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La oss starte med en liten 
omskrivning fra John Cleese sin 
berømte replikk fra 6 episode av 
Fawlty Towers: ”Ikke nevn vår 
helse og omsorgsminister og 
betydningen av healing”. 
Ferdig med det. 

voldsutøvelser
I vær svært så lokale 
Bergensavisen kunne man på 
1. siden forleden lese om et ran 
av hjelpearbeidere i Malawi med 
machetekniver.  Det ble stjålet 
eiendeler. Heldigvis ikke mer 
alvorlige voldsutøvelser mot 
hjelpearbeiderne,  men selv-
følgelig en forferdelig opp-
levelse for dem som står midt 
oppe i det. Fra vår avdeling er 
Sven Young for tiden i Malawi og 
jobber som alene ortoped for et 
område med nærmere 10 – 12 
millioner mennesker. Han var 
ikke involvert i dette, men 
likevel gjør man seg sine tanker 
om å reise ned og jobbe under 
såpass annerledes forhold enn 

det man er vant til.  
Dagen etter var hoved-
oppslagene verden over en 
17 år gammel gutt i Tyskland 
som skjøt ned 16 unge jenter og 
til slutt seg selv. Det handler 
altså litt om å være på feil sted 
på feil tidspunkt. 
 
Malawi er til vanlig et fredelig 
land, et land som har svært lite 
ressurser og dermed lite 
interessant for grådige land 
med sans for naturrikdommer 
og profitt. Men også her sees en 
liten økning av volden. 

Jobbe i utlandet? 
Er det noen vits å reise ned for 
å jobbe i slike fattige land og 
jobbe under ekstremt 
vanskelige forhold og med 
minimalt med hjelpemidler? 
Oppnår man noe som helst sett 
på lang sikt? Nyutdannete 
leger forsvinner raskt til 
Johannesburg og Sør Afrika 
hvor det er penger å tjene. 

Er det bare for egen skyld man 
gjør dette, det vil si for egen 
happening, eller er det for å 
renske litt sin egen 
samvittighet? 

Vel, uansett hva som gjøres kan 
man drive ap, le av det og mene 
at det er håpløst . Men et er 
sikkert, det er ikke så lenge 
siden Norge var et meget fattig 
land og olja utenfor vestlands-
kysten var det ikke vi som fant. 
At noe kan gjøres for noen få og 
at man samtidig kommer hjem 
med en erfaring i kofferten som 
kanskje gjør noe positivt med 
oss, må vel i lengden være 
positivt?  Og erfaring og opp-
levelser som endrer synet 
vårt på hendelser utenfor 
”Nisselandet vårt ” er vel heller 
ikke å forakte?

Det er mange kolleger som 
reiser ut og gjør en solid innsats 
som ortopedisk kirurg. 
Johannes Brattebø fra Voss 
arbeidet i Gaza under 
bombingen der nylig. En litt mer 
stillfaren mann enn Mads 
Gilbert & co, men like fullt var 
det en solid jobb  som ble gjort, 
og en solid erfaring rikere – 
kanskje på godt og vondt.  

REDAKTØRENS hJØRNE !

!Knut Fjeldsgaard

u
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Brattebø vet også at han ikke 
løser konflikten i Midt-Østen, 
men likevel er det en jobb å 
gjøre for noen få mennesker i vår 
verden som sårt trenger det. 
Men feil kan det vel ikke være å 
gjøre denne innsats for de aller 
svakeste i verden.

Enklere i det private
Så tilbake til Norge kommer man 
alltid, og her skal man og delta i 
sykehusdebatten om plasser og 
ventelister og korridorpasienter,  
pasientansvarlig og journal-
ansvarlige leger osv osv. 
En sykehusverden som styres 
mer og mer av byråkrater og 
økonomer som sitter trygt og 
godt med sine papirer og plager 
fagfolk med sine pålegg og 
direktiver hver eneste dag. 
Ja de er rett og slett en plage. 
En kollega fortalte etter en 
lenger permisjon at det var mer 
og mer spesielle operasjoner og 
inngrep som ble gjort på 

universitetssykehuset han 
jobbet på. Etter hvert så spesielt 
at det bare var noen få som 
kunne gjøre det. De vanligste og 
enkleste operasjonene var det 
mindre sykehus og de private 
som gjorde. Vel, private og 
private - det er jo bare et annet 
system hvor det offentlige stort 
sett også betaler, men dog et 
system hvor legene selv 
bestemmer hvor lenge man 
jobber, hvordan man jobber og 
legger opp sin hverdag. Og selv 
bestemmer hvem man opererer, 
og hvem man ikke vil operere. 
Greit det. 

Ansvar for utdanning
Men hvem skal utdanne og hvem 
skal lære våre yngre kolleger 
ortopedisk kirurgi?  Etter min 
mening bør det private (egentlig 
en del av det offentlige system) 
også være med å ta den del av 
ansvaret for utdanningen. Det 
burde være enkelt å legge inn i 
betalingen for inngrepene man 
gjør at dette også innebærer å 
ha en rolle i utdanningen av LIS.  
En annen e-mail fortalte meg om 
problemer med å få operert 
vanlige hofteproteser, for også 
der ble det gjort spesielle 
operasjoner og dette kunne bare 
noen få gjøre. Vel, kanskje det er 
så vanskelig, men det er viktig å 
si ifra til spesialistkomiteen som 
er på vandring rundt omkring og 
har vist at de har makt og 
myndighet til å ta fra de 
forskjellige sykehusene sin 
gruppe 1 status.  

Ortopedisk avdeling i Tromsø 
opplevde det i et år. De  har nå 

fått sin status tilbake – og ære 
være dem for det. Men de hadde 
jo ikke noe valg. Og slik skal det 
være. Universitetssykehusene 
skal ikke bare være 
produksjonssykehus, men det 
skal være forskning og ikke 
minst skal det være rom og tid 
for undervisning og utdannelse. 
Til  LIS vil  jeg bare anbefale å si 
fra hvis man ikke får den ut-
dannelsen man har krav på – og 
som sykehusene får betalt for.

Påsken er rett rundt hjørnet. 
Om det har skjedd eller kommer 
til å skje noen undere i år får 
tiden vise, kanskje vår venn 
ministeren har flere røver-
historier å fortelle etter påsken.  
Det er jo blitt så populært å si at 
”der er mer mellom himmel og 
jord vi ikke forstår”. 
Selvfølgelig, noe alle vet, men 
heldigvis har det de siste hundre 
årene blitt mye mellom himmel 
og jord som vi forstår, og enormt 
mye vi forstår og kan forklare. 
Og enda mer vil det bli.

ha en drømmepåske. 
Knut Fjeldsgaard
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LEDER

De regionale helseforetakenes 
anbudsrunder for proteser - en 
reell risiko for kvalitetsforringelse 
av protesekirurgien i Norge? 

!Hebe Desirée Kvernmo

Anbudsprosessene for leddproteser pågår. Prosessene har vekket bekymring blant noen av våre kollegaer 
da man frykter at proteser og protesekombinasjoner i for stor grad velges på bakgrunn pris - på bekostning 
av kvalitet. Prosessene har også vekket bekymring i styret. Er det virkelig slik at premissene for valg av 
proteser går på tvers av all den erfaring vi sitter inne med etter å ha drevet et leddregister i snart 22 år slik 
at våre fagfolk må gå på akkord med sin faglighet, og er prosessene så "udemokratiske" at eneste måte 
våre fagfolk blir hørt på er ved å gå utenom etablerte kanaler eller gjennom bruk av media? 
Svaret er sikkert ikke entydig negativt, men styret ser potensielle faremomenter for ortopedien i saken 
- både ut fra kvalitetsmessig og omdømmemessige hensyn. 

Leddregisteret - et verktøy til 
å foreta protesevalg basert på 
vitenskapelig dokumentasjon
Foreningen har gjennom de siste 
22 år hatt et eget leddregister. 
Det som er interessant med ledd- 
registeret er det ikke ble pålagt 
av myndighetene, men kom til 
på initiativ fra foreningens 
medlemmer. Bakgrunnen var at 
hofteprotesekirurgien for alvor 
hadde kommet i gang på 70-
tallet, og at man først på 80-tallet 
ble klar over at mindre gode 
proteser som Christiansen- og 
Wagnerprotesene hadde blitt 
brukt i tusenvis av pasienter før 
de dårlige resultatene ble 
dokumentert. Det er fra 
registerets oppstart 15.9.87 til 
31.12.07 rapportert inn 110.882 
primærproteser og rundt 7% 
proteserevisjoner ditto i tillegg. 
Registeret har en nærmest 
komplett oversikt over all 
protesebruk og protese-
overlevelse i Norge i og med at 
98% av all protesekirurgi 
innrapporteres, og således har vi 
også det beste verktøy for 

å foreta protesevalg basert på 
vitenskapelig dokumentasjon. 

De regionale helseforetakenes 
anbudskonkurranser 
Sykehusene har de siste årene 
pga EU-regler vært nødt til å 
foreta innkjøp av produkter som 
overstiger 100.000 kroner basert 
på en formell anbuds-
konkurranse. Fra 2007 har 
sykehusenes valg av proteser 
blitt overtatt av de regionale 
helseforetakene med 
begrunnelse i å redusere antallet 
protesetyper for å oppnå 
stordriftsfordeler som lavere pris 
på hver proteseenhet. Det har 
derfor vært nedsatt en arbeids-
gruppe som har vært tenkt å 
representere fagmiljøet bredt i 
det regionale helseforetaket. 
Klagegangen går gjennom KOFA, 
men det er firmaene som ved 
formelle feil i saksgangen som 
kan klage inn avgjørelsene som 
komiteen har tatt. Anbuds-
prosesser kan, som det meste, 
gjennomføres både på gode og 
dårlige måter, og ingen 
administrator kan tvinge oss 

ortopeder til å velge billige, 
dårlige (eller dårlig dokumentert 
proteser. Frustrasjon oppstår nok 
heller fordi det lett blir uenighet 
mellom ortopedkirurgene som 
deltar i prosessene, eller fordi en 
ikke er enig i de protesevalg som 
er foretatt (av andre ortopeder).

hvilke kriterier legges til grunn 
for implantatvalgene - og burde 
dette endres?
Innkjøp av medisinske produkter 
kan ikke baseres på pris alene, 
men må også vurderes ut fra 
andre kvaliteter. Man har derfor 
satt opp følgende 3 kriterier for 
valg av proteser i anbuds-
prosessen: Kriterium 1 er 
produktet, hvor produktets/
systemets kliniske 
dokumentasjon, bruker-
vennlighet og ergonomi, samt 
produktets/systemets levetid 
vurderes. Kriterium 2 er pris, hvor 
kjøpesum, levetidskostnader og 
omstillingskostnader ses under 
ett. Kriterium 3 er service, hvor 
man ser på faglig og teknisk 
bistand, opplæringsprogram

u
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og leveringstid- og kostnad. 
Vektingen mellom disse er i 
utgangspunktet definert til å 
skulle ligge mellom 40-50% for 
produktet, 30-40% for pris og 
20-30% for service. Det gjenstår 
å gjøre en evaluering av om 
denne vektingen er adekvat, gitt 
at produktkvalitet og -opplæring 
er helt essensielle for å få den 
kvaliteten vi ønsker oss i 
pasientbehandlingen.

Personlige preferanser - basert 
på omstillingskostnader, service 
og redsel for en fremtidig 
monopolsituasjon
I hvert av de regionale helse-
foretakene er det mange ulike 
standardproteser i bruk. Naturlig 
nok har hvert av sykehusene sin 
preferanse ved valg av ellers like 
protesevektinger. Begrunnelsen 
for manglende ønske om skifte av 
standardprotese er plausibel. Et 
skifte av standardprotese vil ha 
omstillingskostnader. 
I tillegg til begynnerproblemer 
for kirurger og annet personell og 
som kan gi dårligere resultater 
i en periode, vil et protese-
skifte også kunne medføre 
uforutsette ekstrautgifter for 
sykehusene. Noen sykehus vil 
kunne "brenne inne" med et 
proteselager i tillegg til instru-
mentariet, og som vil bety at 
stordriftsfordelen reduseres 
siden man skal sette inn et 
ganske stort volum før man får 
en reell lønnsomhet. 
Sistnevnte kan imidlertid omgås 
ved at sykehusene får bruke opp 
lageret sitt eller ved at den nye 
leverandørene kjøper protesene 
til den prisen sykehusene har 
betalt. Et viktig moment er også 
hvilken service de ulike 
leverandørene gir. Dette er viktig 
da opplæringsbiten av både 
kirurgene og annet personell er 

grunnlaget for å oppnå gode 
resultater. Norge er dessuten 
et lite land. Med totalt 110.000 
innsatte proteser i løpet av ledd-
registerets funksjonstid, sier det 
seg selv at bruk av færre proteser 
vil skyve noen firmaer ut av 
markedet. Dette vil igjen kunne 
bety en fremtidig monopol- 
situasjon, hvor de initialt gode 
pristilbudene fra få aktører lett 
kan oppjusteres når det er færre 
å konkurrere med.

hvordan håndterer Nof 
saken videre?
Foreningen har et leddregister 
i verdensklasse. Styret ser at 
foreningen må benytte seg av 
leddregisteret som premiss- 
leverandør på vegne av 
foreningen for å unngå uheldige 
løsninger. Styret vil derfor be 
årets generalforsamling om å gi 
leddregisteret mandat til ut- 
arbeidelse av foreningens 
offisielle forslag til retningslinjer 
for hvordan slike prosesser burde 
foregå og hvordan premissene for 
valg burde stilles opp. 
Blant annet må leddregisteret ta 
stilling til hvor lang oppfølgings-
tid protesene bør ha, om 
dokumentasjonen på en protese 
også skal gjelde for plagiater av 

den aktuelle protesen, om total-
proteser som er satt sammen av 
femur og acetabulum fra 
forskjellige systemer er å opp-
fatte som en ny totalprotese med 
usikker dokumentasjon, selv om 
hver enkelt komponent brukt i 
andre sammenhenger har gitt 
gode resultater, ta stilling til om 
udokumenterte proteser (eller 
nye kombinasjoner av kopp/
stamme) kun burde brukes som 
ledd i en vitenskapelig studie og 
ikke brukes som standard- 
proteser, samt om en formell 
høringsordning blant foreningens 
medlemmer/leddregisteret burde 
innføres. Dette blir selvsagt en 
utvidelse av leddregisterets 
oppgaver, men er sannsynligvis 
nødvendig for å sikre et valg av 
proteser som våre fagfolk kan stå 
inne for, samtidig som en prosess 
som tar utgangs-punkt i 
foreningens offisielle kriterier 
også vil kunne sikre at hver og en 
av oss kan samle oss bak disse 
slik at foreningens medlemmer 
slipper å ty til skritt som kunne 
redusere vårt omdømme og 
pasientenes tillit.

På vegne av Styret



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

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

DYONICS™ Power Shaver; med fokus på prestasjon

Endoskopi
Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64

T 66 84 20 20 
F 66 84 20 90

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

*smith&nephew
     DYONICS™ POWER



15Norsk Ortopedpost • 1 - 2009

FORENiNgSNYTT

høyt aktivitetsnivå i Nof denne våren
Det er nok en del medlemmer som lurer på hva foreningen egentlig 
driver med i mellom høstmøtene. Vi får av og til noen spørsmål om 
dette over lunsjbordet eller i andre situasjoner.

Kursvirksomheten
Den senere tid har det vært svært mange møter og 
mye  diskusjon om de obligatoriske kursene i 
spesialistutdanningen for ortopedisk kirurgi. 
Foreløpig ser det ut til at vi skal ha 8 obligatoriske 
kurs – hvorav ”Vossakurset” og ”Oppdalskurset” er 
inkludert. Diskusjonen har vært svært aktiv på om vi 
skal ha med obligatorisk et ATLS kurs. Her har vært 
litt delte meninger – men  det ortopediske fag- 
miljøet og spesielt traumemiljøet har vært svært 
opptatt av at dette skal være med som et 
obligatorisk kurs. Spesialitetskomiteen har vært litt 
avvisende  til dette -–og dersom dette ATLS kurset 
ikke blir obligatorisk vil man oppleve at komiteen 
ikke tar signalene fra fagmiljøene alvorlig.

Storsatsing i mai - EFORT Travelling Fellowship
Norsk ortopedisk forening arrangerer i år EFORT 
Travelling Fellowship i mai –2009. Dette er et 
arrangement som deles mellom miljøene rundt 
Universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og 
Oslo. Det blir 17 deltagere fra hele Europa som 
møtes i Bergen søndag 11. mai – de blir her i 
2 dager med et faglig program, samt et sosialt 
opplegg  – de reiser deretter til Trondheim med 
tilsvarende opplegg og avslutter i storbyen der 
østpå med det store barnetoget på selveste 17. mai. 
Et slikt arrangement er kostbart for foreningen – 
det er mye arbeide som ligger bak sentralt og 
hos de lokale komiteene hvor flere av kollegene 
er involvert. Dette er et arrangement som går på 
rundgang i forskjellige byer i Europa. Vi i Norge 
avslo for et par år siden men følte at det nå var vår 
tur. Her er en unik anledning til å knytte vennskap 
og faglige kontakter med yngre kolleger fra hele 
Europa. Vi har en anledning til å presentere oss selv 
med våre miljøer og ikke minst vår egen forening. 
Impulser er viktige å ta inn over seg fra utenlandske 
miljøer – og muligheten av å lære av andre og se 
at der nok er andre måter å løse problemer på enn 

de vi selv har valgt. Her er og muligheter for å følge 
forelesningene lokalt. Dette er noe foreningen 
virkelig ser fram til.

vintermøte?
De fleste husker vel at det siste vårmøte som skulle 
arrangeres i Sarpsborg måtte avlyses på grunn av 
dårlig påmelding. Kanskje ikke så rart egentlig at 
Sarpsborg ikke trakk de store horder av ortopeder 
en helg i mai. Ikke noe stygt sagt om Sarpsborg som 
by, jeg tror heller ikke det har noe med at ”det nøtt 
inte ” blir brukt om særpingene – mens ”det ornær 
sæ” blir brukt i plankebyen.  Tror heller ikke det har 
noe med at  gamle storheter som Harry Kure  og 
Spydevoldbrødrene fra Sarpsborg heller ikke var 
påmeldt. Nok om det, foreningen arbeider med å få 
til et vintermøte  på  Trysil. Dette er enda ikke helt 
på plass, men ideen er der og arbeidet gjøres nå 
mellom styret og faggruppene, og så får man se om 
der er interesse for det. 

u
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Highly Crosslinked Acetabular Linere

Clinical results:
Highly Crosslinked Polyethylene in total Hip Arthroplasty
Clinical Orhopedics December 2004, Digas, Kärrholm, Malchau et al.
RSA studie – 62% lower proximal pentration, 31% lower total 
(three-dimensionel) penetration.

Large Diameter Femoral Heads on Highly Crosslinked Polyethylene
Clinical Orthopedics June 2006, Geller, Malchau et al. 
Minimum 3 year results – excellent wear characteristics.

 28mm  32mm  36mm 40mm

Nordic Medical Supply AS
Tel +47 67 91 22 00  Fax +47 67 91 22 01
info@nordicmedicalsupply.no
www.nordicmedicalsupply.no

Longevity® 
Crosslinked Polyethylene
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NNF til vårt høstmøte?
Ellers fikk foreningen en henvendelse fra Norsk 
Nevrokirurgisk forening som også ønsket seg vekk 
fra det perifere Holmenkollen hotell langt der oppe 
i skogen. De ønsket å arrangere sitt høstmøte 
sammen med ortopedene.  Foreningen så positivt på 
dette og har gått inn i et samarbeidsprosjekt styret 
og faggruppene og ser bl.a. på  fordelingene av de 
forskjellige auditoriene og foredragene. Med dette 
vil nye samarbeidspartnere inngå. En avtale må 
inneholde fordelinger av utgifter og inntekter,  
og man må bli enige om størrelsen på deltager-
avgiften. For ortopedene blir det fortsatt en ren 
subsidiering da prisen fortsatt bare er 1000,-. 
Det vil egentlig si at det er det maten koster som 
blir servert. 

Anbud
Ellers pågår en stor sak om anbudsprosessene i de 
forskjellige foretakene hvordan det  skal gjøres. 
Foreningen er svært involvert og engasjerer seg 
tungt i å påvirke prosessen og arbeide mot at det 
kun er pris som gjelder. Der arbeides nærmest 
kontinuerlig mot at økonomene og byråkratene helt 
skal få dominere.

Høringer kommer på løpende bånd med som oftest 
svært korte frister. 

!Knut Fjeldsgaard

Fra Høstmøtet 2008
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Paul Lereim – pensjonist
Når man er født i september 1938 var det tid for en av nestorene 
innen norsk ortopedi og norsk idrettsmedisin å trekke seg tilbake fra 
aktiv virksomhet på Rikshospitalet. 

For de av oss som drev en eller 
annen form for aktiv idrett var 
Paul blant de aller mest kjente 
og brukte idrettslegene, i alle 
fall i Oslo. Og det var bare Paul. 
I Vålerenga etter hvert også Imre 
Gabor. Og det var på Sophies 
Minde de holdt til.  Ring til Paul,  
ikke vet jeg hvordan det var 
organisert på Sophies Minde på 
70 – tallet, men Paul hadde i alle 
fall alltid tid. Det var alltid plass, 
både behandling/operasjon og 
andre undersøkelser. 

Tidlig i gang
Når Paul (det er det mest 
naturlige å bruke fornavnet 
– kan egentlig ikke si hvorfor 
– men det har bare alltid vært 
sånn med Paul) og flere fra 
hans generasjon trekker seg 
tilbake, er det viktige deler 
av den ortopediske historien 
som forsvinner. Tiden da man 
hadde noe å si, man kunne 
påvirke og man hadde fortsatt 
en autonomitet å forholde seg 
til. I dag er det byråkrater og 
økonomer som bestemmer hva 

legene skal gjøre. 
Det blir det aldri noen glade 
og gode  historier ut av. 
Finanskrisen viser de mest 
absurde situasjoner blant 
griske,  grådige, historieløse 
og vinglete holdningsløse 
økonomer.

Paul begynte på Carl Berner – 
det vil si KMI (Kronprinsesse 
Marthas institutt og Sophies 
Minde ) i 1974. Og for de som 
ikke vet hvor Carl Berner er 
i Oslo og ikke vet hva dette 
krysset med sine berømte 
bygninger har betydd for norsk 
ortopedi, må jeg bare oppfordre 
dem til å gå til historiebøkene 
og lese, hvis man er interessert i 
ortopedisk historie. 

De hadde da til sammen 240 
senger, og Paul forteller ivrig om 
protesene som etter hvert ble 
tatt i bruk. Før det var noe som 
het leddproteseregister,  var 
protesevalget svært så avhengig 
av enkeltpersoner og deres 
synsing og meninger.  Om der 
fantes noen form for 
dokumentasjon forut for valget 
vil han ikke si så mye om. 
McKee – Farrar protesen – 
Weber protesen som Pål Benum 
brakte med seg hjem etter 
utenlandsbesøk. Einar Sudmann 
som ville ha noe med norske 
røtter brakte med seg til Sophies 
Minde Christiansens protese.  

Wagner proteser ble og brukt. 
Austin Moore stamme som også 
ble brukt med en Smith 
Pettersen kopp. Paul viser bilde 
av dette. Mittelmeier og Ti-fit 
proteser er navn som den gang 
var kjent blant mange ortopeder. 
Av en eller annen grunn fikk ikke 
Charnly protesene særlig 
innpass den første tiden på 
Sophies Minde. Hvorfor kan 
ikke Paul svare på. Han forteller 
ivrig at flere av protesene viste 
svært dårlige resultater etter 
hvert, selv bruker han uttrykket 
katastrofalt dårlige resultater.

Fiskeben
På den tiden kom det pasienter 
fra hele landet til Carl Berner 
og Sophies Minde. Anteversio 
colli femoris ble henvist og 
operert med subtrochantære 
femurosteotomier og sendt 
hjem.  De skulle være operert 
før skolealder – det vil si før de 
fylte 7 år. Standardspørsmålet 
var om de kunne gå fiskebein 
på ski i oppoverbakke. Hvis de 
ikke kunne det, ble de operert. 
Problemet kunne være de som 
ikke sto på ski. I dag vet vi 
bedre. De fleste vokser dette av 
seg, men å se på historien fra 
nåtidens ståsted blir alltid galt. 
Den gang ble barna altså operert 
for inntåing før man var fylt 7 år, 
dersom de ikke kunne gå 
fiskebein i motbakke.
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Medfødte scolioser, spondy-
lolisteser ble og operert på 
Sophies Minde og en rekke 
andre ortopediske lidelser – 
som i dag enten ikke opereres 
eller gjøres på de forskjellige 
sykehusene rundt om i landet 
vårt. Men det er altså ikke så 
veldig mange år siden sentrum 
for norsk ortopedi lå på Carl 
Berner i Oslo – eller ”Kallern” 
som vi kalte det som vokste opp i 
nærheten. Sophies Minde visste 
vi ikke hva var .

Sportslegen
Blant tidligere idrettsfolk er Paul 
godt kjent. Han var sammen med 
Svein Oseid, Pål Benum og Svein 
Nilsson med på å starte Norsk 
idrettsmedisinsk forening, han 
tror det var i 1966. I alle fall var 
interessen for idrettsmedisin og 
arbeide med idrettsskader med 
på å profilere Paul i media og 
gjøre ham til en kjent og kjær 
idrettslege.

Det er svært mange som vet at 
han studerte medisin i Innsbruck, 
men at Paul også var skihopper,  
er det ikke så mange som vet. 
At han var prøvehopper i Berg 
Isel bakken i Innsbruck under 
hoppuka i 60/61 er nok til at jeg 
blir imponert.  

Det var Norges Skøyteforbund 
som aller først engasjerte Paul 
– og hans første mesterskap var 
VM i skøyter for kvinner i 1966. 
Under OL i Grenoble husker han 
aller mest ishockeyspillerne uten 
hjelm og ishockeykeeperne uten 
hjelm men med maske.  Fortsatt 
var han engasjert i skøyte-
forbundet under de olympiske 
leker i -72 og i Innsbruck 1976.  
Etter hvert ble det mer og mer 

ishockey for Paul. I de tre neste 
olympiske leker 1980, 1984 og 
1988 var han mest tilknyttet 
Norges Ishockeyforbund og dette 
ble på mange måter hans idrett. 

Av anekdoter og morsomme 
historier kan han fortelle at det 
å være idrettslege i den første 
tiden ikke var spesielt sett opp til 
fra andre kolleger. 
Konservative som mange var den 
gang. I 1968 var det å være 
idrettslege mindreverdig og blant 
røykende overvektige leger den 
gang ble dette også fleipet med. 
Paul forteller at han søkte jobb i 
Drammen midt på 70-tallet. 
Den jobben fikk han ikke. 
Og grunnen var at overlegen 
den gang ikke ville ansette ”han 

Lereim har vært skøyte- og
hockey lege i en årrekke



www.medinor.no
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sportslegen”. Etter OL i 1968 
lot Paul seg avbilde sammen med 
den kjente og folkekjære skøyte- 
løper Fred A. Maier, hvor sist-
nevnte holder stetoskopet på 
brystet til Paul. Bildet sto i 
Aftenposten – den gang 
Aftenposten fortsatt skrev ”nu” 
og ”efter”. Bildet førte til at Paul 
mottok anonymt brev fra lege-
kollega hvor det sto skrevet : 
”Slike ablegøyer bør en lege 
holde seg for god til. Det passet 
seg ikke for en lege å la seg 
avbilde på den måten – hvis 
han var en lege da! ” Det er nå 
heldigivis akseptert og ønsket at 
legene til de grader har hoppet 
ned fra sin pidestall og landet 
med et brak på landjorden.

Olympiske leker og glamor – 
champagne og gull. Han Paul 
har vært i krigen også.  

i krigen
Her jobbet han 2 perioder for 
Røde Kors. Første periode i Biafra 
sammen med Pål Benum i 
69-70. Biafra – den østlige delen 
av Nigeria som proklamerte 
selvstendighet i mai -67. 
Dette aksepterte ikke Nigeria 
– og etter krig og sult sluttet 
Biafra å eksistere i januar 1970. 
Som kirurg på et feltsykehus 
var det de samme typer skader 
som ble behandlet den gang. 
Infiserte pseudartroser var et 
stort problem. Han opplevde å bli 
bombet ut av stedet de jobbet og 
ble flydd ut av Kirkens Nødhjelp. 
Krigen den gang som alltid 
forferdelig, og det var ikke fritt 
for at det innebar en betydelig 
redsel hos hjelpearbeiderne.. 

Rett før de kom ned hadde en 
gruppe Røde Kors folk blitt drept.  

Neste periode jobbet han i 
Bangladesh. Et svært så blodig 
opprør hvor Øst-Pakistan ønsket 
å frigjøre seg fra Vest-Pakistan og 
bli selvstendig, var bakgrunnen.   
Paul forteller om minner  og 
inntrykk fra Bangladesh som 
dukket opp da bildene fra 
bombingen av Gaza ble vist på 
TV. Og de var ikke vakre. 
Likene som fløt i elvene – 
avsvidde landsbyer og den gang 
som nå – sivilbefolkningen som 
led. Vi husker alle Concert for  
Bangladesh med George Harrison 
1 august 1971. 

Livet består av motsetninger og 
paradokser og Paul reiste relativt 
kort etter oppholdet i Bangladesh 
til OL i Sapporo. 

Et år i USA har han også fått med 
seg. Et år hos Galante  
(Harris-Galante protesen) i 
Chicago. Han var med og arbeidet 
med denne protesen. 
Studerte beininnvekst i porøse 
proteseoverflater. Passet huset 
til galante hørte med til første del 
av oppholdet.

hoftekurs på Røros 
Paul har og vært med og dratt 
i gang det obligatoriske 
”hoftekurset” på Røros. Og for de 
heldige har dette også medført 
besøk på ”bruket” hans. 
En fantastisk plass rett utenfor 
Røros sentrum. Jeg husker godt 
den gang jeg var på Røros- 
kurset – og Paul ville gjerne ha 
tilbakemelding  etter at kurset 

var ferdig. Det var noen som 
synes det var litt lite sentralt 
– og litt vanskelig å komme til 
Røros. Paul kunne nok være 
enig i det, men jeg hørte nå  
han mumlet  til seg selv oppe 
på podiet : – ”Det blir på Røros 
så lenge jeg har noe med det å 
gjøre”, og slik har det blitt.

hockey-legen
Vi kan ikke ta med alt Paul har 
vært innom. Alle historier skal 
heller ikke fortelles. Men han 
ser forbausende godt ut der han 
sitter som formann i medisinsk 
komite i Norges Ishockeyforbund. 
Han har nylig blitt intervjuet av 
Aftenposten og fortalt hvorfor 
barn bør spille ishockey. Hvorfor 
denne idretten er så positiv på 
barns  motoriske utvikling. Han 
smiler og ser ut til å trives. Og 
som alle pensjonister har han 
mer enn nok å gjøre. Han har 
siden han sluttet murt 8 peiser, 
de fleste av dem på hytta eller 
gårdsbruket på Røros. Han jakter, 
fisker og bruker tiden på barne-
barn. Torvtak legger han også, og 
det mangler ikke på gode råd.

Og et råd til unge kollegaer og 
medisinstudenter i MR/CT 
jungelen tar han også med. Lytt 
til pasienten – og gjør en god 
klinisk ortopedisk undersøkelse. 
Dette sier alle som har jobbet 
i mange år – og da er det vel 
rett da.

Nyt tiden framover Paul 
– vel fortjent.

!Knut Fjeldsgaard
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Endelig en ny 
tromboseprofylakse-
tablett
Xarelto er mer effektiv enn enoksaparin 
og minsker signifi kant risikoen for venøs 
tromboembolisme (VTE) etter total kne- 
eller hofteleddsplastikk.1,2 

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

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

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

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

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

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

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

C Xarelto «Bayer»  





25Norsk Ortopedpost • 1 - 2009

Nytt obligatorisk kurs?

Obligatorisk kurs i sakkyndigarbeid i 
spesialistutdanningen av leger

I diskusjonen rundt obligatoriske kurs har det 
kommet et nytt forslag om obligatorisk kurs.  
Brevet fra Helse – og omsorgsdepartementet 
gjengis i sin helhet . Dette er ikke innført – men man 
ønsker Legeforeningens uttalelse og har stillet en 
del spørsmål vedrørende dette arbeidet.

Som vi vet har kollega Anders Walløe kastet fram 
tanken om å kreve at spesialistutdanningen bør 
inneholde gjennomgang og skriving av erklæringer 
til NPE. Dette for å lære seg gangen i slike saker – 

men også for å sette seg inn i enkelsaker og se hvor, 
hvorfor og hvordan skader og uhell kan skje.
Dette kurset er tenkt å være et nettbasert kurs – slik 
at man ikke skal møte kollegaer under hyggelige 
forhold – men skal sitte på kontoret og gå gjennom 
kurset. Jeg tror betydningen av å møte kolleger 
ute og også kunne diskutere forskjellige saker 
og temaer under uhøytidelige forhold er grovt 
undervurdert. 

!Knut Fjeldsgaard

Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt 
Helsedirektoratet i oppdrag å utrede hvordan 
obligatorisk opplæring i sakkyndigarbeid kan inngå 
i spesialistutdanningen for leger. Formålet med 
tiltaket skal være å bedre kvaliteten på 
erklæringene og å få større utvalg av kompetente 
sakkyndige. Det forutsettes at opplæring skal 
gjennomføres innenfor dagens rammer for 
spesialistutdanningen

Helsedirektoratet skriver i brev til Den norske 
legeforening av 8. desember 2008 at direktoratet 
ser at det kan være ønskelig å innføre et 
obligatorisk kurs. Helsedirektoratet foreslår å 
innføre et generelt obligatorisk nettbasert kurs 
tilsvarende 2 – 3 timer undervisning med fokus 
på habilitet og generelle krav til innholdet i 
sakkyndigerklæringer.

Helsedirektoratet ber Legeforeningen kommentere 
forslaget og komme med konkrete forslag til 
hvordan dette kan gjennomføres innenfor dagens 
rammer for spesialistutdanningen. 
Legeforeningen bes også fremlegge oversikt over:

- Hvilke spesialiteter som i dag har krav om
         utvidet kurs i sakkyndighetsarbeid

- Hvilke spesialiteter som bør ha krav om
  utvidet kurs i sakkyndighetsarbeid
- Hvilket opplæringstilbud som foreligger i dag

Dagens generelle opplæringstilbud
Legeforeningen tilbyr et nettbasert kurs om 
spesialisterklæringer, tilsvarer 15 timer valgfritt kurs 
for alle spesialiteter.

Helsedirektoratets rundskriv IS-9/2006 
”Krav i forbindelse med utstedelse av attester, 
helseerklæringer og lignende” gir en grundig og 
oversiktlig fremstilling av problemstillingen.

Legeforeningens veileder fra april 2008 ”Fortelling, 
funn, fortolkning, formidling. En praktisk veileder 
for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, 
innlevelse, rammer og resurser”.

variert behov for opplæring i sakkyndigarbeid
Behovet for opplæring i sakkyndigarbeid varierer 
mellom spesialitetene og legenes arbeidsområder. 
Leger som skal utføre sakkyndigarbeid, vil ha 
behov både for fagspesifikk opplæring og for 
generell opplæring og informasjon om regelverk, 
rolle og praktisk håndverk knyttet til oppgaven. 
For den generelle opplæringen i regelverk og 
praktisk tilnærming tilbyr Legeforeningen i dag u
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et relativt omfattende nettkurs med praktiske 
øvelser, der formålet er å bedre legers kompetanse 
om sakkyndigarbeid og å bedre kvaliteten på 
spesialisterklæringer. Det foreligger også gode 
veiledere og informasjonsskriv om emnet.

Sekretariatet ønsker å kartlegge det eksisterende 
utdanningstilbudet før vi tar stilling til direktoratets 
forslag.

vi BER SPESiALiTETSKOMiTEEN vuRDERE Og 
BESvARE FØLgENDE SPØRSMåL:

Eksisterende utdanningstilbud i sakkyndigarbeid

Gjennomføres det systematisk opplæring 
og supervisjon i sakkyndigarbeid under 
spesialistutdanningen på avdelingsnivå i 
spesialiteten? (Forklar i så fall omfanget og måten)

Er sakkyndigarbeid tema ved obligatoriske eller 
valgfrie kurs i spesialiteten?

Er sakkyndigarbeid nevnt eksplisitt 
i målbeskrivelsen eller i sjekkliste/
attestasjonsskjema for spesialiteten?

Behov for nye utdanningstilbud i sakkyndigarbeid

Ser spesialitetskomiteen behov for nye 
opplæringstilbud i sakkyndigarbeid som ledd i 
spesialistutdanningen i den aktuelle spesialitet?

Behov for systematisk opplæring og supervisjon 
på avdelingsnivå?

Behov for obligatoriske eller valgfrie kurs?

Bør sakkyndigarbeid nevnes eksplisitt 
i målbeskrivelsen eller i sjekkliste/
attestasjonsskjema for spesialiteten?

innføring av obligatorisk kurs

Vil et generelt nettbasert kurs om sakkyndigarbeid 
tilsvarende 2 – 3 timer undervisning være nyttig for 
den aktuelle spesialitet?

Vi ber om svar innen utgangen av mars 2009.

!Den norske legeforening v/ 
Einar Skoglund, Utdanningssjef 

Nina Evjen, Spesialrådgiver



ORTOPEDISKE IMPLANTATER

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

også som modulært system.

Corail hofteprotese
Den best dokumenterte usementerte  

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

Titan hofteprotese
Titan er Corail-familiens sementerte 

alternativ og kan dokumentere  
glimrende resultater siden 1984.

ASR
4. generasjon resurfacing hofte- 

protese fra DePuy. ASR kan  
opereres med computer  

assistert kirurgi.

Preservation Uni kneprotese
Fremtidens kneprotese, basert på  

30 års suksess og erfaring med LCS. 
Mini-invasiv operasjonsteknikk.

LCS kneprotese
LCS har roterende bæreflater på 

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

C-Stem AMT hofteprotese
Høyglanspolert trippel tapered 

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

og  Cr/Co.

Marathon
NY, sementert acetabularkopp i 

veldokumentert kryssbunden poly-
ethylen. Designprinsippene 

bygger på Ogee koppen.

Pinnacle
Usementert koppsystem med mulig-

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

3 ulike artikuleringer. 
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instructional Course/Master Class 
Foot & Ankle in iceland

Dear NOF member,

One of the goals of NOF is to organise in the uneven years an instructional course on a specialised topic. 
Together with one of the leading NOF experts in this field, Jon Karlsson, we will organise in Reykjavik on 
September 10 and 11, a Master class/ NOF instructional course on Foot and Ankle. This course can be 
considered as an update in the field.

You are invited to participate.

During this instructional Course various controversial ankle and hindfoot topics are highlighted and 
discussed. The course includes live surgery and case discussions for which the participants will be 
encouraged to bring their own cases. 

For more information please visit: www.ankleplatform.com

Registration principle is: first come first serve. 
We will only allow a limited number of participants in order to have maximum interaction.

Hope to see you in Reykjavik!

Kind regards,

Prof. Dr. C. Niek van Dijk,
NOF president
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Ny bok fra legeforlaget: Bruddbehandling
Grebbe Hangur har kommet med i ny bokutgave, nå mellom to stive 
permer. For de som ikke vet hvem Grebbe er, så er det ”trollet” som 
bor og holder til på Hangurstoppen, 818 meter over havet. Dette er 
trollet som har vært logo for Vossakurset siden 1972. 

Bokanmeldelse

Han var uheldig det året 1972, 
men som alle vil se fra tidligere 
vossakompendier og nå altså 
i en flott ny bokutgave, lykkes 
han med sin bruddbehandling. 
Gjennom dels konservativ 
bruddbehandling og dels 
operativ bruddbehandling så 
grodde alle bruddene hans, dels 
ved primær og dels ved sekundær 
tilheling. Om det oppstod noen 
form for forsinket tilheling, sier 
historien ikke noe om.

En flott bok
Til den rykende fersk utgave av  
boka ”Bruddbehandling”, er det 
bare godord å si. En fortsettelse 
av legeforlagets utgivelser av 
bøker gitt ut i forbindelse med 
de obligatoriske kursene innen 

ortopedisk kirurgi. Vi nevner også 
bøkene om protesekirurgi og 
avansert bruddbehandling.

Forrige Kurskompendium fra 
Vossakurset ble trykket i 2005. Et 
ettertraktet kurskompendium for 
spesielt yngre kolleger under 
utdannelse innen ortopedisk 
kirurgi. Kompendiet ble enda mer 
ettertraktet etter hvert som det 
tok lenger tid før man kom med 
på Vossakurset, et kurs man 
egentlig bør ta tidlig i 
utdannelsen. De nye redaktørene 
Kjell Matre og Randi Margrete 
Hole takker også Prof. Emeritus 
Einar Sudmann for hans 
utrettelige arbeide med 
kompendiet. Og det er vel 
fortjent, men Einar Sudmann 
setter nok også pris på at det 
nå er blitt bok ut av hans 
opprinnelige kompendium.

Praktisk og pedagogisk
Boken tar for seg de vanligste 
bruddene og behandlingen av 
disse. Det understrekes i forordet 
at ambisjonene med boken ikke 
er å skrive en lærebok som skal 
dekke alle felt innenfor 
ortopedisk traumatologi. 
Det finnes større bøker for dette. 
Dette er da også en bok som 
deles ut til deltagerne på Vossa- 
kurset som omhandler de 
vanligste bruddene og 

behandlingen av disse. I tillegg er 
der stort sett gode referanselister 
etter hvert kapittel som henviser 
til selve kapittelet og også 
dermed til ytterligere lesing.

Bruddtilheling
Boken er lagt opp svært 
pedagogisk og begynner med 
prinsippene for bruddtilheling, 
med nøye gjennomgåing av 
absolutt stabilitet og ”høveleg 
stabilitet” og forholdene rundt 
forstyrret bruddtilheling.

gipsing
Deretter følger svært grundig 
gjennomgang av gips og gipse-
teknikk og spesielt grundig om 
legging av ortoser. 
Leseverdig og nyttig gjennom-
gang. Sikkert er det mange som 
litt uforberedt har fått ortose-
legging på poliklinikken, 
uforberedt med et kvarter til 
rådighet, og dermed en dårlig 
anlagt ortose som resultat. 
Refereranselisten  med artikler 
fra 1855 og 1903 viser kanskje at 
noe innen vårt fag ikke har gått 
av mote.

Operativ bruddbehandling
Kapittelet om operativ brudd-
behandling, indikasjoner, de 
forskjellige prinsipper og de 
forskjellige klassifikasjonene 
–også av bløtdelsskadene  - er 
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oversiktlig og ryddig. 
De tar for seg grundig velkjente 
prinsipper med gode og velkjente 
tegninger/illustrasjoner og 
illustrert med gode røntgen-
bilder etter meget vellykkete 
osteosynteser.

Ekstern fiksasjon
I kapittel 3.5 som omhandler 
ekstern fiksasjon er det en 
blanding av norsk og engelsk i 
teksten til de forskjellige bildene. 
Litt merkelig, men det har 
kanskje med at bildene er trykket 
med tillatelse fra tidsskrifter 
skrevet på engelsk. 

Bløtdelsskader
Kapittel 4.1 om bløtdelsskader 
og klassifikasjon henvises også 
til kapittel 3.2. her menes vel 
egentlig kapittel 3.1 side 76. 
Dette er vel mest pirk – men  
korrektur kan aldri leses for 
mange ganger. Et meget bra og 
grundig kapittel – med fine bilder 
som illustrerer meget 
bra teksten.

Etter disse innledende generelle 
kapitlene kommer grundige og 
leseverdige summariske artikler 
om de forskjellige fracturene.  

Fracturer
Fracturene i overekstremitetene 
er meget gode – med gode 
tegninger og illustrasjoner. 
Savner i kap. 5.6 om radius-
fracturer referanseliste etter et 
meget godt og grundig kapittel. 
Yngvar Krukhaug blir dog 
unnskyldt da det må sies at 

dette arbeidet kom samtidig med 
avsluttende forberedelser til 
doktordisputas. Jeg tror nok de 
vil være der ved første revisjon 
av boken. 

Columna og Bekken
Kapittelet 6 om Columna og 
Bekken er oversiktlig og gir 
ryddige og bra retningslinjer. 
Fig 6.1.4 burde kunne skrives 
med samme tekst som ellers i 
kapittelet og ikke kopi fra 
opprinnelig tidsskrift. 
Pirk, men dog.

underekstremiteter
Kapittel 7 om underekstremiteter 
starter med proksimale fracturer 
og tar kort for seg litt historikk. 
Artig, og jeg er av de som tror at 
den historiske biten faktisk og 
er viktig for å forstå hvorfor man 
gjør det man gjør i dag. 

Ser imidlertid at det vil bli meget 
omfattende, men en lite kort 
historikk i kapittel 7.1 synes jeg 
er på sin plass. Artige bilder.
Videre i kapitel 7.2 kommer 
Norges svar på Netter tydeligere 
inn på banen. Han tegnet også i 
tidligere kapitler i boken. 
Ole Fosse – ortoped fra Lille- 
hammer og det Norske ishockey-
landslaget har satt sitt preg med 
noen herlige tegninger. 
Og dette er ikke de eneste han 
har produsert. Men for de som 
ønsker å engasjere ham kan jeg 
fortelle at dette er en kollega 
med mange jern i ilden. 
Et flott kapittel.

I margnaglingen av femur savner 
jeg beskrevet den enkleste måten 
å gjøre distal sperring på ved 
hjelp av en G-bue. Dette kunne 
godt vært beskrevet. 



33Norsk Ortopedpost • 1 - 2009

Web: legesiden.no/bestilling
E-post: bestilling@legeforlaget.no

I kapittel 7.7 er det godt og 
pedagogisk bra skrevet om 
prinsippene ved bruk av 
”Pollerskruer”. Et stort og 
sentralt tema om ankelfracturer 
i en bok om de vanligste 
bruddene er grundig og 
pedagogisk meget bra.

Kapittel 7.10 med kopi av bilder 
– og dermed utydelig tekst på 
kopien som er gjengitt i boken 
synes jeg er unødvendig i en så 
flott bok (fig 7.10.7 spesielt), 
ellers bra kapittel.

Barnefracturer
Barnefracturer har Sven Young 
tatt alene og beskriver greit de 
vanligste bruddene, med også en 
liten kasustikk fig 8.2.12. 

Gode bilder og god illustrasjon av 
den kjente ”Lasses nervetest”.

Patologiske fracturer og post-
operative infeksjoner er store 
temaer som og er omtalt . 

En bok alle ortopeder bør lese
Gratulasjoner til redaktørene 
Kjell Matre (også leder av 
Vossakurset) og Randi Margrete 
Hole (sekretær for Vossakurset) 
og Legeforlaget. Meget godt 
arbeide. Som ved vanlig god 
legekultur er alt arbeidet gjort på 
fritiden. Kanskje kommer det en 
økonomisk  belønning når boken 
en gang skal revideres – og 
staten da har overtatt ansvaret 
for spesialistutdanningen?

Prisen: Det er blitt meg fortalt ca 
450 kr. (nesten gitt bort).

Den kan bestilles på 
følgende steder:

Hvis du kommer med på 
Vossakurset så er den inkludert 
i kursavgiften og da får du den 
av din arbeidsgiver. Men dersom 
det er økonomi på sykehusene, 
vil jeg anbefale at denne boken 
er tilgjengelig på alle ortopediske 
avdelinger.

!Knut Fjeldsgaard
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”Foreningen for ekstreme byråkrater” 
Tidligere var det noe som het Medlemsskap i Norsk dusteforening i Dagbladet den gang avisen var 
en ordentlig kulturavis og ikke en kopi av Se og Hør. Jeg tror at foreningens president het Darwin P. 
Erlandsen. I alle fall var det en rekke skriv/retningslinjer fra veldig ofte byråkrater som havnet på side 
3 i Dagbladet og dermed medførte et medlemsskap i Norsk Dusteforbund.

Vi har fått inn noen brev og 
retningslinjer som jeg etterhvert 
synes fortjener et medlemsskap i 
en tilsvarende forening. 

I alle fall kommer det første 
innlegget som kommer fra 
Haukeland Universitetssykehus 
sin direktør Stener Kvinnsland. 
Retningslinjene er på 2 A4 sider – 
og det er en av de nye oppgavene  
vakthavende lege har fått. 
Det dreier seg om: Alt kan ikke 
gjengies, men hovedkapitlene 
gjengis ordrett.

Retningslinjer for pasientflyt fra 
Akuttmottak til avdelinger og 
overflytting mellom avdelinger 
ved presset beleggsituasjon

· Det er lege som er ansvarlig for 
å angi primær mottaksavdeling 
for pasient (alternativ 1 avdeling). 
På bakgrunn av medisinsk 
vurdering skal lege også gjøre 
en vurdering om pasienten 
eventuelt kan plasseres på annen 
avdeling (alternativ 2 avdeling) 
dersom primæravdeling ikke 
har kapasitet.

· Når legen som har tatt i mot 
pasienten har angitt plassering/
mottaksavdeling skal pasient-
ansvarlig sykepleier i AKM melde 
pasienten til mottaksavdeling via 
avdelingens calling/meldepunkt.
· Hvis primær mottaksavdeling 

(alternativ 1 avdeling) ikke har 
kapasitet , skal avdelingen i 
første omgang vurdere fri-
gjøring av egen kapasitet (ved 
overflytting av egne pasienter til 
annen avdeling eller ved 
utskriving). Det er lege fra 
primær mottaksavdeling som 
skal foreta den medisinske 
vurdering av hvem som eventuelt 
skal overflyttes/skrives ut 
fra avdeling.

· I de tilfeller der primær mottaks-
avdeling ikke har mulighet til å 
frigjøre kapasitet skal melding 
om dette gå til pasientansvarlig  
sykepleier i AKM.

· Pasientansvarlig sykepleier i 
AKM orienterer legen som tok 
imot pasienten om at pasienten 

vil bli meldt til alternativ 2 
avdeling (se kulepunkt 1 over).

· Pasientansvarlig sykepleier 
ved AKM melder pasienten til 
alternativ 2 avdeling via 
avdelingens meldepunkt 
(calling).

· Dersom verken alternativ 
1 avdeling eller alternativ 2 
avdeling har mulighet for å 
frigjøre kapasitet til å ta imot 
pasienten skal pasientansvarlig 
sykepleier i AKM kartlegge 
beleggsituasjonen i aktuelle 
andre avdelinger (via POS) og 
informere legen som har tatt 
imot pasienten om eventuell 
ledig kapasitet.

· Legen som tok imot pasienten i 
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AKM må vurdere muligheten for 
å legge inn pasienten på en av de 
avdelinger som i følge POS har 
ledig kapasitet.

· Pasientansvarlig sykepleier 
melder pasienten til mottaks-
avdeling via avdelingens 
meldepunkt (calling).

· Legen som tok imot pasienten i 
AKM skal kontakte vakthavende 
lege ved mottaksavdeling og gi 
de nødvendige kliniske 
opplysninger.

Dersom dette ikke lot seg løse 
er der ytterligere punkter som 
må følges og til syvende og 
sist er det vaktleder ved  
medisinsk avdeling og bakvakt 
gastrokirurgi som har ansvaret 
for å finne en løsning.

Det er vel bare å si god vakt og 
understreke viktigheten av et 
godt samarbeide med de 
forskjellige avdelingene. 
Rundskrivet er blitt opplest på 
avdelingen til rungende jubel 
– og alle kollegene har tatt det 
med seg på vakt og lover at dette 
skal de følge opp ved minste tegn 
på at det kan bli en eneste seng 
i korridoren. Endelig fikk man et 
enkelt skriv å følge. 

Ærbødigst og under jubel gies 
et medlemsskap i ”Forening for 

ekstreme retningslinjer og skriv”. 
Vi bøyer oss i støvet 
og gratulerer.

!Knut Fjeldsgaard
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Ja, da har vi vært her i Lilongwe, Malawi, i 2 
måneder alt. Tida flyr! Jeg vil formidle noen 
opplevelser på godt og vondt fra KCH 
(Kamuzu Central Hospital) i Lilongwe.

Anne og jeg landet mellom noen tordenskyer på 
Kamuzu International Airport fredag 12. desember. 
Det hadde tydeligvis regnet en del. Overalt spirte 
den nyplantede maisen og mange trær var i ferd 
med å blomstre. Vi ble hentet av  kollega Terje 
Nord som hadde arbeidet her nede i 6 uker. Terje 
er (delvis) pensjonert ortoped fra Vestfold som har 
hjulpet oss i Lilongwe da det ikke har vært noen 
ortoped her nede siden juli. 

Kastet ut i det
Vi dro rett på sykehuset for å rekke å gå en 
liten visitt sammen. Terje hadde allerede satt 
opp en multitraumatisert kvinne  til bilateral 
femurmargnaglig allerede i morgen. Vi fikk sett til 
hennE, hilst og  samtidig  sett på fire – fem menn 
med ikke-tilhelede femurfracturer etter flere 
måneder med sengeleie og  gammeldags strekk-
behandling. I tillegg visitt  på en håndfull pasienter 
med åpne, infiserte leggbrudd. Lukten som står 
imot deg når du går inn på den ortopediske posten 
er en intens blanding av urin, svette, blod, puss og 
desperasjon. En rett og slett uvirkelig virkelighet. 

verre enn i en krigssituasjon
Terje har jobbet i flere afrikanske land, i tillegg til 
i Indonesia etter Tsunamien og i Afghanistan, men 
over en MGT på terrassen samme kveld måtte han 
bekjenne at dette var noe av det verste  han har 
vært ute for. Han betegnet det han hadde drevet 
med i 6 uker som ”krigskirurgi – eller kanskje verre, 
for i krig bryr omverdenen seg mer, og du har flere 
ressurser.” ”Svært få ” har hørt om Malawi. Ja, det 
la vel an tonen for de neste ukene. De to første 
dagene ble til sammen 10 pasienter operert, de 

fleste med mange uker gamle, stygge åpne legg, 
lår og armbrudd. På onsdag var det visitt. 
Egentlig en mental styrkeprøve for en litt nevrotisk, 
norsk ortoped med norsk hygienestandard i 
bagasjen hjemmefra. 

uverdige forhold
Av de ca 65 pasientene på den mannlige 
ortopediposten lå ca 20 på verandaen, de fleste i 
senger riktignok, men flere på gulvet. 
Det plaskregnet og vannet sprutet inn på 
pasientene. De som var heldige nok til å ligge 
inne på 8-manns rommene måtte holde ut i 
lukten av infiserte liggesår og åpne beinbrudd.

Sven Young
Lilongwe, 10.02.09
svenyoung@gmail.com
Lokalt mobilnr.: +265 (0)9 230 763  

u
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Sven Young på røntgenavdelingen

Jeg telte 11 lårbeinsbrudd som trengte operasjon, 
flere unge med lårhalsbrudd som ikke ville gro, 
12 åpne, infiserte leggbrudd, 3 tverrsnittsskader 
med monstrøse, infiserte liggesår (en skade og 
to sannsynlige tuberkulosepasienter). To infiserte 
amputasjonsstumper etter slange- og krokodillebitt 
var det også. En 18-åring med sannsynlig 
osteosarkom (beinkreft) i leggen, en 25-åring med 
det samme i skulderen og en 50-åring med kreft 
i lårbeinet lå også og ventet på den utenlandske 
ortopeden. 

Fluelarver i gipsen
I et hjørne av verandaen satt en liten mann på 
gulvet med en grusom gips.  Mannen var psykotisk 
og hadde bare fått sitte der noen uker da han ikke 
hadde noe hjem å dra til. Han hadde en støvelgips  
som var helt svart og helt myk. Det luktet så ille at 
ingen ville gå bort til ham før jeg insisterte. 
Jeg trodde det bare var i tegneserier en kunne se en 
sky av fluer rundt et menneske, men dette var 
verken film eller tegneserier. Pasientene i de 
nærmeste to sengene hadde trukket teppene over 
hodet for ikke å bli så plaget av fluene og lukten. 
Da jeg bøyde meg ned for å se på  gipsen la jeg 
merke til at det kom masse maggot, fluelarver(!), 
krypende ut av den. 

Skremmende inntrykk
På dameposten er det heldigvis færre ortopediske 
pasienter, kanskje rundt 20 stykker, men ikke desto 
mindre triste skjebner. En av pasientene som lå 
på gulvet i regnet på verandaen her var en 35 år 
gammel 2-barnsmor med AIDS som hadde vært 
involvert i en bilulykke 6 uker før hun kom til oss på 
Kamuzu Central Hospital (KCH). 
Hun hadde bilaterale komminutte, åpne femur- og 
tibiafrakturer. Beina var gipset inn og bandasjene 
gjennomtrukket av regn og puss. En annen dame lå 
urørlig i sengen mens barna krøp rundt på henne. 
Hun hadde et nakkebrudd med tverrsnittskade.  
Vi har ingen skallestrekk eller halovester. Sist jeg 
sjekket hadde sykehuset én (!) stiv nakkekrage…! 
En tredje kvinne hadde falt med hånden i 
matlagingsbålet for over en måned siden. 
Alle fingrene utenom tommelen var forkullet på 
ryggen og det rant illeluktende puss ut av alle fire. 
Hun hadde intense smerter og var subfebril. 

Også hun lå på en våt madrass på gulvet på 
verandaen. Sengene var reservert for de som lå i 
strekk for forskjellige lårbeinsbrudd.  

umulig å gi nødvendig hjelp
Dagene er relativt intense på jobb, men heldigvis 
blir jeg ikke ringt etter for ofte på kveldene. 
På julaften ble derimot en mann som hadde sovnet 
i fylla skambitt av en hyene midt i byen. Han har 
vi operert på en stund. Vi så forresten en hyene 
borte i veien her på vei hjem en kveld vi også, men 
satt heldigvis trygt i bilen. En ung mann ble skutt 
i leggen med en høyhastighetsrifle. Da vi begynte 
å operere hadde han 5 i Hb. Det var ikke blod i 
blodbanken, slik det ofte ikke er her. 
Han styrtblødde og vi måtte pakke og bare 
amputere  som øyeblikkelig hjelp.

De fleste i landsbyene har en ”Panga”, en 
halvmeterlang machetekniv, liggende til å kutte 
gress, mais osv. Det hender ikke så sjelden vi må 
lappe sammen folk som har ”kranglet”. En kveld 
måtte jeg ut, etter at en mann som hadde båret noe 
tungt på hodet hadde sklidd og ”skadet ryggen”. 
Da jeg kom til posten fant jeg en 25 år gammel 
mann som lå og heiv etter pusten i en seng på et 
8-mannsrom. Han hadde smerter i nakken og kunne 
flektere i albuene, og det var det hele. Det viste seg 
å være over et døgn siden nakkeskaden. Det eneste 
som hadde vært tilgjengelig tidligere var 

en oksygenkonsentrator. Vi forsøkte å  få en ledig 
seng på intensiv eller et annet mer privat sted , 
men dessverre . Der var ikke ledig seng – ei heller 
surstoff tilgjengelig  og han døde neste morgen 
med syv fortvilte pårørende tilstede. Det er kanskje 
overflødig å si at en føler seg maktesløs her til tider. 
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ORTOPEDISKE IMPLANTATER

Olmed Collumskrue
Olmed collumskrue er utviklet for 
mediale collumfrakturer og brukes 

ved over 40 norske sykehus.

Hastings hemiprotese
Hastings hemiprotese er et naturlig 
supplement til Charnley-systemet.

Global AP skulderproteser
Global AP skulderprotese, utviklet 
for maksimal anatomisk tilpassing 

(hoder med variabel geometri). 

Delta Xtend skulderprotese
Nytt, Delta Xtend Revers Shoulder 

System. Leveres både for sementert- 
og usementert bruk.

Arthrex
Instrumenter og implantater til 

artroskopiske - og mini-invasive  
prosedyrer.

Arthrex -Olympus
Produktinnovasjon innen artro-

skopisk kirurgi i samarbeider med 
Olympus på digital bildebehandling.

Expedium
OrtoMedic – ny leverandør for 

DePuy Spine. Vi tilbyr kvalitetspro-
dukter innen rygg- og nevrokirurgi.

Computerassistert kirurgi
Ny teknologi som gir mer nøyaktig 
posisjonering av implantatene ved 
operasjon av hofte- og kneproteser.

Hand Innovations 
Innovative løsninger for behandling 

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

gledeshistorier
Men det hender vi lykkes også, mye på grunn av det 
nye utstyret vi har fått kjøpt igjennom bevilgningen 
til Trond Mohn. Noen pasienter blir de heldige 
vinnerne av eksternfiksasjonslotteriet. En 18-åring 
kom inn med åpent leggbrudd med et sår fra 
mediale tibiakondyl til mediale malleol med hele 
tibia blottlagt, men heldigvis med mesteparten av 
periost intakt. Ved hjelp av en avlastende incisjon 
lateralt fikk vi lukket huden over beinet – han fikk 
en ekstern fiksatør og  foreløpig ser det ikke ut til 
å være infisert og han er oppe og går. Dette hadde 
vært et soleklart amputasjonskasus for noen få 
måneder siden da man ikke hadde noen muligheter 
eller noe utstyr til å sette på en ekstern fiksatør. 
Da jeg kom hadde vi fire eksternfiksasjoner igjen. 
Nå har vi ingen. Vi har nok mer enn ti som trenger 
dette utstyret liggende på posten akkurat nå så 
hvis noen der hjemme har noe utstyr til overs er vi 
takknemlige for å få tilsendt det.
Noe av det mest takknemlige vi gjør er kanskje å 
margnagle alle femurfracturene  som ligger med 
pseudartroser og stivt kne etter mange måneder i 
sengen med strekk. SIGN-naglene er virkelig gode, 
når man blir vant til å operere uten gjennomlysning, 
og til tanken på å reponere alle bruddene åpent. 
Av de 27 som er operert siden KCH fikk SIGN-
naglene i april i fjor er foreløpig kun én infisert.

Altfor sent til sykehus
De fleste pasientene kommer altfor seint til 
sykehus. Vi ser sår daglig her som man ikke  skulle 

tro var mulig. En 16-åring vi fikk inn i forrige uke 
tråkket på en slange fire uker før innleggelse. 
Da han kom var det bare knoklene som var igjen av 
leggen. Fotbladet var inntørket og mumifisert. 
En annen gutt på 9 år var bitt av en slange på 
hånden. Han kom etter ca 3 uker. Da jeg tok av 
bandasjen ramlet alle metacarpene ut og ned 
på gulvet… 

En 18-åring hadde ligget 5 uker i strekk på et 
distriktssykehus med femur utenfor huden. 
Lukten er virkelig ubeskrivelig i slike tilfeller. 
Tro meg.  Vi klarer ikke ta unna en brøkdel av de 
ekstreme tilfellene vi ser her. Etter norsk standard 
burde vi vel hatt flere hundre ortopeder for å gi 
et godt tilbud til de ca 9 millionene i Central og 
Northern Region i Malawi som er vårt ansvar. 

Opplevelser og inntrykk i kø
Malawi er selvsagt mye mer enn denne 
elendigheten. Det er et land fullt av fantastisk natur 
og stolte, hyggelige mennesker. Vi lever veldig bra 
og får en gjennomført meningsfylt, positiv og 
uforglemmelig opplevelse. Dette er også viktig for 
oss å formidle – vi ser dog fram til å få ned flere 
ortopeder fra sommeren – her er nok å gjøre for alle 
som ønsker å se og oppleve en annen ortopedisk 
verden – andre ortopediske problemstillinger – og 
ikke minst andre løsninger på problemene. 
Man tager hva man har og gjør så godt man kan. 
Og det er svært mye man kan gjøre - viktig å 
ikke glemme de positive opplevelsene et slikt 
opphold gir.

Det er bare å stille seg i kø!

SIGN -nagle innsatt uten gjennomlysning

Fra sengepostene
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ATC-nr.: B01A E07
Refusjonsberettiget (T): Nei
T:
Legemiddelform: KAPSLER, harde 
Styrke: 75 mg og 110 mg
Deklarasjon: Hver kapsel inneh.: 
Dabigatranetexilat (som mesilat) 
75 mg resp. 110 mg. Fargestoff: Indigo-
karmin (E132), paraoransje (E110), 
titandioksid (E171), jernoksid (E172).
indikasjoner: Primær forebyggelse av 
venøs tromboembolisk sykdom hos 
voksne pasienter som har gjennom-
gått elektiv total hofteprotesekirurgi 
eller total kneprotesekirurgi.
Dosering: Forebyggelse av venøs 
tromboembolisk sykdom (VTE) etter 
gjennomgått elektiv kneprotesekirur-
gi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler 
á 110 mg) 1 gang daglig. Behandlin-
gen 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. 
Forebyggelse av venøs tromboembol-
isk sykdom (VTE) etter gjennomgått 
elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt 
dose er 220 mg (2 kapsler á 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. For begge 
typer kirurgi bør start av behandlin-
gen utsettes hvis hemostase ikke 
er etablert. Hvis behandling ikke 
startes samme dag som inngrepet, 
bør behandlingen starte med 2 
kapsler 1 gang daglig. Kapslene skal 
svelges hele med vann, med eller uten 
mat. Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset 
klinisk erfaring ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon (kreatininclearance 30-
50 ml/min). Forsiktighet bør utvises. 
Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler á 
75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen 
bør starte innen 1-4 timer etter avslut-
tet kirurgisk inngrep med 1 enkelt 
kapsel og fortsette med 2 kapsler 
1 gang daglig i totalt 10 dager etter 
kneprotesekirurgi og i totalt 28-35 
dager etter hofteprotesekirurgi. Eldre 
(>75 år): Begrenset klinisk erfaring. 
Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose 

er 150 mg (2 kapsler á 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 10 dager etter kneprotesekiru-
rgi og i totalt 28-35 dager etter 
hofteprotesekirurgi. Samtidig bruk av 
amiodaron: Doseringen bør reduseres 
til 150 mg daglig til pasienter som får 
samtidig behandling med amiodaron. 
Overgang til parenteralt antikoagulan-
tium: Det anbefales å vente 24 timer 
fra siste dose før bytte fra Pradaxa 
til et parenteralt antikoagulantium. 
Overgang fra parenteralt anikoagu-
lantium: Det anbefales å ikke starte 
behandling med Pradaxa før neste 
dose av et parenteralt antikoagulan-
tium skulle vært gitt.
Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet overfor virkestoffet el-
ler overfor et eller flere av hjelpestof-
fene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 
(CrCl < 30 ml/min). Aktiv klinisk 
signifikant blødning. Organskade 
med risiko for blødning. Spontan eller 
farmakologisk nedsatt hemostasen. 
Nedsatt leverfunksjon eller lever-
sykdom som kan forventes å påvirke 
overlevelsen. Samtidig behandling 
med kinidin.
Forsiktighetsregler: 
Bruk av Pradaxa er ikke anbefalt til 
pasienter med forhøyede leveren-
zymer > 2 ganger øvre normal-
verdi. ALAT bør måles som del av 
standard preoperativ evaluering. 
Svært begrenset klinisk erfaring med 
anbefalt dosering hos pasienter med 
kroppsvekt < 50 kg eller > 110 kg. 
Dosejustering er ikke nødvendig, men 
nøye klinisk overvåking anbefales. 
Anbefales ikke til barn under 18 år på 
grunn av manglende data vedrørende 
sikkerhet og effekt. Blødningsrisiko: 
Nøye klinisk observasjon (som ser 
etter tegn til blødning eller anemi) 
anbefales i hele behandlingsperioden, 
særlig i følgende situasjoner: Sykdom-
mer som forbindes med økt blødning-
srisiko som medfødte eller ervervede 
koagulasjonsforstyrrelser, trombocy-
topeni eller funksjonelle blodplatede-

fekter, aktiv ulcerøs gastrointestinal 
sykdom, nylig biopsi eller større 
traumer, nylig intrakraniell blødning 
eller kirurgiske inngrep i hjerne, ryg-
grad eller øyne, bakteriell endokar-
ditt. Forsiktighet må utvises og det 
kreves nøye klinisk observasjon hos 
pasienter med moderat nedsatt nyre-
funksjon, pasienter < 50 kg og eldre 
pasienter. Ved alvorlige blødninger må 
behandlingen seponeres og årsaken 
til blødningen undersøkes. Legemidler 
som øker blødningsrisikoen bør 
ikke brukes samtidig med eller må 
brukes med forsiktighet sammen med 
Pradaxa. Pasienter med høy risiko 
for død knyttet til kirurgisk inngrep 
og med risikofaktorer for tromboem-
boliske hendelser bør behandles 
med forsiktighet da det foreligger 
begrensede data vedrørende effekt og 
sikkerhet. Pradaxa anbefales ikke til 
pasienter som gjennomgår anestesi 
med postoperative inneliggende epi-
duralkatetre. Første dose Pradaxa bør 
administreres minimum to timer etter 
at kateteret er fjernet. Pasientene 
må observeres hyppig for nevrolo-
giske tegn og symptomer. Kapselen 
inneholder fargestoffet paraoransje 
(E110) som kan forårsake allergiske 
reaksjoner.
Varseltrekant: Nei
interaksjoner: 
Antikoagulantia og plateaggregas-
jonshemmere: Følgende behandlin-
ger anbefales ikke samtidig med 
Pradaxa: 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 som er nødvendig for å bevare 
et åpent sentralt vene- eller arterieka-
teter. NSAIDs: På grunn av risiko for 
blødning, særlig med NSAIDs med 
halveringstid > 12 timer, anbefales 
nøye observasjon for tegn på blødn-
ing. Amiodaron: Amiodaron er en 
hemmer av effluks transportproteinet 
P-glykoprotein og dabigatranetexilat 

Reseptpliktig, gruppe: C

PREPARATNAvN: PRADAxA 
FiRMA: BOEhRiNgER iNgELhEiM
Underoverskrift: Antitrombotisk middel
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er et substrat for dette transportpro-
teinet. Ved samtidig administrering 
av amiodaron, var eksponeringen for 
dabigatran økt med 60 % hos friske 
individer. På bakgrunn av den lange 
halveringstiden for amiodaron kan 
muligheten for interaksjon vedvare i 
uker etter at amiodaron er sepon-
ert. Justering av Pradaxa-dosen er 
nødvendig (se Dosering). Forsiktighet 
må utvises med sterke hemmere av 
P-glykoprotein som verapamil, klari-
tromycin og andre. Potente indusere 
av P-glykoprotein som rifampicin og 
johannesurt (Hypericum perforatum) 
kan redusere den systemiske ekspon-
eringen for dabigatran. Forsiktighet 
anbefales. 
graviditet/Amming:
Overgang i placenta: Det foreligger 
ikke tilstrekkelige data på bruk av 
Pradaxa hos gravide kvinner. Dyres-
tudier har vist reproduksjonstoksiske 
effekter. Mulig risiko for mennesker 
er ukjent. Kvinner i fertil alder bør 
unngå graviditet under behandling 
med dabigatranetexilat. Pradaxa skal 
ikke brukes under graviditet, hvis ikke 
strengt nødvendig.
Overgang i morsmelk: Det forelig-
ger ikke kliniske data på effekten 
av dabigatran på barn som ammes. 
Amming bør avbrytes ved behandling 
med Pradaxa.
Bivirkninger:
De vanligst rapporterte bivirkningene 
er blødninger som forekommer hos 
ca. 14 % av pasientene. Frekvensen av 
større blødninger (inkl. blødninger fra 
sår) er mindre enn 2 %.
Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Blod/lymfe: Anemi. 
Hjerte/kar: Hematom, traumatisk 
hematom, blødning fra sår.
Gastrointestinale: Gastrointestinal 
blødning.
Hud: Hudblødning. 
Nyre/urinveier: Hematuri.
Undersøkelser: Redusert hemoglobin.
Øvrige: Sårsekresjon, anemi post-
operativt, postoperativt hematom, 
postoperativ blødning, postoperativ 
væsking. 

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):
Blod: Trombocytopeni.
Hjerte/kar: Blødning.
Luftveier: Epistakse.
Gastrointestinale: Rektal blødning. 
Blødning fra hemorroider. 
Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, 
unormal leverfunksjon/unormale 
leverfunksjonstester, økte leveren-
zymer, hyperbilirubinemi, forhøyet 
transaminase.
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose.
Undersøkelser: Redusert hematokrit.
Øvrige: Blødning ved injeksjons-
stedet, blodig væsking, blødning 
ved innstikk av kateter, postoperativ 
drenering, sårdrenering.
Overdosering/Forgiftning:
Symptomer: Høyere doser enn anbe-
falt utsetter pasienten for økt risiko 
for blødning.
Behandling: Intet antidot. Ved blødn-
ingskomplikasjoner må behandlingen 
seponeres og årsaken til blødningen 
undersøkes. Adekvat diurese må 
opprettholdes. Start av passende be-
handling, 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.
Egenskaper:
Klassifisering: Kompetitiv, reversibel, 
direkte tombinhemmer.
Virkningsmekanisme: Dabigatrane-
texilat er et småmolekylært prodrug 
uten farmakologisk aktivitet som 
omdannes raskt og fullstendig til 
dabigatran ved esterasekatalysert 
hydrolyse i plasma og i leveren. Siden 
trombin (serinprotease) muliggjør 
omdannelsen av fibrinogen til fibrin 
i koagulasjonskaskaden, vil en hem-
ming av trombin forebygge utviklingen 
av tromber. Dabigatran hemmer også 
fritt trombin, fibrinbundet trombin og 
trombinindusert plateaggregasjon. 
Det er en klar korrelasjon mellom 
plasmakonsentrasjonen av dabigatran 
og graden av antikoagulasjonseffekt. 
Absorpsjon: Den absolutte bio-
tilgjengeligheten for dabigatran 
etter oral administrering av Pradaxa, 

er ca. 6,5%. Etter oral administre-
ring av Pradaxa til friske frivillige, 
karakteriseres den farmakokinetiske 
plasma-profilen til dabigatran av en 
rask økning av plasmakonsentras-
jonene med Cmax etter 0,5 til 2 timer 
etter administrering. Absorpsjonen 
postoperativt er relativt langsom 
sammenlignet med friske individer og 
viser en jevn plasmakonsentrasjon-
tidskurve uten høye topper. Maksimal 
plasmakonsentrasjon oppnås 6 timer 
etter administrering i en postop-
erativ periode. Langsom og forsinket 
absorpsjon forekom vanligvis bare 
på operasjonsdagen. De påfølgende 
dager er absorpsjonen av dabigatran 
rask og maksimale plasmakonsen-
trasjoner oppnås etter 2 timer. Mat 
påvirker ikke biotilgjengeligheten 
av dabigatranetexilat, men forlenger 
tiden til maksimal plasmakonsentras-
jon med 2 timer. 
Proteinbinding: 34-35 %. 
Fordeling: Distribusjonsvolum: 60 
– 70 L. 
Halveringstid: Plasmakonsentras-
jonene av dabigatran viste et biek-
sponentielt fall med gjennomsnittlig 
terminal halveringstid på 12-14 timer 
hos friske frivillige og 14-17 timer hos 
pasienter som gjennomgikk større 
ortopedisk kirurgiske inngrep. Halver-
ingstiden var uavhengig av dose
Metabolisme: Dabigatran konjugeres 
til farmakologisk aktive acylgluku-
ronider. Fire isomere eksisterer, 1-O, 
2-O, 3-O, 4-O-acylglukuronid, som 
hver utgjør mindre enn 10 % av totalt 
dabigatran i plasma. Spor av andre 
metabolitter er påvist.
Utskillelse: Dabigatran elimineres 
hovedsakelig i uforandret form i 
urinen, med en hastighet på ca. 
100 ml/min. 
Oppbevaring og holdbarhet: 
Oppbevares i originalpakningen for å 
beskytte mot fuktighet.
Pakninger og priser: 
75 mg: Enpac: 10 stk kr 319,30,
60 stk kr 1744,20. 
110 mg: Enpac: 10 stk kr 319,30,
60 stk kr 1744,20.
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Wilhelmstift Kinderkrankenhaus 
i hamburg, Tyskland 
Mona Winge
Seksjon for hånd og mikrokirurgi, 
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet 

Med bakgrunn i eget behov for videre utdanning i barnedeformitetskirurgien på overekstremiteter ble 
2 turer på totalt 4 uker til Hamburg planlagt og gjennomført i september og desember 08. 
Sykehuset Wilhelmstift Kinderkrankenhaus er, som navnet antyder det, et barnesykehus og har en 
spesialisert håndkirurgisk avdeling ledet av Dr Rolf Habenicht. 

Avdelingen opererer elektivt kun 
barnedeformiteter (på o.ex og 
forfoten) og ellers akutte mindre 
sårskader/frakturer på hender. 
Hans team består av Dr Wiebke 
Hülsemann, Dr Max Mann, 
1 rotasjonskandidat og sekretær 
Beatriz Ziegler. Dr Habenicht har 
15 års erfaring med ren barne- 
deformitetskirurgi, Dr Hülsemann 
9 år og Dr Mann 3 år.  
Rotasjonskandidaten er på 
avdelingen i 6 mnd og kommer 
fra Unfallkrankenhaus i Hamburg, 
Boberg som ledd i videre-
utdannelse i plastikkirurgi. 
Både Dr Habenicht og 
Dr Hülsemann er håndkirurger 
med bakgrunn i barnekirurgi og 
plastikkirurgi. Dr Mann er 
ortoped. Forgjengeren på 
avdelingen er den internasjonalt 
kjente barnedeformitetskirurgen 
Dr Dieter Buck-Gramcko. 

1000 barn med ulike diagnoser
På Dr Habenichts avdeling 
opereres totalt ca 1000 barn 
per år. Barn med deformiteter 
kan ofte bli operert på 2-3 
ekstremiteter i samme narkose. 
Poliklinisk vurderes ca 1250 
barn per år. Dette sykehuset 
tar imot barn fra hele Tyskland 
(befolkning på 82 millioner) men 
også fra utlandet. 
Under mine 2 opphold kom det 
flere fra Polen og 1 kom hele 
veien fra Georgia. Mange foreldre 
har funnet sykehuset på internett 
og kommer for en second 
opinion. Dr Habenicht er med på 
de fleste inngrep og treffer alle 
pasienter som kommer til første 
gangs konsultasjoner. Han reiser 
mye til utlandet og deltar hvert år 
på det Skandinaviske congenital 
møtet. Neste verdenskongress er 
i Hamburg fra 12-14 september 
2009, organisert av Dr Habenicht 
og hans team.
Avdeling tar seg av alle typer 
inngrep innen medfødte 
forandringer, fra det mest enkle 
til de kompliserte. Under mitt 
opphold ble pasienter med 
følgende diagnoser operert: 
syndactylier hvorav Apert barn 

med komplekse syndactylier, 
duplikasjoner/polydactylier, 
triphalangeale fingre,  
clinodactylier, camptodactylier, 
acrosyndactylier, behandling av 
radius aplasier og pollicisasjoner, 
constriction band syndrom, 
symbrachydactylier (inkludert 
diverse forlengelser av under-
armer, metacarper og fingre samt 
flytting av tær til hånd.)

 
Teamet i Hamburg fra venstre 
Dr Mann, sekretær Ziegler, Dr 
Habenicht og Dr Hülsemann

veldrevet og effektivt
Avdelingen drives meget 
effektivt. Dagen starter 
kl. 07.15 og varer til man er ferdig 
ca kl 18-19. De begynner med 
en rask visitt på avdelingen og 
videre sårskift på nyopererte 
(gjøres sårskift hver 2. dag post-
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Magic Cube på Apert hånd

operativt og barna er innlagt 
i ca 6-7 dager). Man går ned 
på operasjonsstuen kl.08.10-
08.15 for å starte første inngrep 
innen kl. 08.20-08.30. Det er 
satt opp operasjoner hver dag 
og det planlegges slik at man 
er ferdig med inngrepene tidlig 
ettermiddag for å kunne ha 
poliklinikk med første gangs 
vurderinger utover ettermiddagen 
2 dager i uken.  Andre dager er 
det satt opp enten flere inngrep 
utover ettermiddagen eller et par 
lange inngrep som tar en hel dag.  
Regelmessig kommer kontroll 
pasienter innom på de 3 andre 
ettermiddagene i uken. 
Når dagen på poliklinikken er 
over gås det en kveldsvisitt på 
avdelingen. Effektiviteten mellom 
inngrepene er nok noe av det 
mest imponerende med som 
regel kun 20 minutters venting. 
Barnet kommer ferdig intubert 
på operasjonsstuen. 
Kirurgen vasker og dekker 
sammen med operasjons-
sykepleierene. Skadene som 
kommer inn til dette sykehuset 
er som oftest minimale og 
tas hånd om på dagtid eller 
etter det elektive program på 
ettermiddagen/tidlig kveld. 

Stryninger ukjent
De har ingen erfaring med 
strykninger av det elektive 
program og har strøket kun 2-3 
pasienter de siste 15 år. 
Deres ø.hj.forsinker/ødelegger 
altså ikke for det elektive 
programmet. De har 6 mnd 
ventetid for poliklinisk time 
og har lagt opp program på 
operasjonsstuen 6 mnd 
fremover i tid. 

Familien dekker kostnadene
Det brukes veldig mye gips og 
tilpasses gipslasker som brukes 
som ortoser. De har ingen 
ergoterapeut eller fysioterapeut 
og dermed ingen tilbud om 
tilpassing av ortoser. 
Utskruing av eksternt fiksasjons-
apparat skjer sammen med en 
av legene den første uken 
post-operativt. Ofte kan pasient 
og foreldre/familien ende opp 
med å bo flere uker i Hamburg 
for å følge det post-operative 
opplegg fra sykehuset (spesielt 
distraksjonene med eksternt 
apparat).  Kostnadene dekkes av 
pasientens familie. 

I Norge har vi et helsesystem 
som dekker det meste og gjør at 
pasientene kan skrives ut tidlig 
og komme til hyppige kontroller 
på Rikshospitalet enda de bor 
langt unna.

Mange likhetstrekk
Under mitt besøk var det 
interessant å se at mange 
operasjonsmetoder likner på våre 
egne på Rikshospitalet.  
Rikshospitalet har tidligere 
adopert flere teknikker fra 
Dr Habenicht hvorav bløtdels-
distraktoren ”magic cube” 
som brukes på komplekse 
syndactylier hos Apert barn og 
har fulgt Dr Habenichts utvikling 
av radius aplasi behandling med 
eksternt apparat. Det er god 
kontakt og godt samarbeid 
mellom Rikshospitalet og 
Dr Habenicht. Besøk i Hamburg, 
treff på møter og diskusjon per 
mail gir mange muligheter for 
konferering.

Ilizarov eksternt apparat for bløtdelsdistraksjon av radius aplasi 
på underarm
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Rapport fra AO- kurs Davos
I over førti år, og like lenge som Dr Frihagen har vandret på denne jord, har 
den legendariske AO gruppen arrangert osteosyntesekurs i Davos, Sveits. 
Her har titusener av kollegaer lært å respektere bløtdelene, kjenne forskjellen 
på relativ og absolutt instabilitet, vite hva ORIF og AO står for (Always 
Operate) og ikke minst lære å verdsette den preoperative planleggingen som 
en essensiell del av en vellykket osteosyntese. I år var det endelig vår tur.

Det var en spent og lystig gjeng 
som vendte snuta og flyet mot 
Zurich og Davos. Vel framme fikk 
de fleste og viktigste av 
deltagerne store romslige hotell-
rom på det familiedrevne hotellet 
Concordia, mens andre mer 
ubeskrevne blad i ortopedien 
fikk et dertil egnet krypinn 
oppi høgget. 

Flott opplegg
Vi tvang oss gjennom en skidag 
i regi av et ikke navngitt firma 
på søndagen, i påvente av at det 
hele skulle brake løs mandag 
morgen. Kongressenteret var 
fullt av aktivitet. Her var det 
representanter fra alle verdens 

hjørner som snakket spennende 
og fremmede språk. De neste 
dagene fikk vi glede av å veksle 
mellom foredrag, praktiske 
øvelser og diskusjonsgrupper 
med internasjonale, fabelaktige 
kollegaer, alt sammen på et 
herlig engelsklignende språk, 
som spesielt de sentral-
europeiske arrangørene mestret 
til det fulle.

ARS fungerte strålende
En imponerende storsatsning var 
det såkalte Audience Response 
System.(ARS).  Alle i salen 
fikk utdelt hver sin lille fjern-
kontroll. Flere problemkasus 
ble presentert, og deltagerne 

kunne da vise hva slags 
behandling man ville ha valgt. 
På denne måten fikk man 
en interaktiv forelesning, og 
det var interessant å legge 
merke til de store forskjellene 
i metodevalg fra de ulike deler 
av verden. Mye av dette skyldes 
selvsagt økonomi, kulturelle og 
forsikringsmessige ulikheter.  
Etter hver forelesning brukte vi 
ARS til å gi en rask evaluering av 
siste talers innsats. 
Både tema og fremføring ble 
bedømt. Disse dataene vil AO, 
denne veldedige organisasjonen, 
bruke til å forbedre kurset for 
fremtiden. Slik fikk vi en følelse 
av å kunne bidra til å bringe 
det internasjonale ortopediske 
samfunnet videre.



www.medinor.no
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Ski og Calida-undertøy
I lunchpausene valgte noen å stå 
litt på ski, og det var visstnok bra 
forhold i bakkene. 
Nærmest like bra som på Mysen, 
ble det kommentert av en ivrig 
skienthusiast, som vil være 
anonym av hensyn til hans faste 
overlegestilling (med hjemmel) 
på Elverum sykehus.

Da kurset var over og alle hadde 
handlet Calida-undertøy til sine 
ektefeller, dro vi hjem, mette 
av inntrykk fra en overveldende 
hektisk uke. Vi gleder oss til å 
ta i bruk siste skrik i MIPPO på 
bruket her i nord.

!Per-Henrik Randsborg, Ahus
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Norwegian American Orthopaedic Society
Oppdatering, og ”A Call for Papers”

Planene for møtet i Seattle 13.-16. september -09 
legges nå etter hvert.

Fra Lyle Johnson har jeg fått denne forespørselen:
-De ønsker en foreløpig, ikke bindende oversikt over 
deltakere inne 1.mars-09.

-Foredragsholdere: Vi oppfordrer kollegene til å 
melde på faglige bidrag til møtet. I første omgang 
er det nok med en tittel og evt tidsbehov. Frist for 
abstract er senere. Faglige innnlegg meldes til Cece 
Migliori (sekretær på amerikansk side) på e-mail 
cecemig@cox.net, kopi til meg på sau@sus.no .

På vår side ønsker vi også å oppdatere medlems-
listen. De som ønsker å være medlem bes innbetale 
kontigenten, kr 200,- til konto Nr 3250 31 03922. 
Dette er kontingent for 2 år.

hvorfor bli medlem? 
NAOS høres kanskje litt sært ut, men er en flott 
måte å knytte kontakter med kolleger på høyt nivå 
innen amerikansk ortopedi. 
På norsk side har vi vært ca 60-80 medlemmer.
Vi ønsker nye medlemmer velkomne, kanskje 
spesielt yngre kolleger som med stort utbytte 
kan nyttiggjøre seg kontaktene i utdanning/
videreutdanning.

Vår gamle medlemsliste er ikke komplett, og derfor 
går kommunikasjonen foreløpig som dette via 
ortopedisk forenings mail-liste.
Ber om at dere enten angir mail adresse på 
innbetalingen, eller mailer den til undertegnede på:  
sau@sus.no .

Reise 
OrtoMedic v/Kjell Thygesen har som tidligere 
år velvilligst sagt seg villige til å hjelpe med 
organisering av en felles reise.

ThE ThiRD SCANDiNAviAN iNTERNATiONAL 
SEMiNAR ON FRACTuRES iN ChiLDREN

Särö-göteborg, Sweden, 
September 16-18, 2009

For påmelding og informasjon:
www.pediatricfractures.sverige.net



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

hofteprotese 
     kan i noen grad 
         se slik ut, men enhver protese 
          må tilpasses den enkelte til minste 
         detalj. Det å utvikle en UNIQUE 
        protese innbefatter et svært nært 
          samarbeid mellom oss, pasienten 
            og ortopedkirurgen. Ortopeden 
              deltar aktivt i produksjonen underveis 
               gjennom kommentarer og forslag 
                  til endringer. Når en standard 
                    protese har kun en form og 
                      kommer i ulike størrelser, er 
                        UNIQUE protesen tilpasset 
                          den enkelte og passer 
                           femurkanalen eksakt 
                            og derfor kan den gi 
                             bedre stabilitet og 
                              støtte. Videre kan 
                               dette bety at benets 
                                rekonstruksjon 
                                 rundt protesen 
                                 kan bedres. 
                                  Redusert 
                                  liggetid og 
                                  rekonvalesens  
                                  sammen med 
                                   en langvarig 
                                   levetid for 
                                   protesen er 
                                   jo det som 
                                   betyr noe 
                                    tilslutt, 
                                    er det 
                                    ikke? 
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Den norske legeforening utlyser 
pris til fremme av kvinnelige 
legers vitenskapelige innsats. 
Marie Spångberg-prisen er op-
prettet av landsstyret i forbind-
else med 100-års jubileet i 1993 
for den første kvinnelige lege, 
Marie Spångberg. Formålet med 
prisen er å stimulere kvinnelige 
legers vitenskapelige innsats. 

Prisen er i 2008 på kr 40 000. 
Prisen kan tildeles kvinnelige 
leger for den mest verdifulle 
vitenskapelige originalartikkel 
i norsk eller internasjonalt 
tidsskrift. 

Den som får prisen, skal enten 
være eneforfatter eller første-
forfatter. 

En komité oppnevnt av Den 
norske legeforenings sentral-
styre behandler de innkomne 
søknadene og avgir innstilling 
til sentralstyret. Prisutdelingen 
finner sted på Legeforeningens 
landsstyremøte. 

Artikler som ønskes vurdert for 
pristildeling, sendes Den norske 
legeforening v/Anne Sofie Torp, 
Postboks 1152 Sentrum, 0107 
Oslo. Innsendte artikler må være 
sekretariatet i hende senest 
31. mars 2009. 

Marie Spångberg-prisen

Legeforeningens kvalitet-
spriser deles ut årlig, og skal 
stimulere til kvalitetsarbeid 
i helsetjenesten. Det utlyses 
to priser, en innenfor primær-
helsetjenesten og en innenfor 
spesialisthelsetjenesten. 

Hver pris er på kr 30 000. Prisene 
tildeles for arbeid med formål å 
heve kvaliteten på tjenestene, og 
med vekt på pasientfokus. 

Både arbeidets resultater og den 
prosessen som har ledet frem 
til dem, vil være viktige når det 
gjelder bedømmelsen.

Ved bedømmelse av søknad, 
vil følgende bli vektlagt:

• Arbeidet bør fortrinnsvis være 
nyskapende.

• Anerkjente prinsipper og verk-
tøy innen kvalitetstenkning og 
-forbedring bør være anvendt.

• Arbeidet bør være avsluttet 
eller publisert i løpet av de to 
siste årene.

• Prisen kan tildeles enkeltleger 
eller samarbeidende grupper 
der også leger har deltatt i 
arbeidet. 

• Det er ønskelig at arbeidets 
resultater medfører pasient-
opplevde forbedringer.

En komité oppnevnt av Den 
norske legeforenings sentral-
styre behandler de innkomne 
søknadene og avgir innstilling 
til sentralstyret. Prisutdelingen 
finner sted på Legeforeningens 
landsstyremøte. 

Søknad med vedlagt doku-
mentasjon sendes Den norske 
legeforening v/Anne Sofie Torp, 
Postboks 1152 Sentrum, 0107 
Oslo. Søknaden må være 
sekretariatet i hende senest 
31. mars 2009.

Den norske legeforenings kvalitetspriser 2008

PRiSER
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STiPEND

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

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

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

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

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

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

Reisestipend og beste 
høstmøteforedrag.

Knut Fjeldsgaard

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

Norsk forening for
håndkirurgis reisestipend

Styret kan tildele et eller flere
reisestipend på inntil kr 10.000
til medlemmer for å besøke
håndkirurgiske avdelinger i
andre land, fortrinnsvis skandi-
naviske. Deles ut hvert år. 
Førstegangssøkere vil bli prior-
itert. Søknader sendes til styret 
ved sekretæren og bør inne-
holde opplysninger om reisemål, 
fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på
årsmøtet. Etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev
i NOP-posten, Tidsskrift for Den
norske lægeforening eller tilsvar-
ende organ. Det bør fremgå at
reisen er støttet av stipend fra
Norsk forening for håndkirurgi.
Kopi av reisebrev samt regnskap
for reisen sendes til styrets
sekretær, hvoretter utbetaling
av stipendmidlene kan finne
sted. Hvis stipendiaten ikke
har oppfylt betingelsene for
utbetaling av stipendet innen

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

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

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

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

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

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

Vedtekter for Norsk Ortopedisk 
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

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

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

Stipendet er på kr 75 000 

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

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

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

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

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

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

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

Søknadsfrist: 31. januar hvert år.
Fellowship skjer vanligvis i mai
samme året.

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

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

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

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

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

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

JAN A. PAhLES FORSKNiNgSLEgAT
Legat til revmakirurgisk og tverrfaglig 
revmatologisk forskning.
Formål: å gi støtte til kandidater som 
utmerker seg i sitt arbeid til fremme for 
og videreutvikling av dette felt.
 
Søknadsfrist: 1. oktober 2009. Søknadsskjema 
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no 
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo. Tlf: 22 98 39 00
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