening i åtte år
og har i denne tiden hatt sin
stramme og velredigerte hånd på
herværende medlemsblad.

Moldenser bosatt i Stavanger.
Medisinsk embetseksamen ved
Universitetet i Bergen 1991.
Ansatt ved Stavanger
Universitetssjukehuset fra 1996.
Ferdig spesialist i ortopedi 2004.
Seksjonsoverlege ved seksjon
for barneortopedi, fotkirurgi og
deler av ortopedisk traumatologi
fra 2005. Valgt inn i styret i Nof
ved generalforsamlingen i 2007.

Foreningsnytt
Det nye styret i Nof
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Kasserer:
Annette K. B. Wikerøy (38)
Oslo, Oslo universitetssykehus
Ullevål

NOP-redaktør:
Alexander Seldal (33)
Stavanger, Stavanger
universitetssjukehus

Studerte medisin i Oslo og var
ferdig med turnustjenesten i
2000. Hun er ansatt som lege i
spesialisering ved ortopedisk
avdeling, Bevegelsesdivisjonen
på Ullevål sykehus. Hun jobbet
der som traumeleder før hun
gikk ut i svangerskapspermisjon
i mai i år, og holder nå på med en
doktorgrad innen traumatiske
hofteluksasjoner og acetabulumfrakturer. Hun har tidligere
jobbet på ortopeden i Tønsberg,
og på kirurgisk og ortopedisk
avdeling på Aker sykehus.

Brøt seg ut av hjemmets lune
rede, drog til det store utland for
å bli doktor og fullførte medisinstudiet ved Lunds universitet i
Sverige 2001. Hjemlengselen
tok dog overhånd og både
turnustjeneste og nåværende
stilling som lege i spesialisering
ble lagt til Stavanger. Arbeider nå
som konstituert overlege ved
ortopedisk avdeling, Stavanger
universitetssjukehus. Har tidligere
fungert som HTV for Ylf i to år
men er ellers et ubeskrevet blad i
foreningssammenheng.

Past-president:
Hebe Désirée
Kvernmo (48)
Oslo, Oslo
universitetssykehus
Ullevål
Født i Nesseby i
Finnmark, medisinsk
embetseksamen fra
Universitet i Tromsø
(UNN) 1991. Doktorgrad ved samme universitet 1999.
Klinisk fellowship i hånd- og mikrokirurgi ved
Kleinertinstituttet i USA 2002/2003. Jobber innen
subspesialiteten hånd- og mikrokirurgi. Mastergrad
i helseadministrasjon og ledelse 2006. Har innehatt
en rekke verv i både nasjonale og internasjonale
fagfora innen ortopedi. Klinikksjef ved UNN
2008/2009, nå seksjonsoverlege ved Seksjon for
hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk senter,
Oslo universitetssykehus Ullevål.

Nettredaktør: Ivar Rossvoll (53)
Trondheim, St. Olavs Hospital
Medisinsk embetseksamen fra
Universitetet i Trondheim 1982,
ansatt ved ortopedisk avdeling,
Regionsykehuset i Trondheim i
1984. Dr. med. ved NTNU i 2000.
Har vært leder av foreningens
Kvalitetsutvalg i flere år. Arbeider
for tiden som seksjonsoverlege
ved ortopedisk avdelingsseksjon
for ryggkirurgi, St. Olavs hospital.
Bistilling som 1. amanuensis i
ortopedi ved NTNU. Har vært
sentral i etableringen av et
ryggregister i Norge.

Varamedlem:
Gunn Hulleberg (48)
Trondheim,
St. Olavs Hospital
Født i Elverum,
medisinsk embetseksamen Oslo 1988.
Godkjent spesialist
i ortopedisk kirurgi
2003 og har også
befattet seg mye med idrettsmedisin, blant annet
som idrettslege og styremedlem i medisinsk råd
i Norges idrettsforbund 1992-1994 samt Norsk
idrettsmedisinsk forening 1993-1998. Arbeider for
tiden ved barneortopedisk seksjon på St. Olavs
Hospital i Trondheim.
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Ortopeder søkes til
tjeneste i Malawi
I forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland
universitetssjukehus, Oslo
universitetssykehus Ullevål,
Universitetssykehuset i NordNorge og Kamuzu Sentralsykehus (KCH) i Lilongwe,
Malawi, søker vi etter spesialister innen ortopedisk kirurgi for
engasjementer ved KCH
Lilongwe, Malawi, i perioden
1. januar 2010 til 30. juni 2010,
eller etter nærmere avtale.

Malawi, som er ett av verdens fattigste land, har i 10 år vært hovedsamarbeidsland for norsk helsebistand som støttes via den norske
ambassaden i Lilongwe. De tre norske universitetssykehusene har
inngått en avtale om å bistå med norske kirurger, ortopeder og
operasjonssykepleiere til sykehuset. Målsettingen med prosjektet er
både å bedre kvalitet og øke kapasitet på den kirurgiske/ortopediske
behandling.
Kamuzu Central Hospital er et offentlig sykehus med ca. 800 senger og
er referansesykehus for en befolkning på over 4 millioner mennesker.
Kirurgisk avdeling behandler pasienter innen generell kirurgi, urologi
og ortopedi. En stor del av pasientene er barn. Operasjonsavdelingen
ved KCH har av fire operasjonsstuer. Ved avdelingen arbeider det for
tiden fire kirurger og to urologer, mens det ikke er noen ortopedisk
kirurg med fast tilknytning til avdelingen utenom den norske
ortopeden.
Arbeidet vil primært bestå i klinisk virksomhet ved kirurgisk avdeling,
deriblant poliklinikk og operativ virksomhet. En viktig oppgave vil i
tillegg være undervisning og veiledning av ortopedkandidater under
utdanning samt utdanning av clinical officers.
Lønn er fastsatt til 30,000 kr/mnd. Leger i overlegepermisjon er også
velkommen til å søke. Leger som er under avslutning av spesialisering
vil også bli vurdert.
Det vil bli lagt vekt på evne til å kunne arbeide under krevende forhold
og å samarbeide med et bredt spekter av helsearbeidere fra en annen
medisinsk kultur, og å ha interesse for arbeid i utviklingsland. Søkerne
må beherske engelsk muntlig og skriftlig.
Prosjektet dekker ut– og hjemreise, vaksiner, bolig i Lilongwe samt
transport i arbeidssammenheng. Prosjektet er finansiert av den
norske ambassaden i Lilongwe. Administrativt er prosjektet underlagt
de tre norske universitetssykehusene, ved deres internasjonale
kontorer. Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for internasjonalt
samarbeid, har for tiden det administrative ansvaret for prosjektet.
Interesserte bes ta kontakt snarest!
For mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med:
Overlege Asgaut Viste, kirurgisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus, tlf 55 97 27 60
Overlege Knut Fjeldsgaard, ortopedisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus, tlf 55 97 27 65
Søknad med CV på engelsk sendes på epost til:
gmei@helse-bergen.no
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Barnehofteregisteret
Kliniske pasientregistre med komplette nasjonale populasjoner gjør det mulig å beskrive sykdommer
og sykdommers forløp fullstendig. Inspirert av leddprotese-, hoftefraktur- og korsbåndsregisterets
intensjon og suksess har vi etablert et barnehofteregister i Norge.

Barnehoftesykdommene (hofteleddsdysplasi, Calvé-LeggPerthes og epifysiolysis capitis
femoris) gir ikke bare plager i
barne- og ungdomsårene, men
vil også kunne gi symptomer i
voksen alder og er årsaken til
mange sekundære hofteleddsartroser. Derfor er prospektiv
registrering og langtidsoppfølging essensielt for å kunne gi
pålitelig informasjon om
prognose og behandlingsresultater.
Struktur
• Registeret eies av Norsk
ortopedisk forening.
• Barnehofteregisteret er lagt
under Nasjonalt Register for
Leddproteser som vil stå for
innsamling og registrering
av data. Det er utnevnt en
kontaktperson på hvert
sykehus som vil få det lokale
ansvar for registreringen.
• Det er oppnevnt en styringsgruppe som har ansvar for
budsjett, planlegging og
kontinuerlig evaluering av data
og fremtidig godkjenning av
forskningsprosjekter basert på
registeret. Pr. 01.01.10 består
denne gruppen av:
Ola Wiig (leder)
Oslo universitetssykehus
Anders Wensaas (nestleder)
Akershus universitetssykehus
Lars Birger Engesæter
Nasjonalt Register for
Leddproteser

12 år gammel jente med bilateral epifysiolysis capitis femoris fiksert med kortgjengede krageløse olmedskruer

Trude Lehman Gundersen
Haukeland universitetssjukehus
Ann Kristin Hansen
Universitetssykehuset i
Nord-Norge
Ketil Jarl Holen
St. Olavs Hospital
Torgeir Vestad
Nof, Stavanger
universitetssjukehus
Utforming
Registeret skal samle inn
informasjon prospektivt og
registrere alle nye tilfeller
og behandling av følgende
barnehoftesykdommer:

• Hoftedysplasi (DDH) med
diagnose etter tre måneders
alder
• Calvé-Legg-Perthes sykdom
(CLP)
• Epifysiolysis capitis femoris
(SCFE).
Deltagelse er frivillig, og
pasientenes foresatte må signere
samtykkeerklæring. Registeret
er godkjent av Datatilsynet og
regional etisk komite.
Førstegangsregistrering skjer
ved diagnosetidspunkt/primærbehandling. Videre registrering
ved hver behandling som krever
generell anestesi/sedasjon
(åpen kirurgi/ hoftegips o.l).

Registeret vil innhente røntgenbilde av bekken/ hofter fra den
lokale røntgenavdeling i
forbindelse med 1. gangs
registrering og 5 år etter diagnose.
Formål
• Økt kunnskap om
barnehoftelidelser:
- Epidemiologi
- Behandlingsrutiner og trender
ved de forskjellige sykehus
- Risikofaktorer/ prognose
- Behandlingsresultater
- Kobling med andre
pasientregistre (fødsels- og
leddproteseregisteret)
• Forbedre behandling
gjennom sammenligning
av behandlingsmetoder og
resultater.
• Identifisere mangelfull
diagnostikk og behandling ved
hoftedysplasi.
• Gi det enkelte sykehus
tilbakemelding om
behandlingsvalg og resultater.

12 måneder gammel gutt med
venstresidig hofteleddsdysplasi

Kriterier for registrering:
• Hoftedysplasi (DDH)
Alle barn i vekst over tre
måneder med hofteleddsdysplasi påvist på røntgen
bekken.
• Calvé-Legg-Perthes (CLP)
Alle barn i vekst som får stillet
diagnosen CLP registreres
uavhengig av hvilke
diagnostiske kriterier som

er brukt. Senoppdaget CLP,
uansett om den er oppdaget
tilfeldig eller ikke, med enten
røntgen eller MR, skal
registreres. Gjennomgått CLP
som første gang oppdages
etter at pasienten er utvokst
skal ikke registreres.
• Epifysiolysis capitis femoris
(slipped capital femoral
epiphysis; SCFE)
Alle barn i vekst som får stillet
diagnosen SCFE registreres i
forbindelse med operasjon,
uavhengig av hvilke diagnostiske
kriterier som er brukt. Hvis det
i forløpet oppdages glidning
i kontralaterale hofte (også
asymptomatisk) skal den
registreres. Tilfeldig oppdaget
SCFE hos utvokste skal ikke
registreres.
Endepunkter
• Tidlig endepunkt:
Røntgen fem år etter diagnose
• Sent endepunkt:
Totalprotese i hofte
Opprettelse av digitalt
røntgenregister
Som tidlig endepunkt har vi valgt
røntgen fem år etter diagnose.
For systematisk å få tak i
røntgenbilder fra de enkelte
sykehus vil registeret etterspørre røntgenbilder av bekken/
hofte. Forespørselen sendes
røntgenavdelingen på det
enkelte sykehus som blir bedt
om å sende bildene til vårt
digitale røntgenregister for fortløpende registrering og målinger.
Lagring av røntgenbildene vil
være i tilknytning til Barnehofteregisteret i Bergen. Ansvarlig
radiolog er professor Karen
Rosendahl. Opprettelse av et
digitalt røntgenregister i tilknytning til barnehofteregisteret

Sju år gammel gutt med calve-leggperthes venstre side

vil kunne sikre verdifull
informasjon og fremtidig barneortopedisk forskning.
Kontaktinformasjon
Overlege Ola Wiig,
Ortopedisk avdeling,
Oslo universitetssykehus
Kirkeveien 166, 0407 Oslo
e-post: ola.wiig@gmail.com
Tlf: 95168380
Overlege Anders Wensaas,
Ortopedisk avdeling,
Akershus universitetssykehus
1478 Lørenskog
e-post: e-wensaa@online.no
Tlf: 97158339
Professor Lars B. Engesæter,
Ortopedisk klinikk, Nasjonalt
Register for Leddproteser,
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen
e-post: lars.engeseter@
helse-bergen.no
Sekretær Marianne Wiese,
Nasjonalt Register for
Leddproteser,
Haukeland universitetssjukehus
Møllendalsveien 11, 5021 Bergen
e-post: marianne.wiese@
helse-bergen.no
!Ola Wiig, Leder
!Anders Wensaas, Nestleder
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Norsk ortopedisk forenings Vintermøte,
Trysil 5-7. februar 2010

På Nofs generalforsamling i 2008
ble det foreslått å etablere et
vintermøte i Nof-regi. Dette har
styret i Nof og en egen styringsgruppe jobbet med gjennom
2009, og et forslag om vintermøte i Trysil 2010 ble lagt fram
på generalforsamlingen nå i
høst, og følgende vedtak fattet:
1. ”Nof Vintermøte” ble vedtatt
som et offisielt Nofarrangement. I 2010 blir
arrangementet et prøvearrangement hvor de faggrupper som tidligere stod bak
Hafjell-møtet blir samlet som
et arrangement; Vintermøtet.
2. Nof subsidierer inntil 50 LIS
med 1000 kroner for
deltagelse på et to-dagers
arrangement under
Vintermøtet 2010.
3. Deltagende faggrupper sikres
driftsinntekter som bortfaller
ved at faggruppenes vintermøte 2010 ikke lenger gir
inntekter ved at hver av de
deltakende faggrupper får
utbetalt 20 000 kroner

etterfølgende gitt at man
arrangerer et to-dagers kurs.
4. Etterfølgende Nof Vintermøte
2010 må arrangementet
evalueres av styringsgruppen
og styret i Nof. Forslag til
eventuelt videre felles vintermøtearrangement må i så fall
fremmes på ny for generalforsamlingen i Nof.
Det har i lang tid kommet fram at
forholdene rundt arrangementet på Hafjell som artroskopiforeningen og håndkirurgisk
forening stod bak, var dårlige.
Standarden på hotellet, på maten,
og ikke minst det at man måtte
kjøre nokså langt for å komme til
skiløypene, skapte mye misnøye.
Derfor ble det av styret i Nof og
styringsgruppen tenkt alternative
steder å arrangere vintermøtet
på, og Trysil med sitt nye SAS
Radisson-hotell, pekte seg ut
som et utmerket alternativ.
Det ble derfor forhandlet fram en
avtale med hotellet, og Norsk
Artroskopiforening, Norsk
Forening for Skulder- og

Albuekirurgi og Norsk Håndkirurgisk Forening har laget
flotte faglige programmer for
Vintermøtet. Det gode faglige
programmet, sammen med et
høystandardhotell med de beste
indre fasiliteter og utmerkede
skiløyper rett utenfor, er nærmest
som en garanti for suksess å
regne. Men, dette blir ingen
suksess uten deltakere. Jeg har
tidligere oppfordret alle ledere
av Nof’s faggrupper til å delta
på møtet, for å vurdere om
vintermøtet er et alternativ for
flere faggrupper enn de tre som
er med nå. Målet er å ha et
vintermøte som, med et sterkt
faglig program, og kanskje også
enkelte fellessesjoner, er
attraktivt for alle norske ortopeder
å være med på. Styret i Nof og
styringsgruppen for Vintermøtet
oppfordrer derfor så mange
som mulig til å delta på møtet,
og å være med på å gjøre dette
fellesarrangementet levedyktig.
u

Vel møtt på Trysil i februar!
!Ketil J. Holen
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Vintermøtet 2010
Norsk Artroskopiforening
og Norsk forening for
skulder og albueforenings program
5. - 7. februar 2010

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 Petter Granan,
Senter for idrettsskadeforskning

16.20 - 16.30

Diskusjon om korsbåndsregisteret. Tilbakemeldinger

Lars Petter Granan,
Senter for idrettsskadeforskning

16.30 - 16.50

Registrering av skulderluksasjoner

Jesper Blomkvist,
Haraldsplass

16.50 - 17.00

Pause

17.00 - 17.45

NSAIDs/cox-2-hemmere ved
ortopediske traumer og kirurgi

17.45 - 18.00

Pause

18.00 - 18.20

Jumper’s knee; tendinopati

Øystein Lian,
Kristiansund

18.20 - 18.45

Rotator cuff ruptur og apoptose

Kirsten Lundgreen,
Ullevål

Sigbjørn Dimmen,
Ullevål

u
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Lørdag 06.02.10 Moderator: Thomas Harlem
Tema: Foot- & ankle-arthroscopy
08.30 - 09.00

Ankle-arthroscopy Tips and tricks

Nick van Dijk, Nederland

09.00 - 09-30

Arthroscopic surgery for cartilage
lesions in the ankle

Nick van Dijk, Nederland

09.30 - 09.45

Coffee

09.45 - 10.05

Arthroscopic treatment for
fractures/fracture sequelas

Nick van Dijk, Nederland

10.05 - 10.35

Athroscopic surgery of the
subtalar joint and the foot

Jakup Midjord,
Færøyene

10.35 - 10.50

Coffee

10.50 - 11.15

Arthroscopic surgery for
calcaneal fractures

Jakup Midjord,
Færøyene

11.15 - 11.30

Arthroscopic anklearthrodeses

Peter Klungsøyr,
Ålesund

12.00 - 16.00

Lunch & ski

Lørdag 06.02.10 Moderator: Skulder-albue-foreningen ved
             Tom Ludvigsen
Tema: Prox. Humeral fractures
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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 tricks in fixed angle
plating

Jan Erik Madsen

16.40 - 16.50

Posterior fracture dislocation

Vladimir Senekovic
Fjalestad

16.50 - 17.05

Functional outcome after ORIF

17.05 - 17.30

Coffee

17.30 - 17.40

Indications for prosthetic
replacement

Eklund

17.40 - 17.55

Reversed prosthesis in fracture
treatment

Eklund

17.55 - 18.10

The malunited stiff shoulder

Eklund

18.10 - 18.30

Case presentation and discussion

18.30

Generalforsamling

20.00

Middag
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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 PCLskader

Steinar Johansen,
Ullevål

09.30 - 09.50

Langtidresultater etter PCLrekonstruksjon

Odd Arve Lien,
Bærum

09.50 - 10.00

Pause

10.00 - 10.30

Kneets mediale stabilisatorer.
Fra basic science til anatomisk
rekonstruksjon

Steinar Johansen,
Ullevål

10.30 - 11.00

Kombinasjon ligament- og bruskskade i kneet

Asbjørn Årøen, Ullevål

11.00 - 11.15

Diskusjon – oppsummering /
ønsker for tema 2011

12.00 - 13.00

Lunch

u
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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

14.00 - 15.00

Registrering/kaffe

Ole Fosse

15.00 - 15.05

Åpning ved ordstyrer

Ole Fosse

15.05 - 15.20

Grunnleggende anatomi

Ole Fosse

15.20 - 15.45

Håndrotsinstabiliteter:
definisjoner, etiologi,
diagnostikk og behandling

Lars Adolfsson

15.45 - 16.15

Arthroskopiens rolle

Lars Adolfsson

16.15 - 16.35

Bløtdelsrekonstruksjoner

Torstein Husby

16.35 - 17.00

SNAC og SLAC. Reseksjoner
og arthrodeser. "Salvage"prosedyrer

Knut Skoglund

17.00 - 17.30

Kaffe

17.30 - 19.30

Ordstyrer

Knut Skoglund

17.30 - 17.45

Triangulærbruskskader/TFCC

Torstein Husby

17.45 - 18.00

TFCC-skader-følgetilstander

Lars Adolfsson

18.00 - 18.15

Bløtdelsplastikker ved arthrose

Knut Skoglund

18.15 - 18.40

Proteser i håndledd/håndrot

Ole Reigstad

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
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08.30 - 11.30

Ordstyrer

Ole Fosse

08.30 - 08.45

Grunnleggende anatomi

Knut Skoglund

08.45 - 09.00

Fingerleddsluksasjoner

Christian Grimsgaard

09.00 - 09.20

Frakturluksasjoner i fingerledd.
"Pilonfrakturer"

Ole Fosse
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09.20 - 09.45

Luksasjoner og luksasjonsfrakturer MCP og CMC

Hebe Kvernmo

09.45 - 10.15

Kaffe

10.15 - 10.35

Skier's thumb. Håndtering av
akutte skader og følgetilstander

Ole Fosse

10.35 - 10.55

Følgetilstander etter luksasjoner
og luksasjonsfrakturer

Lars Adolfsson

10.55 - 11.15

Fingerleddsinstabiliteter

Istvan Z. Rigo

11.15 - 11.30

Skopi av håndens små ledd

Lars 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

NN

16.20 - 16.40

MCP- og fingerleddsproteser

NN

16.40 - 17.00

Malunions - behandling

NN

17.00 - 17.45

Kaffe

17.45 - 18.00

Kontrakturer - arthrolyser og
tenolyser

Knut Skoglund

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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0,47
Risk Ratio

Svensk knFregister 2009
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Din samarbeJdsparUner i en verden aW leverandører

Helge Rønningen – nytt æresmedlem i Nof
Under Generalforsamlingen i Norsk ortopedisk forening på Høstmøtet 2009 ble Helge Rønningen
foreslått av styret som nytt æresmedlem. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon, og til det nye æresmedlemmets undring, han var helt uforberedt på forslaget. Alle som blir foreslått som æresmedlemmer
av foreningen har utmerket seg selv og norsk ortopedi gjennom sitt arbeid.
Slik er det også med Helge Rønningen.

sykehus for kirurgisk utdannelse
i perioden 1986-91. Godkjent som
spesialist i ortopedisk kirurgi og
generell kirurgi i 1991.

Æresmedlemmets takketale

Han er født 23. mars 1949 i Heidal,
og tok eksamen ved Vinstra
videregående skole i 1967.
Startet umiddelbart på
medisinstudiet i Oslo og ble uteksaminert ved samme fakultet
i 1973. Han hadde så turnustjeneste ved sykehuset i Ålesund,
distriktstjeneste i Ørskog, og ble
tidlig fanget av ortopedien.
Jobbet ved Sophies Minde i
perioden 1975-78. I 1979 var han

Research Fellow ved Presbytarian
St. Lukes Hospital i Chicago, USA.
Tilbake i Norge hadde han stilling
som forskningsstipendiat ved
Institutt for kirurgisk forskning,
Rikshospitalet, fra 1980 til 1984.
Deretter var han 1. amanuensis
ved Rikshospitalet 1984-86, og i
denne perioden disputerte han
(1986) med tema ”Bone ingrowth
in Porous Fiber Titanium”.
Han forflyttet seg så til Ullevål

I denne perioden var han også
svært aktiv i Norsk ortopedisk
forening. Han var sekretær i
foreningen i perioden 1983-87,
for deretter å være leder i
perioden 1988-89. I samme
periode var han også medlem av
Landsstyret i Dnlf. Han var også
leder av spesialitetskomiteen for
ortopedisk kirurgi i 1990-93.
I 1991 flyttet han til Trondheim,
hvor han ble ansatt som overlege
ved ortopedisk avdeling, og fra
1994 også ansatt som professor
ved Universitetet i Trondheim.
Han har spesielt jobbet innen
fagområdene barneortopedi og
ryggkirurgi, de siste 8-10 årene
som dedikert ryggkirurg. Han har
i stor grad medvirket til oppbyggingen av ryggkirurgi ved
avdelingen, slik at ortopedisk
avdeling, St. Olavs Hospital, nå
dekker hele tilbudet innen ryggkirurgi.
Etter styrets og Generalforsamlingens mening et verdig æresmedlem. Gratulerer!
!Ketil J. Holen,
Leder, Norsk ortopedisk
forening
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ASAMI Norge er død, leve ASAMI
(Association for the Study and Application of the Method of Ilizarov)

egentlig ingen ambisjoner som
profesjonell forballspiller, til det
var hans medfødte handikap
for store. Men han elsket å
leke og spille fotball, og brukte
sine handikap til å utvikle en
helt spesiell teknikk. Hva var
Garrinchas handikap? Jo, han
var født med store skjevheter i
underekstremitetene, noe som
førte til at han som utvokst
hadde en fot som pekte utover,
den andre pekte innover, og var i
tillegg ca. 6 cm kortere.

Garrinchafinten er et begrep
som alle fotballelskere kjenner.
Finten var et stort hokus pokus
for alle, og fikk navnet etter den
brasilianske fotballspilleren
Manoel Fransisco dos Santos,
som tok artistnavnet Garrincha.
Garrincha hadde nok en av de
mest utrolige karrierer i moderne
fotballhistorie, helt på høyde
med Pele og Maradona. Han ble
født 28 oktober 1933, og hadde

Ville vi kunne sett Garrinchafinten oppstå i dag?
Sannsynligvis ikke. Dersom et
barn hadde hatt de ovennevnte
deformitetene, ville nok ivrige
ortopeder korrigert ham i barneårene, eller ivrige idrettsleger
sørget for at han ble korrigert
som voksen, for at han skulle
kunne ta ut sitt fulle potensial.
Begge deler ville nok ødelagt
det helt spesielle med Garrinchas
stil og teknikk, og dermed ville
nok hans utrolige finte aldri blitt
etablert.
Hva er moralen i dette, og hva
har dette med ASAMI Norge å
gjøre? Mye av det arbeidet som
gjøres i dag for oppretting av
feilstillinger og deformiteter,
gjøres i dag ved bruk av Ilizarov
eller Taylor Spatial Frame, dvs.
av ortopeder som tilhører ASAMI

Norge. Poenget er at vi som
klinikere ikke må se oss blinde
på feilstillinger og deformiteter,
ikke alt MÅ korrigeres, og at det
går an å bruke sine handikap til
noe positivt.
Hvordan gikk det med Garrincha
etter fotballkarrieren? Han levde
et temmelig hardt liv, med stort
alkoholmisbruk. Han døde av
leversvikt i 1983, bare 49 år
gammel, men Garrincha-finten er
sikret evig liv.
!Ketil J. Holen
Leder, Norsk ortopedisk
forening
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RAPPORT
Rapport fra Nordic Wrist Arthroscopy Travelship til Prof. Pak-Cheong Ho,
Hong Kong SAR (Special Administrative Region), Kina
Som mottaker av Nordisk Håndleddsartroskopi stipendiat (Nordic Wrist Arthroscopy Travelship) fikk
jeg muligheten til å besøke Professor Pak-Cheong Ho på ortopedisk avdeling i Prince of Wales Hospital,
Hong Kong. Deltakerne på Nordisk Håndleddsartroskopi kadaverkurs holdt i København i desember 2008
kunne søke på dette stipendet på en sum av 20000 danske kroner. Besøket mitt i Hong Kong ble avsluttet
med ”GEAP Advanced Wrist Arthroscopy Course” i Taiwan, hvor PC Ho var i kurskomiteen.

Prince of Wales Hospital

Prince of Wales Hospital (PWH)
er regionsykehus i en av 7 hovedregioner; Eastern New Territories,
og har et opptaksområde på
1,3 millioner innbyggerne.
Sykehuset tar imot alle typer
ø-hjelpstilfeller, mens de to mindre
sykehusene i samme region kun
tar imot enkle, lukkede skader.
PWH har til sammen 1360 senger
og ca. 4000 ansatte. Ortopedisk
avdeling er fordelt på fire sengeposter for voksne med plass til
maks. 32 pasienter hver. Barn
ligger på en egen barnepost.
Dagkirurgi
Håndkirurgi-teamet består av tre
spesialister og to utdanningskandidater i ortopedi som er i
rotasjon mellom seksjonene.
På det ene lokalsykehuset
(Alice Ho Miu Ling Nethersole
Hospital), hvor det kun gjøres
dagkirurgiske inngrep, jobber en
spesialist til, men håndkirurgene

fra PWH pendler dit to ganger i
uka for å operere. På de to sykehusene utføres det ca. 800
elektive og omtrent samme antall
øyeblikkelig hjelp håndkirurgiske
operasjoner. Teamet har tre og
en halv operasjonsdag i uka
(opererer elektive pasienter
lørdag formiddag) og to dager til
poliklinikk, postarbeid og studentundervisning. De behandler
pasienter i hele spekteret av
håndkirurgiske lidelser fra medfødte misdannelser og pleksusskader til mikrokirurgiske bløtdelsdekninger på ekstremitetene.
De har ansvar for kirurgisk
behandling av revmapasienter
på overekstremiten, og de
setter inn finger-, håndledds- og
albueproteser ved behov. Denne
pasientgruppen i Hong Kong er
mye større enn jeg forventet.
Dette skyldes sannsynligvis
mindre bruk av aggressive
revmamedisiner. Replantasjonskirurgien er ikke sentralisert slik
som i Norge, og håndkirurgene i
alle regionssykehusene utfører
disse operasjonene ved behov,
men slike skader skjer sjelden i
Hong Kong. Det er kanskje ikke
så overraskende hvis vi tenker
på at husene er laget av betong
så hjemmesnekring er ikke
populær, og på grunn av varmt
klima er det ikke nødvendig

å hogge ved eller bruke
vedkløyvere…

Forfatteren med PC Ho

Håndledd i fokus
Håndleddsartroskopi er hovedinteressen til PC Ho og kollegaene.
De har publikasjoner om artroskopisk ganglionreseksjon, sutur
av TFCC og partielle håndleddsartrodeser. I tillegg prøver de å
utføre alle mulige (og umulige)
prosedyrer artroskopisk, blant
annet carpaltunnel-release,
SL- og DRUJ-ligamentplastikk,
beingrafting av skafoidpseudoartrose eller proksimal
håndrotsrekke-reseksjon. På grunn
av deres status som ledende
artroskopisk kirurgisk seksjon
tar de imot hospitanter fra andre
sykehus i Hong Kong og ellers fra
hele verden. Samtidig med meg
hadde PC en annen fellow, Jeffrey
Ecker fra Australia.
u
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operative dagene fulgte jeg med PC på visitten
eller på poliklinikken. Jeg lærte mye om klinisk
undersøkelse av pasienter med håndrotssmerter,
og det var interessant å se langtidsresultatet
hos lignende pasienter jeg var med på under
operasjonen. PC er veldig flink til å forklare ting, har
en veldig klar tankegang og han er alltid åpen for
faglig diskusjon.

På sykkeltur i Hong Kong

Jeff Ecker, Evelyn Wong, forfatteren og PC Ho på
operasjonstuen

Avbrutt av tyfonen Koppu
Mitt opphold i Hong Kong varte fra 13. til 24.
september. For å kunne delta aktivt i operasjonene
måtte jeg skaffe meg midlertidig autorisasjon som
lege. Senere opplevde jeg at det de fleste ganger
ikke var plass til en assistent til, fordi PC Ho
gjennomfører de større artroskopiske inngrepene
vanligvis med minst to, av og til med tre assistenter,
med en kyndig blant dem. Men når hans ”høyre
hånd”, Wing Lim Tse, ikke kunne delta i operasjonen, kunne jeg slippe til. Etter min første dag på
sykehuset nådde tyfonen ”Koppu” Hong Kong.
Med en tyfon alarmgrad på åtte ble alle offentlige
virksomheter til neste dag avlyst, så jeg mistet
en poliklinikkdag, men til gjengjeld kunne jeg
rehabilitere meg fra et moderat jet-lag. Dagen etter
kom alt tilbake til normal drift. Til sammen var jeg
med på 18 artroskopiske inngrep og vasket meg inn
fire ganger. Ved siden av noen vanlige diagnostiske
artroskopier, så jeg ganglionreseksjoner, carpalog cubitaltunnel-release, TFCC-sutur og reseksjon,
wafer-prosedyre, skafoid beingrafting og tre
partielle håndrotsartrodeser: skafo-capitat, lunotriquetral og luno-capitat-dese. På de ikke-
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Det sosiale liv
PC Ho er en morsom person også i privatlivet. Han
er gift og har 3 sønner. Han spiller munnspill
profesjonelt, og han er medlem av det verdensberømte bandet King’s Harmonica Quintet som ble
etablert i 1987. Han spiller hockey på veteranlandslaget og sykler regelmessig med en racergjeng.
Han skaffet en sykkel til meg også, og vi tok to
turer på ca. fire mil. Det eneste problemet var
temperaturen, så hvis man ønsker å unngå å sykle
i 35 grader, må man begynne tidlig, så den ene

IRCAD-laboratoriet i Taiwan

Bruce Lee-statue i Hong Kong

turen var en tidlig søndag morgen og den andre
tirsdag før jobb! En kveld tok han oss hospitantene
med til et utsiktspunkt for å kunne beundre den
særegne gløden av byen. En annen gang dro vi til
en koselig liten fiskerlandsby for å spise middag
i en sjømatrestaurant. Han inviterte meg også på
tradisjonell kinesisk ”dim sum” lunsj. Det er også å
anbefale!
Taiwan
Til Taiwan reiste jeg sammen med PC Ho og WL Tse
etter en lang operasjonsdag den 24. september.
Målet var Ircad Asia Institut of Tele Surgery i byen
Lukang. Senteret ble grunnlagt i fjor og inneholder
et moderne auditorium og et skikkelig høyteknologisk
laboratorium med 20 operasjonsbord. Kurset

”Advanced Wrist Arthroscopy Course” var arrangert
i samarbeid med GEAP-EWAS (Europeisk Forening
for Håndledds-artroskopi) og var ledet av franskmannen Christophe Mathoulin. Ved siden av PC
Ho var mange andre internasjonalt anerkjente
eksperter i kurskomiteen, blant annet Toshi
Nakamura, Andrea Atzei og Ricardo Luchetti.
34 deltakere fra 7 land lærte avanserte teknikker
på kadaverhender, som foveal reinsersjon av
proksimal periferial TFCC-ruptur, Adams-plastikk,
dorsal kapsulodese for partiell SL-ligamentruptur,
tommel rotledds-interposisjonsartroplastikk, SauveKapandji-prosedyre og beingrafting av skafoid nonunions, selvfølgelig alt dette artroskopisk.
Det høres kanskje litt futuristisk ut å utføre alt dette
artroskopisk, men erfaringen var at det er mulig.
Flere av disse metodene er nokså nye og mangler
publiserte langtidsresultater, men de peker i en
retning av å utvide grensene til artroskopisk kirurgi.
Kursmiddagen var også god trening for finmotorikk,
vi spiste i en japansk restaurant naturligvis med
”chopstick”. Etter to dager med intensiv
artroskopisk trening fløy jeg tilbake til Hong Kong,
og dagen etterpå reiste jeg tilbake til Norge med
hodet fullt av minner og nye erfaringer.
!Istvan Zoltan Rigo
Seksjon for hånd- og mikrokirurgi
Ortopedisk avdeling,
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
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KURS OG KONFERANSER

7. Nordic Advanced Trauma Course
Solstrand ved Os utenfor Bergen, 3.- 5. mai 2010

Siden 1958 har Arbeidsgruppen
for Osteosyntesespørsmål (AO)
arrangert kurs i operativ bruddbehandling i Davos, Sveits.
Ganske tidlig i 70-årene ble de
første kursene, etter mal av
kursene i Davos, arrangert i
Norge. Dagens obligatoriske
utdanningskurs både i basal
og i avansert bruddbehandling
(henholdsvis på Voss og Oppdal),
er tilpasset de nasjonale forhold,
men i hovedsak tuftet på
erfaringene fra AO-kursene.
I slutten av 90-årene arrangerte
AO-gruppen, i samarbeid med
ortopeder i Norden, to kurs
i avansert bruddbehandling i Åre,
Sverige. Erfaringen med disse
kursene, som også vektla
særegne regionale forhold, var
gode. Dette, og det forhold at
kursene i Davos ofte er fulltegnede, førte til at nordiske
kirurger med spesiell interesse
for bruddbehandling og med
bakgrunn i undervisning og
forskning, i samarbeid med AO
gruppen, besluttet å arrangere
et ”Nordic Advanced Trauma
Course” hvert andre år i et av de
nordiske land.
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Vinteren 2002 ble det 3. Nordic
AO Advanced Course arrangert
på Øyer ved Lillehammer i regi av
en norsk kurskomite. Man hadde
rundt 90 deltagere fra alle
nordiske land, inklusive deltagere
fra de tre baltiske statene. Kurset
hadde et nasjonalt og nordisk
fakultet som ble understøttet av
et internasjonalt fakultet. Dette
første kurset i Norge fikk en meget
god mottagelse. Siden er det
arrangert nordiske avanserte
traumekurs hvert andre år i
henholdsvis Danmark, Finland og
Sverige. Til neste år, i mai 2010,
er det igjen Norges tur til, for
andre gang, å arrangere dette
nordiske kurset. Dette blir det
syvende i rekken av nordiske
avanserte kurs i bruddbehandling
Kurset vil bestå av teoretisk
undervisning, praktiske øvelser
og gruppediskusjoner og vil
være et traumekurs hvor bruddtilheling under forskjellige
stabilitetsforhold, bløtdeler og
traumets patofysiologi, skal stå
i fokus. Det nasjonale fakultetet
er identisk med kurskomiteén for
det nasjonale kurset på Oppdal.
I tillegg har man et nordisk

og internasjonalt fakultet satt
sammen av internasjonalt kjente
traumekirurger. Kursets leder
er AO trustee (stiftelsesråd)
Olav Røise, Direktør ved
Bevegelsesdivisjonen på Oslo
universitetssykehus Ullevål.
Nordic Advanced Trauma Course
2010, det syvende i rekken, vil bli
avholdt på Solstrand kurssenter
utenfor Bergen fra 3. til 7. mai
2010. Kurset er et internatkurs
med tilrettelagt sosialt program.
Det blir i disse dager sendt ut
et ”second announcement”
med informasjon om kursets
innhold. Kurset er oppført som et
godkjent AO-kurs i AOs kurskatalog og arrangeres under
oppsyn av og støtte fra AO
International. Kurskomiteén
har fått frie hender i programutformingen og har tatt hensyn
til spesifikke nordiske forhold
når det gjelder enkelte tema.
Man håper på stor interesse og
deltagelse fra Norge og de andre
nordiske landene.
!Knut Strømsøe

NÅ KAN DU GI DINE PASIENTER

MED REFUSJON
ETTER KIRURGI
SELV OM BEHANDLINGSTIDEN ER KORTERE ENN 3 MÅNEDER1
10 pakning: korttidsbehandling
25 pakning: langtidsbehandling

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
B83
K74
K75
K93
K94
U28

136

-20
D68.8
D68.9
I20.0
I21
I22
I26
I80
I82
Z99.2

Tromboseprofylakse ved kirurgi
Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter
Uspesifisert koagulasjonsdefekt
Ustabil angina
Akutt hjerteinfarkt, 1. gang
Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere
Lungeemboli
Flebitt og tromboflebitt
Annen emboli og trombose i vener
Avhengighet av nyredialyse

136

Tromboseprofylakse ved kirurgi
Koagulasjonsdefekt INA
Angina pectoris ustabil
Akutt hjerteinfarkt
Lungeemboli
Dyp venetrombose
Redusert funksjonsevne nyredialyse

Vilkår:
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
E2009-0994

www.pfizer.no/fragmin
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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 (antifaktor 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)
10 000 (Rød sprøyte)
12 500 (Orange sprøyte)
15 000 (Lilla sprøyte)
18 000 (Grå sprøyte)

Vekt (kg)
46-56
57-68
69-82
>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)
56
57-68
69-82
83-98
99

Dose (IE)
7500
10 000
12 500
15 000
18 000

Redusert dose (IE)
5000
7500
10 000
12 500
15 000

Gjennomsnittlig dosereduksjon (%)
33
25
20
17
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
Koder
-20
B83
K74
K75
K93
K94
U28

Tekst
Tromboseprofylakse ved kirurgi
Koagulasjonsdefekt INA
Angina pectoris ustabil
Akutt hjerteinfarkt
Lungeemboli
Dyp venetrombose
Redusert funksjonsevne nyredialyse

Vilkår
136

ICD
Koder
-20
D68.8
D68.9
I20.0
I21
I22
I26
I80
I82
Z99.2

Tekst
Tromboseprofylakse ved kirurgi
Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter
Uspesifisert koagulasjonsdefekt
Ustabil angina
Akutt hjerteinfarkt, 1. gang
Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere
Lungeemboli
Flebitt og tromboflebitt
Annen emboli og trombose i vener
Avhengighet av nyredialyse

Vilkår
136

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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Vårens vakreste eventyr
(eller hvordan feire 17. mai i Danmark)
Leste du invitasjonen fra lederen av Dansk ortopedisk forening på foregående
side? Igjen er det tid for EFORT Travelling Fellowship. Som mange sikkert
husker ble dette fellowshipet arrangert av Norsk ortopedisk forening våren
2009. En gruppe på 18 ortopeder fra like mange ulike europeiske land
(lett blanding av erfarne LISer og nyutdannede overleger) fikk en uforglemmelig uke i Norge med faglig og sosialt program i Oslo, Bergen og
Trondheim.
Våren 2010 er det Dansk ortopedisk forening sin tur til å lage tilvarende
program for en ny gruppe på 18 medlemmer. Vi i Norsk ortopedisk
forening er blitt invitert til å sende en representant til arrangementet.
Deltagelse passer best for en LIS i slutten av sin ortopediske
utdanning. Den som deltar på denne reisen vil få alle utgifter dekket
av EFORT og Norsk ortopedisk forening.
Formålet med Travelling Fellowship er formulert slik av EFORT;
To enhance and unify orthopaedic training, continuous medical
education and knowledge transfer. But just as important as
teaching, are efforts to support and create new personal bonds to
improve mutual understanding and collaboration.
Hvis dette høres spennende ut kan du lese mer på Norsk
ortopedisk forenings hjemmesider www.ortopedi.no hvor
du vil finne fullstendig program og påmeldingsinformasjon.
Er du interessert i å bli vår representant, ta kontakt med
undertegnede på epost for å motta søknadsblankett:
torgeir.vestad@mail.com
!Torgeir Vestad,
sekretær Norsk ortopedisk forening

Søknadsfrist
31. januar 2010
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Nancy Bundt
© VisitOSLO

Lars Engebretsen

Giulio Bolognesi

14th ESSKA Congress
?jcZ."&'!'%&%Dhad$CdglVn

FOCUS KNEE
ACL, PCL, Patello-femoral
and Knee Replacements

SCIENTIFIC FOCUS
Live surgeries, highlight lectures,
poster awards, short lectures
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ESSKA 2010 til Oslo 9.-13. juni!
The European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery and
Arthroscopy har vel 1500 medlemmer og er representert i alle
46 europeiske nasjoner.
Medlemmene er ortopediske
kirurger og andre leger med
spesiell interesse for idrettstraumatologi. Foreningen er en
av de fire store innenfor EFORT
og spiller en viktig rolle i EFORTs
subspesialitetsplaner. ESSKA har
et eget tidsskrift; KSSTA, en egen
interaktiv webside, fellowships
og kurs regelmessig over hele
Europa og er i det hele tatt en
svært aktiv organisasjon.
I 2008 ble undertegnede valgt til
president i ESSKA for 2008-2010

og Oslo ble valgt til neste
kongresssted (for øvrig i hard
kamp med Geneve og Warzawa).
Fra onsdag 9. juni arrangerer
vi 24 workshops, 8 keynote
lectures, 20 symposia, 280 frie
foredrag og vel 1000 posters
med posterforedrag samt
diskusjonsforum og en utstilling
med vel 60 deltagere fra den
ortopediske og biologiske
industrien. Vi tror det vil komme
vel 2500 deltagere til Oslo noe
som i følge ”Visit Oslo” gjør denne
kongressen til den største i Oslo
i 2010.

deltagerne fra Norge noe som
bringer kunnskap tilbake til det
norske miljøet på dette feltet.
Idrett og fysisk aktivitet er blitt
viktige ingredienser i det forebyggende helsearbeidet i den
vestlige verden og organisasjoner som ESSKA bidrar til at kunnskap om forebygging og
behandling av skader blir utviklet
og satt ut i praksis.

Norske kirurger har deltatt svært
aktivt i ESSKA. I Innsbruck i 2006
og i Porto 2008 var ca 100 av

!Lars Engebretsen

Gå inn på ESSKAs hjemmeside
www.esska.org eller direkte på
www.esska2010.com og finn mer
om kongressen.

Lars Engebretsen
Foto: Håkon Mosvold larsen/Scanpix
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STIPEND
Reisestipend og beste
høstmøteforedrag.

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

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

Norsk forening for
håndkirurgis reisestipend
Styret kan tildele et eller flere
reisestipend på inntil kr 10.000
til medlemmer for å besøke
håndkirurgiske avdelinger i
andre land, fortrinnsvis skandinaviske. Deles ut hvert år.
Førstegangssøkere vil bli prioritert. Søknader sendes til styret
ved sekretæren og bør inneholde opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på
årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten publisere et reisebrev
i Norsk ortopedpost, Tidsskrift
for Den norske lægeforening eller
tilsvarende organ. Det bør fremgå
at reisen er støttet av stipend fra
Norsk forening for håndkirurgi.
Kopi av reisebrev samt regnskap
for reisen sendes til styrets
sekretær, hvoretter utbetaling
av stipendmidlene kan finne
sted. Hvis stipendiaten ikke
har oppfylt betingelsene for
utbetaling av stipendet innen
76
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Norsk forening for håndkirurgis
pris til beste håndkirurgiske
høstmøteforedrag fra unge
kirurger
Styret kan tildele en pris på
inntil kr 5.000 for beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra
leger i utdanningsstilling. Hvis
prisvinneren ikke er medlem av
foreningen, vil foreningen dekke
medlemskontingenten det
første året. Man kan bare vinne
prisen en gang.

Midler til forskningsprosjekter
omkring sykdommen osteoporose – Nycomeds forsknings
stipend
Nycomed er et privateid, europeisk farmasøytisk selskap som
innlisensierer, utvikler, produserer og markedsfører legemidler
og helseprodukter. Vi har spesialiserte 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 forskningsgrupper/personer som driver
prosjektbasert forskning innen
osteoporose.

Smith & Nephews
Forskningsstipend til
støtte for basalforskning og klinisk
forskning innen implantatkirurgien.
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 representanter i styret er Lars Engebretsen og Ove Furnes.

Charnley stipend som
støtte til forskningsarbeid,
videre- og etterutdanning, 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 søknadsskjema. Nof's representanter i styret er Kari Indrekvam og Arild Aamodt.

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

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

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

Stipendet er på kr 75 000

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

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

3. Stipendet er på kr 75 000
og utdeles en gang årlig.
Stipendet kan eventuelt deles
på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
generalforsamling velger er
stipendstyre på 3 medlemmer. 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.

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 medlemmer. 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 avsluttet utdanning. Et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen ortopedi. Kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. Det offisielle språket
er engelsk. Vertslandet betaler
opphold og forpleining, og standarden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske forening 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 utdanningsfondet 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 opprettet 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 publikasjoner, 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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Returadresse:
DM, Reklame & Design AS
Pb 7011 Majorstuen
0306 Oslo
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