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COPAL® – den nye produktlinjen for revisjon av protesekirurgi
Alt fra samme sted: Enten det gjelder revisjoner i ett eller to steg så har
Copal® sement mange sikre og individuelle bruksområder.
COPAL® G+C – dobbel beskyttelse og sikkerhet ved ett- og totrinns
revisjoner
COPAL® spacem – spesialsement for produksjon av temporære spacere

Heraeus Medical Nordic AB · Box 437 · 191 24 Sollentuna · Sverige · www.heraeus-medical.com
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”A review of hospital
records over a two-year
period revealed that a
cardiologist
implanted
unneeded stents
in 585 out of
nearly 2000
patients.
Stents are
major moneymakers for
!Alexander Seldal
hospitals. In the past
fiscal year stents brought in roughly $10 000 or
more per procedure. Last year a Louisiana cardiologist was given a 10-year prison sentence following
51 counts of billing private and government health
insurers for unnecessary medical procedures. A
similar case from California, where two cardiologists were convicted on accounts of as many as
50% of their procedures being deemed unneeded,
was settled out of court for over $50 million”
Heartwire, June 2010
Tid er penger
Som en japsebilvariant av vitseføljetongen ”Hvor
mange svensker kreves
for å ….?” stod
jeg i sommer
midt i følgende
problemstilling; Hvor lang
tid skal det
egentlig ta å
bytte vindusviskere på en 98-modell Subaru Legacy? Like
lang tid som det tar å fjerne en halvpjusk menisk
på Aleris? Før det pinlige svaret avdekkes vil jeg
insistere på at dere merker dere følgende relevante
saksfakta; 1) bilen er ikke min, 2) tegningene i instruksjonsboken ligner de barnehagekrusedullene
som henger på enhver overlessa kjøleskapsdør, 3)
biler og mekanikk, spesielt kombinasjonen av de
to, interesserer meg egentlig akkurat der sola aldri
skinner, og 3 1/2) svigers verktøysamling består
etter min mening av en kasse rustent skrapmetall.
Sistnevnte kun verdt et halvt punkt ettersom verk-

tøy strengt tatt ikke er en nødvendighet for den aktuelle prosedyren ifølge de som har peiling på slikt.
Alt dette er naturligvis modelltynne unnskyldninger
fra en alfahann som svettende og svergende over
bilpanseret ble brutalt avmaskulinisert i møtet med
et par gjenstridige Biltemaviskere. Så jeg måtte
bite i den mannlige befolknings mest markspiste
eple (for de som stusser; referansen til syndens
eple kommer senere, jeg så meg her tvunget til noe
nyskapende bildespråk) og tilkalle bilekspertisen.
”Proffen” er øysamfunnets lokale Mister Fix-It i
kjøretøysammenheng. Det finnes bare en proff
innen akseptabel ferjeradius. Hvis proffen flytter,
rammes av yrkesskadegodkjent kugalskap eller
behøves en tidlig helgedag etter dans på grendahuset sliter man. Med mindre man nedverdiger seg til
å søke hjelp over kommunegrensene. Gud forby at
man må helt til storbyen og tigge hjelp fra en byas.
Viskerbyttet ble nå uansett overlatt til proffen, og
kom etter en del tids plundring endelig i orden. Det
tok omtrent to menisker. Proffen er åpenbart ute av
trening, for som den vise direktøren påpekte, og her
kan kirurg/lege byttes ut med det som måtte passe;
”En kirurg som bruker lang tid er en lege som ikke
er trent”.
Greed is good
Køfrie veier og lett tilgjengelige, trakasseringsfrie
parkeringsplasser er ingen menneskerett. Det er for
så vidt ikke profittering på andres reelle, innbilte
eller påståtte helseplager heller. Særlig ikke når det
er våre alles surt innbetalte spesidalere, midlertidig
plassert i onkel Sigbjørns portemonè, den glupske
ortomaten fores med. Alle selvplagende bydelsbeboere som daglig ruser en halvtime i kø for å nå
jobben tre kilometer unna, har hatt nærkontakt
av en eller annen grad med sjelløse parkeringsfascister som spiser nypussa aluminiumsfelger
til frokost og på sjettesansvis værer enhjulede
stripeovertredelser fra det røykfylte pauserommet
i psyk-byggets frankensteinkjeller. Første dør til
høyre etter ECT-labben. Som reanimerte skrømt fra
Securitates gjenglemte overskuddslager svermer
de asfalten med frontruteskitende måkers presisjon
og sjarm tatt rett ut av nitrogenfryseren. Begrepet
stoppeklokkeomsorg får en ny automobil dimensjon ved synet av en digitalkamerabevæpnet kjeledress som fra et skyggefullt hjørne teller sekunder u
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Thinking outside the cup

  
R3™
Acetabular System

R3 Acetabular System – R3think your options. We wanted to
find out what would happen when we combined intraoperative
flexibility, increased stability, larger head sizes and a greater
range of motion in one acetabular cup design. Now we know.
Contact your local Smith & Nephew representative for more
information or go to www.R3thinkYourOptions.com

Smith & Nephew AS | Nye Vakåsvei 64 | 1395 Nesbru | Norway | telephone +47 66 84 20 20 | www.smith-nephew.com/no

™ Trademark of Smith & Nephew

på timinuttersparkeringen. Så kommer uvegerlig
dagen da man finner en vannbestandig, rivesikker
gul plastremse under viskeren Proffen nennsomt
klemte på plass. Skrømtet har med sin lyskaster
fingransket de ensomme to overtrederne som ved
midnatt første påskedag stod parkert nærmest
vaktinngangen på den ørkenøde tusenbilersplassen
og avdekket utålelige uregelmessigheter av kvadratrotpotens frekkhet. Du tror meg kanskje ikke, men
det er faktisk vanskeligere å etablere noen form for
rasjonell dialog med sjefsskrømtets postboksregistrerte klageinstans enn det er å unnslippe uoperert
fra en privatklinikks klamme grep med bildebevis,
fjerntolket fra Romania, på 33 år gamle meniskers
habitualtilstand.
Anledning gjør tyv
Det innledende klippet i denne tiraden er hentet fra
Amerika. Dette forjettede land av dollar, trekilosbiffer, frihet, selvkremmeri og pumpehaglejustis. Den
noget tvilsomme praksisen til hjemlige allmennpraktiserende listebaroner, som på departemental
dispensasjon tilgodeser sine 2500+ pasienter med
fire minutter og tretten sekunder hver, fremstår som
tilgivelig epleslang på nedfallsfrukt sammenlignet med industrisponsede amerikanske kirurgers
knivkåthet, fullfinansiert av private og offentlige
forsikringsordninger. Alle leger i post-bibelsk tid har
ved minst to tilfeller raust rundet opp tidsbruken
per legevaktkonsultasjon for å bikke tidstakstgrensa, tatt prøver som strengt tatt ikke var nødvendige,
sydd to sting uten bedøvelse og kalt det komplisert

sårbehandling, og hamra folk på knærne for å utløse taksten for orienterende nevrologisk undersøkelse. Velmenende private røntgeninstitutter
forbeholder seg retten til å utføre såkalte supplerende undersøkelser eller endre modalitet dersom
rekvirentens bestilling ikke er adekvat. Adekvat
her brukt i nytalebetydningen ”dyr nok”. Det er
slike mekanismer som medfører skriftlige svar
med anbefaling om kontroll-MR etter tre måneder
for å sjekke at hydrogenatomene som freidig nok
ansamlet seg etter den derre ankeldistorsjonen
har vett nok til å pelle seg bort. Eller at instituttet
applauderende etterkommer en manuellterapeuts
ønske om magnetfoto av hode, skulder, kne og tå i
utredningen av mistenkt ensidig bekkenubalanse
med kompensatorisk ryggsøylemalrotasjon i tre
plan hos en fibromyalgiker. Et parkeringsskrømt
som med arbeidsgivers velsignelse plager fletta av
de ansatte på provisjonvilkår vil vi ikke vite av. Han
vulkaniserer vi i en røyk av svidd rånegummi. En
”rådgiver” i lokalbanken som har personlig, økonomisk interesse av å anbefale bankens eget urusle,
tapsbefengte møkkaprodukt, fremfor konkurrentens anstendige investeringsfond, lyser vi i bann
og stempler SELGER med store bokstaver i den
høye, kontorlandskapsbleike pannen. Det er bare
de kommersialiserte helsefilantroper, ansvarlig for
egen inntjening men samtidig angivelig fullstendig
frigjort fra de økonomiske motiver og ubesudlet av
den egennytte som gjennomsyrer alle andre svaksjela selgere, som diagnostiserer, terapeutiserer og
opererer i et landskap hvor der kun finnes edle motiver. Dette, mine damer og herrer, er det seiglivede
selvbedraget som praktiseres av de nå fornærmede:
Leger er ikke som vanligfolk; viljesvake, skattesnytende, trygdemisbrukende, egenkakemelende,
bedragerske og lettforførte fellesskapsparasitter.
Vi takket høflig og bestemt nei da Adam gnagde på
syndens epleskrott og har siden holdt vår sti ren.
Takke meg til en bøling asfaltselgende engelskmenn på døra midt i en hylende festlig, hverdagslig
familiemiddag. De har i det minste anstendighet
nok til ikke engang å forsøke skjule sin talentløse
uredelighet, og jeg kan slenge igjen døra med et
inderlig forløsende ”NEI TAKK FOR F…!”.
!Alexander Seldal,
Redaktør
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Leder
AMP® – Advance
Medial Pivot
AMP kneprotese er
utviklet for å rekonstruere det anatomiske kne
så optimalt som mulig.
Baserer seg på et ”ballin-socket” rotasjonsprinsipp medialt, med
glidende artikulasjon
lateralt. Dokumentert
ROM på mer enn 119º.
10 års dokumentasjon.

PROFEMUR
hoftestammer
Profemur L: Primærprotese, kileformet
stamme, heldekt med
Hydroxyapatitt. Leveres
i 11 størrelser. Brukes
med separate halser for
optimal tilpasning.

Spacer-G/K

NYHET!

er interposisjonsproteser for hofter og knær,
laget av sement med
Gentamycin. For totrinns
revisjon ved infeksjon.
Leddforholdene opprettholdes. Gentamysin
avgis lokalt over lengre
tid.

FILLER
Filler er en usementert
stamme, plasmasprayet
med rent titangranulat.
Belagt med HA for
optimalt feste. Primærog revisjonsprotese.
10 års dokumentasjon
i det norske Leddproteseregisteret, med
overlevelse på 97,5%

Profemur R:
Revisjonsprotese,
modulær revisjonsprotese med 7 proksimale,
HA-belagte stammedeler
og 39 distale stammedeler. Brukes med separate
halser. Optimale tilpasningsmuligheter. 10 års
dokumentasjon, med
overlevelse på 96,5%.

BioBall® fra
Merete®
er et adaptersystem for
revisjoner, for å endre
offset/benlengde eller,
dersom det er skader
på halsens kon. Man
unngår derved å revidere
stammen.

Kan nå også leveres med Vancogenx (Gentamycin
og Vancomycin) ved antibiotikaresistente infeksjoner

Medinor ASt1C#SZO0TMPt/JMT)BOTFOTWFJ0TMP
5MGt'BLTt&QPTUNFEJOPS!NFEJOPSDPNtXXXNFEJOPSOP

En sommer er over…
Mange av oss husker vel denne sangen med Kirsti Sparboe,
en slager tidlig på 70-tallet. Det som er sikkert er at når
sommeren er over, så kommer høsten, og Høstmøtet, fort.
Undertegnede og det nye styret har snart virket i ett år, og
man kan reflektere litt over det.
Hva med Vintermøtet 2011?
Det nye styret overtok et stort prosjekt, nemlig
ortopedisk vintermøte 2010. Grunnen til Nofs
sterke engasjement i et vintermøte hadde
flere årsaker. Først og fremst fordi det var et
vedtak fra generalforsamlingen 2009, og fordi
det var ønsket fra flere faggrupper. Vi satset
nokså stort på dette, blant annet med direkte
økonomisk støtte til deltakende LIS-kandidater.
Norsk artroskopiforening og Norsk forening
for håndkirurgi har i flere år arrangert sine
vintermøter samtidig på Hafjell, men som separate
arrangementer. I forsøket på å arrangere et felles
ortopedisk vintermøte 2010, var det et håp og
ønske fra styret at flere faggrupper ble med på
arrangementet, som nå ble lagt til Trysil.
I tillegg til de to faste arrangørene fra Hafjell, var
det kun Norsk forening for skulder- og albuekirurgi
som meldte sin interesse med eget fagprogram.
Faglig kan man trygt si at vintermøtet ble en
suksess, men det manglende nærværet fra de andre
faggruppene var påtakelig. Når så den største
gruppen på vintermøtet på egen generalforsamling
velger å ha et eget vintermøte 2011 på Kvitfjell,
faller grunnlaget for et felles vintermøte bort. På
denne måten ble ikke vintermøtet den suksessen
vi hadde håpet på, slik at styret allerede på årets
generalforsamling vil foreslå å avslutte satsningen
på et felles vintermøte. Dersom dette skal komme
opp som et nytt forslag i framtiden, må det være
mye bredere forankret i faggruppene. Et nytt
initiativ vil ikke komme fra styret i Nof i overskuelig
framtid.
Årets høstmøte uten nevrokirurgene
Høstmøtet 2009 var for første gang et
samarbeidsprosjekt med Norsk Nevrokirurgisk

!Ketil J. Holen

Forening (NNKF). Styret i NNKF ønsket et nærmere
samarbeid fordi dette ville styrke det faglige
utbyttet også for dem innen spinalkirurgien. I
forkant av høstmøtet ble det lagt ned et nokså
stort arbeid for å få dette til, og mange mente at
det ble en suksess. Men, i det nevrokirurgiske
miljøet var det noen som følte at de ble ”usynlige”
sammen med store Nof, og det nye styret i NNKF
har, uten nærmere kommunikasjon med oss, leid
møterommene i en av toppetasjene på Hotel Plaza
nå i 2010, for å arrangere eget høstmøte. De ønsker
likevel et samarbeid om spinalsymposiet, noe de
vil bli tilbudt ved å betale en egen symposiumavgift. Vår forening merker dette blant annet
på den måten at vi har fem færre utstillere enn i
fjor, og dermed tapte inntekter. Dette kan vi ikke
forhindre, men vi kan være kreative med hensyn til
å skaffe nye utstillere. Det gjenstår nå å se hvordan
årets splittede høstmøter fungerer i forhold til
våre ryggkirurgers behov for faglig samvær med
nevrokirurgene.
Traumasymposiet til NKF
En tredje vanskelig sak for det nye styret var
det felles traumesymposiet vi arrangerer med
NKF (Norsk kirurgisk forening). I år var det i
utgangspunktet Nof som skulle være arrangør
av symposiet, noe vi selvsagt var positive til,
vi arrangerte jo et perfekt traumesymposium
på Plaza i 2008. Denne gangen viste det seg
at traumeutvalget ville gjennomføre et todagers symposium, med flere internasjonale
foredragsholdere. Dette medførte at
traumesymposiet ville kostet Nof 3-400 000 kroner,
en økonomisk belastning som vi ikke kunne stå inne
for, dette ville kunne tatt store deler av foreningens
oppsparte midler. Derfor valgte vi å overlate
gjennomføringen av dette to-dagers symposiet
u
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ORTOPEDISKE IMPLANTATER
til NKF, som arrangerer det på Holmenkollen Park
mandag 25.og tirsdag 26.10.2010. Nof stiller seg
selvsagt disponibel for å arrangere neste års
traumesymposium, forhåpentligvis som et ett-dags
møte med nye og bedre rammebetingelser.

Charnley hofteprotese

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

Delta Xtend skulderprotese

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

Expedium

Moderne og komplett fiksasjonssystem for thoracal og lumbalcolumna.

Corail hofteprotese

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

LCS kneprotese

LCS har roterende bæreflater på
tibia. Mer enn 30 års suksess. Er den
mest brukte kneprotesen i Norge.

DePuy trauma

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

C-Stem AMT hofteprotese

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

Pinnacle

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

Arthrex

Instrumenter og implantater til
artroskopiske- og mini invasive
prosedyrer.

Styret har utrettet mye
Har vi så bare kjempet i motvind dette første
året? Nei, slett ikke. Det fine med de to første
sakene er at de faglige tilbakemeldingene har
vært gode, det er i seg selv inspirerende. Disse tre
sakene har også ført til at styret har jobbet tettere
sammen, og således bare økt engasjementet og
arbeidslysten hos styremedlemmene. I tillegg
har vi bidratt sterkere enn noensinne i Nordisk
Ortopedisk Forening, hvor vi nå innehar visepresident posisjonen. Vi har også gjort oss
positivt bemerket i EFORT, tilbakemeldingene fra
deltakerne på fjorårets EFORT Travelling Fellowship
var så gode at Nof ble invitert til å presentere
vårt opplegg på et eget Travelling Fellowshipsymposium under EFORT-kongressen i Madrid. Vi
har hatt fokus på utdanning og rekruttering, og vil
styrke dette arbeidet ved å foreslå opprettelsen
av en egen LIS-undergruppe i Nof. Styret tror at
denne etableringen er svært viktig for best mulig å
kunne møte fremtidens krav fra fremtidens leger/
ortopeder. I tillegg har vi jobbet mye med vårt eget
høstmøte, det er tross alt vårt hovedarrangement,
og vi vil komme med forslag til faglige forbedringer
av Høstmøtet 2011. Frokost- eller lunchmøter (Meet
the Professor), For og imot-debatter, Stående
workshoper under møtet er noe av det vi vil se på.
Til slutt vil jeg takke styret for samarbeidet i vårt
første år, det har vært utrolig givende å lede denne
gruppen med dyktige ortopeder som bruker en stor
del av sin fritid på prosjektet ”best mulig ortopedi
i Norge”.
Til alle ortopeder, vel møtt på Høstmøtet 2010.
!Ketil J. Holen,
Leder
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FORENINGSNYTT
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Osteoporoseforening, NOF,
er en pasientforening for pasienter
og deres pårørende. Den ble stiftet
som pasientforening i januar i 2009
og godkjent av Helsedirektoratet i
februar 2009.

  
RT-PLUS™

Rotating Hinged Knee System

RT-PLUS™ Rotating Hinged

RT-PLUS™ Modular Rotating Hinged

With over 25 000 implantations since 1996, the RT-PLUS
system ranks as one of the world’s leading products in
the field of constrained rotating total knee prostheses.
We are understandably proud of this. Firmly intending
to remain the reference in constrained rotating total
knee systems, our successful concept has now been
enhanced and improved even further with the third
generation of RT-PLUS Rotating Hinged Knee
and the RT-PLUS Modular Rotating Hinged Knee.

Smith & Nephew AS | Nye Vakåsvei 64 | 1395 Nesbru | Norway | telephone +47 66 84 20 20 | www.smith-nephew.com/no

™ Trademark of Smith & Nephew

Fra 1992 til 2008 var foreningen en avdeling under Norske Kvinners Sanitetsforening. Sanitetskvinnene så tidlig at osteoporose var et område innen
medisinen som var lite påaktet, og de ønsket derfor å gjøre noe for denne
gruppen. Norske Kvinners Sanitetsforening gir hvert år forskningsmidler til
osteoporoseforskning.
Stor vekst
NOF har for øyeblikket 3600 medlemmer og er i stor vekst. Den ledes av en
generalsekretær som har sitt kontor i Hønefoss, og vi har en sykepleier som er
klinisk spesialist i osteoporose, i en 30 % stilling. Hun er i tillegg ansatt som
sykepleier på Oslo universitetssykehus HF Aker, endokrinologisk avdeling,
og har sitt kontor der. Foreningen har eget fagmedisinsk råd bestående
av lege, fysioterapeut og vår egen sykepleier. NOF gir ut medlemsbladet
”Osteoporose” med fire utgivelser pr. år. Vi lager i tillegg brosjyremateriell og
u
temaark om sykdommen.
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Osteoporosetelefonen
Norsk Osteoporoseforening har
siden 1996 hatt tilbud om en
informasjonstelefon, også kalt
”osteoporosetelefonen”. Her kan
interesserte fra hele landet ringe inn
og spørre om det de lurer på om osteoporose. Åpningstiden er tre timer
hver mandag og onsdag fra klokken
12.00 – 15.00. Den besvares av vår
egen sykepleier. Det kommer fram
mange ulike spørsmål om sykdommen, om behandling og medisinering. Mange stiller spørsmål om det er noe de selv
kan gjøre for å unngå nye brudd, hvordan takle
smerter og nedsatt fysisk funksjon, m.m. Målet med
osteoporosetelefonen har vært at den skal være
lett tilgjengelig for pasienten og deres pårørende.
Helsepersonell benytter også informasjonstelefonen for å oppdatere seg eller stille konkrete
spørsmål til oss om sykdommens mange sider. I
2007 ga foreningen ut brosjyren ”Osteoporose – De
vanligst stilte spørsmål med svar” basert på erfaringene fra osteoporosetelefonen. Den, sammen
med andre brosjyrer om osteoporose, er distribuert
til lokalforeninger, støttegrupper, ulike sykehus,
videreutdanninger, poliklinikker, benmålingssteder,
opptreningsinstitusjoner, eldresentre, apotek, m.m.
Vi får også forespørsel om å arrangere kurs og
åpne møter, hvor vi stiller med vårt fagpersonell.
Da blir det orientert om osteoporose, hva det er,
forebygging, fysisk aktivitet, om behandling som er
tilgjengelig og kjente årsaker til osteoporose.
Likemannsarbeid
Foreningen har etablert lokalforeninger, men vi
har også mange støttegrupper fra den tiden vi var
sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening.
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Vår plan framover er å få stifte
nye foreninger, og kurse
likemenn. Likemannsarbeid
er et viktig satsingsområde
og det utarbeides for tiden
eget program for utdannelsen av disse. Dette er
i tråd med den internasjonale satsingen innen
International Osteoporosis
Foundation (IOF) sitt
arbeid kalt ”Osteolink”
hvor pasienter og pårørende
skal komme sammen i mindre grupper og
drøfte egensituasjon og få råd om en best mulig
livskvalitet i hverdagen. Det er vel kjent i det ortopediske miljøet at brudd er en stor utfordring i Norge.
Norske ortopeder har vært flinke til å behandle
brudd, men vi er svært glad for at flere ortopeder
nå interesserer seg i forebygging av nye brudd. I
den forbindelse ønsker vi å ha et godt samarbeid. Vi
trenger ortopeder i osteoporosearbeidet, men vi tror
at også dere trenger oss! Tenk om vi i Norge kunne
få osteoporosesentra på sykehusene, hvor det var
ortopeder, endokrinologer og geriatere sammen
med sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter!
Ønsker du å vite mer om vår forening, kan du kontakte oss via vår hjemmeside eller epost
• www.nof-norge.org / nofnorge@gmail.com
• Norsk Osteoporoseforening, Hønengaten 69,
3515 Hønefoss.
• 4526 911 tastevalg 1, 2 eller 3.
Norsk Osteoporoseforening har løsninger for en
bedre livskvalitet for osteoporosepasienten og
deres pårørende!
Kontakt oss!

Vil du bli medlem av Norsk Hofteog Knekirurgisk Forening (NHKKF)?
(Norwegian Society for Hip and Knee Surgery, NSHKS)
Høsten 2009 ble det etablert en forening med fokus på kirurgi på hofte- og kneledd i Norge.
Denne subspesialiseringen angår en stor del av norske ortopeder. Til tross for at resultatene stadig
blir bedre ved protesekirurgi, introduseres hele tiden nye teknikker og materialer, og nye trender
påvirker oss alle. Et vell av artikler publiseres hvert år, så det er et kontinuerlig behov for diskusjon
og oppdatering.
Målet for foreningen er å være en diskusjonsplattform for aktuelle spørsmål innen feltet. Vi ønsker å
samle nasjonal kompetanse og fremme internasjonalt samarbeid med kirurgen og pasienten i fokus,
samt å arbeide for et framtidsorientert samarbeid med industrien.
Forenings første arbeidsoppgaver blir å arrangere symposium på Høstmøtet, samt etablere en
tilstedeværelse på Vintermøtet.
Etter vedtaket på Generalforsamlingen 2009 ble det etablert et styre som består av:
Leder: 		
		

Stephan M. Röhrl, Oslo Universitetssykehus
s.m.rohrl@medisin.uio.no

Nestleder:
		

Geir Hallan, Haukeland Universitetssykehus
geir.hallan@helse-bergen.no

Styremedlem:
		

Mona Badawy, Hagavik Kysthospitalet
Mona.badawy@helse-bergen.no

Sekretær:
		

Kristian Bjørgul, Sykehuset Østfold
krisbjorgul@gmail.com

Kasserer:
		

Tarjei Egeberg, St. Olav Universitetssykehus
tarjei.egeberg@stolav.no

Varamedlem:	Eirik Aunan, Lillehammer Sykehus
		
Eirik.Aunan@sykehuset-innlandet.no

Ønsker du å være med og støtte dette arbeidet fra starten kan du bli medlem ved å sende en epost til:

post.nhkkf@gmail.com
Inkluder i eposten navn og fødselsdato, adresse, foretrukket epostadresse samt hovedinteresseområde (kne, hofte etc.).
Introduksjonspris for 2010 er 150 kroner. Videre årsavgift 300 kroner. Betales inn til DNBNor
kontonummer 1503 16 16635 (Medlemskap startes ved innbetalt årskontingent).
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Ortopedisk kirurgi i Norge – Quo vadis?
Legespesialist eller teknisk lakei?
Historisk sett har ortopedisk kirurgi aldri hatt et bedre
tilbud. Faget har hatt en betydelig vekst gjennom økende
kunnskap, nye teknikker og ikke minst gjennom ny teknologi.
Samtidig har faget aldri stått svakere i det norske helsevesen.
Den administrative vekst i helsevesenet de siste tiår har
marginalisert medisinen til fordel for administrativt byråkrati
samt økonomiske og juridiske prioriteringer.
Ortopedisk kirurgi har vunnet noen skanser blant
annet gjennom arbeidet med å etablere faget som
en egen spesialitet. På den annen side har vi tapt
retten til å godkjenne egne spesialister og hverdagen preges av økende administrativt byråkrati,
dokumentasjonskrav og eksterne beslutninger som
bestemmer pasientlogistikk og behandlingsvalg.
Til siste kategori hører helseregionenes beslutning
av protesevalg, et valg som i det vesentlige bunner
i økonomi.
Endrede forutsetninger
Ved denne korsvei er det naturlig å spørre seg
hvordan et behandlingstilbud som utelukkende
berører pasienter og helsepersonell i en slik grad
kan havne i et rent merkantilt styringssystem. Noe
av svaret ligger i at helsevesenet de siste 30–40
år har blitt sett på som en tiltagende attraktiv
arbeidsplass for byråkrater, økonomer og jurister.
Fagintensive grupper så som legespesialister har
parallelt vist liten interesse for de merkantile oppgaver. Over tid har dette medført en marginalisering av de fagspesifikke oppgaver i det helhetlige
tilbudet.
Som legespesialister forvalter vi en kunnskapsarv.
Basert på en generell medisinsk utdannelse har
denne blitt formidlet gjennom et opplæringssystem
med mange fasetter der mester-svenn relasjonen
har stått sterkt. Denne relasjonen står fremdeles
sterkt, men svekkes gradvis av organisatoriske
endringer der mesterens ansvar for helsevesenets
integritet er sterkt desimert og hvor arbeidspress
og tjenesteplaner underminerer mulighetene for
kunnskapsformidling.

Som legespesialister står vi sterkt. I merkantile
termer kan man si vi står helt i sentrum av verdiskapningen. Verdiskapningen skjer for oss i møtet
med pasienten, og er tuftet på vår kunnskap og på
fundamentet for medisinsk praksis, den hippokratiske ed. Man kan argumentere at denne ed har gått
ut på dato, men den inneholder fremdeles føringer
med god allmenngyldighet.
“I will remember that there is art to medicine as
well as science, and that warmth, sympathy, and
understanding may outweigh the surgeon's knife or
the chemist's drug.”
(kilde; Wikipedia)

Hva med verdiskapningen?
Kjernen i budskapet er å gjøre det beste for
pasienten og ikke gjøre skade. Sånn sett lite
kontroversielt stoff, men i hvilken grad er det mulig
å ivareta disse grunnlegende føringer for faget i
dagens helsevesen? Møtet mellom lege og pasient
bestemmes av mange faktorer, noen kan vi påvirke,
andre ikke. Grunnleggende mål for møtet er å stille
diagnoser og treffe valg om behandling, fortrinnsvis
i samråd med pasienten. Dette er i tråd med eden
og også grunnfestet i lov om pasientrettigheter
og andre helserelaterte lover. Møtet er kjernen i
verdiskapningen og forutsetter kompetanse og tid
tilpasset kompetanse og pasienten.
Administrative og økonomiske hensyn er i ferd
med å undergrave verdiskapningen. Krav til effektivitet og økonomiske innsparinger har dreiet
kirurgien mot et industrialisert spor. Første trinn
var etablering av dagkirurgi uten at dette i vesentlig
u
grad svekket pasientbehandlingen. Neste trinn i
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enkelte kirurgs integritet. I lys av dette kan ISF/DRG
finansieringen fort bli en ulykke for vårt fag og kvalitet på pasientbehandlingen. Vi ser dette tydeligst
i prioriteringsdebatten der de degenerative lidelser
er prioritert både gjennom lovverket og sterkt
stimulert gjennom ISF/DRG ordningen. Resultatet
er at mer invalidiserende lidelser så som låst kne
ikke lenger oppfattes som øyeblikkelig hjelp, men
henvises til ventelistene. Uansett synes det som
forsvarlig pasientbehandling fremdeles hviler på at
diagnosen stilles før behandling igangsettes.
utviklingen var etablering av behandlingsprinsipper
der pasienten møter til dagkirurgi uten forutgående
vurdering hos spesialist. I slike tilfeller hviler
vurderingen på henvisende leges vurdering eller radiologs vurdering av MR-bilder. Praktisk sett samme
grunnlag ettersom henvisende leges vurdering igjen
hviler på radiologens vurdering. I praksis overlater
man indikasjonsstillingen for kirurgi til fastlege og/
eller radiolog. Forsvarligheten i dette kan sikkert
diskuteres, men det vil uten tvil undergrave fagets
autoritet og nivået på helsetjenesten som leveres.
Dette gjelder i hovedsak knekirurgi, men også
skulder-, hånd- og fotkirurgi. I tilfellet knekirurgi vil
det i en viss andel av pasienter som møter til kirurgi
ikke være indikasjon for kirurgisk intervensjon.
Dette vil bunne i ulike forhold, men sannsynligvis
mest i at meniskforandringer på MR ofte ikke er årsak til pasientens plager slik at indikasjonen for det
kirurgiske inngrep bortfaller. Meniskforandringer
på MR vil øke i en aldrende befolkning uten at det
nødvendigvis er symptomgivende.
(kilde; http://www.niams.nih.gov/news_and_events/Spotlight_on_
Research/2009/meniscus_tears.asp)

ISF/DRG finansieringen en ulykke?
I disse situasjoner vil det være aktuelt å ”stryke”
pasienten, noe som forstyrrer logistikken på operasjonsstuen og samtidig er dårlig pasientbehandling. Dersom pasienten opereres på opprinnelig
indikasjon vil en viss prosentandel få et unødvendig
kirurgisk inngrep, alternativt få et inngrep som
ikke løser det aktuelle problem. Dette problemet
er størst der virksomheten er sterkest knyttet mot
økonomi. I offentlig virksomhet er produksjon tett
knyttet mot sykehusets økonomi, mens den i privat
virksomhet som regel er knyttet både til sykehuset
og den enkelte kirurgs økonomi. Dette er situasjoner som utfordrer både institusjonen og den
LINK NORWAY AS · Energivegen 5 · N-2050 JESSHEIM · Tel. 22 72 16 80 · Fax. 63 97 81 34
E-post:
firmapost@linknorway.no
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Faglig rammeverk nødvendig
I denne sammenheng står vi som ortopediske
kirurger svakt i forhold til driftsituasjoner som ofte
forveksler effektivitet med kvalitet. Som enkeltpersoner er det vanskelig å sette foten ned. Som
gruppe har vi derimot flere muligheter. Norsk ortopedisk forening er vårt nærmeste samlingspunkt.
Neste stasjon er den norske legeforening som jeg
dessverre oppfatter som relativt svak i forhold til
å hegne om faget. På landsmøtet i Sandefjord ble
dette tatt opp, noe som resulterte i organisasjonsendringene basert på en utvalgsanbefaling. Til
tross for dette synes Legeforeningen mest opptatt
av helsepolitiske agendaer. Jeg har derfor bedt
Norsk ortopedisk forening om å ta et initiativ i
retning av å etablere en Standard for ortopedisk
kirurgi Norge. Samme initiativ ble reist for ti år
siden. Innvendingene den gang var at et konsensusprogram ville virke hemmende og kunne bli brukt
mot oss i juridisk sammenheng. Situasjonen i dag er
annerledes og vi trenger et faglig rammeverk å vise
til når faget utsettes for utilbørlig press.
Pasientens ve og vel er vårt ansvar. I dagens
helsepolitiske spill er pasienten ikke en aktiv part.
Helsetjenestenes rammer trekkes opp av politikerne
og bestemmes mellom de regionale og de lokale
helseforetak. Tidligere har spesialisthelsetjenesten
hatt en betydelig innflytelse på det lokale helseforetaksplan. Dette er i ferd med å endres. Uendret
er det at vi fremdeles vil bli målt på de tjenestene vi
leverer. Derfor er det viktig å hegne om faget slik at
den kunnskapsarv vi forvalter kan overlates til neste
generasjon i bedre stand enn den ble mottatt.
Dersom Norsk ortopedisk forening starter arbeidet
med et konsensusprogram, ber jeg om at man støtter dette!
! Henrik Hofgaard
Norsk Ortopedpost • 3 - 2010
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Referat fra første møte i
Midt-Norsk barneortopedisk forum
Fredag 19. mars ble det første møtet i Midt-Norsk barneortopedisk
forum holdt på Radisson Blu Værnes Airport. Møtet samlet ni
ortopeder. Foruten St. Olavs hospital, var sykehusene i Ålesund,
Kristiansund, Levanger og Namsos representert. Synthes var til stede
på møtet, dels for å presentere sin Pediatric Hip Plate, og dels for
å gi støtte til leiekostander for møtelokaler.
Hensikten med dette første møtet var å stimulere personlig kontakt
mellom regionens barneortopeder, markere et yrkesmessig fellesskap
og etablere en faglig plattform, fortrinnsvis ved å komme frem til en
faglig konsensusplattform.
De faglige tema på dette første møtet var
• Behandling av klumpfot (innleder: Peter Klungsøyr, Ålesund)
• Screening og tidlig behandling av hofteleddsdysplasi
(innledere: Ketil Holen, St. Olavs hospital og
Berndt Salkowitch, Namsos)
• Orientering om CP-oppfølgingsprogrammet (CPOP) av spastisk
hoftedysplasi ved Elisabeth Strugstad, Levanger
Møtedeltagerne kom snart til enighet om å lage skriftlige retningslinjer for hvordan vi ønsker at disse tre tilstandene skal håndteres i vår
region. Disse retningslinjene skal vi legge fram og ”vedta” ved neste
møte, som vil finne sted i forkant av høstens regionale ortopedi-møte
(”Bårdshaug-møtet”).

Vi ser frem til å se deg på høstmøtet

Tema som vi kommer til å ta opp på senere møter i Midt-Norsk
barneortopedisk forum, er frakturer i overekstremitetene, indikasjon
for behandling (og metodevalg) av malalignment i underekstremitetene og skoliose-behandling.
! Torarin Lamvik, sekretær

E1™ Antioxidant Infused Technology:
The next step in advanced bearing articulation

Biologics • Bracing • Microfixation • Orthopaedics • Osteobiologics • Spine • Sports Medicine • Trauma • 3i

biomet.no
Norsk Ortopedpost • 3 - 2010

23

/:)&5è

'03)Ñ/%4(0%,+&/5 (&/&3&-- 3&'64+0/
&55&3#-Ñ3&4&15'034,3*'5&/4f

3FGVTKPOTCFSFUUJHFUCSVL
1SJNSGPSFCZHHFMTFBWWFOTUSPNCPFNCPMJTLTZLEPNIPTWPLTOFQBTJFOUFSTPN
IBSHKFOOPNH´UUFMFLUJWUPUBMIPGUFQSPUFTFLJSVSHJFMMFSUPUBMLOFQSPUFTFLJSVSHJ

Refusjonskoder:
*$1$

*$%

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

Vilkår

-20

Tromboseprofylakse ved kirurgi
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Tromboseprofylakse ved kirurgi
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136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal benyttes i mindre enn 3 måneder.

Besøk vår utstilling på Høstmøtet
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VUWJTFT"OCFGBMUEPTFFSNH LBQTMFS¹NH HBOHEBHMJH#FIBOEMJOHFO
CSTUBSUFJOOFOUJNFSFUUFSBWTMVUUFULJSVSHJTLJOOHSFQNFEFOLFMULBQTFMPH
GPSUTFUUFNFELBQTMFSHBOHEBHMJHJUPUBMUEBHFSFUUFSIPGUFQSPUFTFLJSVSHJ
PHJUPUBMUEBHFSFUUFSLOFQSPUFTFLJSVSHJ&MESF ´S #FHSFOTFULMJOJTLFSGBS
JOH'PSTJLUJHIFUCSVUWJTFT"OCFGBMUEPTFFSNH LBQTMFS¹NH HBOH
EBHMJH#FIBOEMJOHFOCSTUBSUFJOOFOUJNFSFUUFSBWTMVUUFULJSVSHJTLJOOHSFQ
NFEFOLFMULBQTFMPHGPSUTFUUFNFELBQTMFSHBOHEBHMJHJUPUBMUEBHFS
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QBNJM CSEFUWVSEFSFT´SFEVTFSFEPTFSJOHFOUJMEBCJHBUSBOFUFYJMBUNHEBHMJH
0WFSHBOHUJMQBSFOUFSBMUBOUJLPBHVMBOUJVN%FUBOCFGBMFT´WFOUFUJNFSGSBTJTUF
EPTFGSCZUUFGSBEBCJHBUSBOFUFYJMBUUJMQBSFOUFSBMUBOUJLPBHVMBOUJVN0WFSHBOH
GSB QBSFOUFSBMU BOUJLPBHVMBOUJVN %FU BOCFGBMFT ´ JLLF TUBSUF CFIBOEMJOH NFE
EBCJHBUSBOFUFYJMBU GSOFTUF EPTF QBSFOUFSBMU BOUJLPBHVMBOUJVN TLVMMF WSU HJUU
#BSOPHVOHEPN´S"OCFGBMFTJLLFQHBNBOHMFOEFEBUBWFESSFOEFTJLLFS
IFUPHFGGFLU,POUSBJOEJLBTKPOFS0WFSGMTPNIFUGPSOPFOBWJOOIPMETTUPGGFOF
"MWPSMJH OFETBUU OZSFGVOLTKPO $M$3  NMNJOVUU  "LUJW LMJOJTL TJHOJmLBOU
CMEOJOH0SHBOTLBEFNFECMEOJOHTSJTJLP4QPOUBOFMMFSGBSNBLPMPHJTLOFETBUU
IFNPTUBTF/FETBUUMFWFSGVOLTKPOFMMFSMFWFSTZLEPNTPNLBOGPSWFOUFT´Q´WJSLF
PWFSMFWFMTFO 4BNUJEJH LJOJEJOCFIBOEMJOH 'PSTJLUJHIFUTSFHMFS "OCFGBMFT JLLF
WFEGPSIZFEFMFWFSFO[ZNFSÀWSFOPSNBMWFSEJ"-"5CSN´MFTTPNEFMBW
TUBOEBSE QSFPQFSBUJW FWBMVFSJOH 4WSU CFHSFOTFU LMJOJTL FSGBSJOH NFE BOCFGBMU
EPTFSJOH IPT QBTJFOUFS  LH FMMFS  LH %PTFKVTUFSJOH FS JLLFOEWFOEJH 
NFOOZFLMJOJTLPWFSW´LOJOHBOCFGBMFT#MEOJOHTSJTJLP/ZFLMJOJTLPCTFSWBT
KPO UFHOQ´CMEOJOHFMMFSBOFNJ BOCFGBMFTJIFMFCFIBOEMJOHTQFSJPEFO TSMJH
WFETZLEPNNFSGPSCVOEFUNFELUCMEOJOHTSJTJLPTPNNFEGEUFFMMFSFSWFSWFEF
LPBHVMBTKPOTGPSTUZSSFMTFS  USPNCPDZUPQFOJ FMMFS GVOLTKPOFMMF CMPEQMBUFEFGFLUFS 
BLUJWVMDFSTHBTUSPJOUFTUJOBMTZLEPN OZMJHCJPQTJFMMFSTUSSFUSBVNFS OZMJHJO
USBLSBOJFMMCMEOJOHFMMFSLJSVSHJTLFJOOHSFQJIKFSOF SZHHSBEFMMFSZOF CBLUFSJFMM
FOEPLBSEJUU'PSTJLUJHIFUN´VUWJTFTPHOZFLMJOJTLPCTFSWBTKPOLSFWFTWFENPE
FSBUOFETBUUOZSFGVOLTKPO QBTJFOUFSLHPHFMESF7FEBMWPSMJHFCMEOJOHFSN´
CFIBOEMJOHFOTFQPOFSFTPHCMEOJOHT´STBLFOVOEFSTLFT-FHFNJEMFSTPNLFS
CMEOJOHTSJTJLPFOCSJLLFCSVLFTTBNUJEJHNFEFMMFSN´CSVLFTNFEGPSTJLUJHIFU
TBNNFONFEEBCJHBUSBOFUFYJMBU1MBTNBLPOTFOUSBTKPOFOFBWEBCJHBUSBOFUFYJMBU
LBOLFWFETBNUJEJHCSVLBW1HQIFNNFSF GFLTWFSBQBNJM BNJPEBSPO 1HB
LUCMEOJOHTSJTJLPCSEJTTFQBTJFOUFOFGMHFTOZFLMJOJTLGPSUFHOUJMCMEOJOH
FMMFSBOFNJ1BTJFOUFSNFEIZSJTJLPGPSEELOZUUFUUJMLJSVSHJTLJOOHSFQPHNFE
SJTJLPGBLUPSFSGPSUSPNCPFNCPMJTLFIFOEFMTFSCSCFIBOEMFTNFEGPSTJLUJHIFU EB
EFUGPSFMJHHFSCFHSFOTFEFEBUBWFESSFOEFFGGFLUPHTJLLFSIFU%BCJHBUSBOFUFYJMBU
BOCFGBMFTJLLFWFEBOFTUFTJNFEQPTUPQFSBUJWFJOOFMJHHFOEFFQJEVSBMLBUFUSF
EBCJHBUSBOFUFYJMBUEPTFCSBENJOJTUSFSFTNJOJNVNUJNFSFUUFSBULBUFUFSFUFS
GKFSOFU 1BTJFOUFO N´ PCTFSWFSFT IZQQJH GPS OFWSPMPHJTLF UFHO PH TZNQUPNFS
,BQTFMFOJOOFIPMEFSGBSHFTUPGGFUQBSBPSBOTKF & TPNLBOHJBMMFSHJTLFSFBL
TKPOFS*OUFSBLTKPOFS"OUJLPBHVMBOUJBPHQMBUFBHHSFHBTKPOTIFNNFSF'MHFOEF
CFIBOEMJOHFS BOCFGBMFT JLLF TBNUJEJH NFE EBCJHBUSBOFUFYJMBU 6GSBLTKPOFSU
IFQBSJO PH IFQBSJOEFSJWBUFS  MBWNPMFLZMSU IFQBSJO  GPOEBQBSJOVLT  EFTJSVEJO 
USPNCPMZUJTLFMFHFNJEMFS (1**C***BSFTFQUPSBOUBHPOJTUFS LMPQJEPHSFM UJLMPQJEJO 
EFLTUSBO  TVMmOQZSB[PO PH WJUBNJO ,BOUBHPOJTUFS 6GSBLTKPOFSU IFQBSJO LBO
MJLFWFMBENJOJTUSFSFT

J EPTFS OEWFOEJH GPS ´ CFWBSF FU ´QFOU TFOUSBMU WFOF FMMFS BSUFSJFLBUFUFS
/4"*%T1HBCMEOJOHTSJTJLP TSMJHNFE/4"*%TNFEIBMWFSJOHTUJEUJNFS 
BOCFGBMFTOZF PCTFSWBTKPO GPS UFHO Q´ CMEOJOH 'PSTJLUJHIFU N´ VUWJTFT NFE
TUFSLF1HMZLPQSPUFJOIFNNFSF"NJPEBSPO WFSBQBNJMPHLMBSJUSPNZDJOIFNNFS
1HMZLPQSPUFJO %BCJHBUSBOFUFYJMBU FS TVCTUSBU GPS EFUUF USBOTQPSUQSPUFJOFU 7FE
TBNUJEJH BENJOJTUSFSJOH NFE BNJPEBSPO LFS EBCJHBUSBOFLTQPOFSJOHFO NFE
-BOHIBMWFSJOHTUJEGPSBNJPEBSPOHJSNVMJHIFUGPSWFEWBSFOEFJOUFSBLTKPO
J VLFS FUUFS BNJPEBSPOTFQPOFSJOH 7FE TBNUJEJH BENJOJTUSFSJOH NFE WFSBQBNJM
LFS$NBYPH"6$GPSEBCJHBUSBO NFOHSBEFOBWJOUFSBLTKPOBWIFOHFSBWUJEGSB
BENJOJTUSFSJOHPHWFSBQBNJMGPSNVMFSJOH+VTUFSJOHBWEBCJHBUSBOFUFYJMBUEPTFOFS
OEWFOEJHWFETBNUJEJHCSVLNFEBNJPEBSPOFMMFSWFSBQBNJM TF%PTFSJOH &O
LMJOJTL SFMFWBOU JOUFSBLTKPO NFE LMBSJUSPNZDJO LBO JLLF VUFMVLLFT /ZF NPOJ
UPSFSJOHBOCFGBMFTWFETBNUJEJHCSVLNFELMBSJUSPNZDJO PHTQFTJFMUIWJTCMEOJOH
GPSFLPNNFS TSMJHWFENJMEUJMNPEFSBUOFETBUUOZSFGVOLTKPO1PUFOUF1HMZLP
QSPUFJOJOEVTFSF TPN SJGBNQJDJO PH KPIBOOFTVSU )ZQFSJDVN QFSGPSBUVN  LBO
SFEVTFSF TZTUFNJTL EBCJHBUSBOFLTQPOFSJOH 'PSTJLUJHIFU BOCFGBMFT (SBWJEJUFU
"NNJOH0WFSHBOHJQMBDFOUB%FUGPSFMJHHFSJLLFUJMTUSFLLFMJHFEBUBWFESSFOEF
CSVLVOEFSHSBWJEJUFU%ZSFTUVEJFSIBSWJTUSFQSPEVLTKPOTUPLTJTJUFU.VMJHSJTJLP
GPSNFOOFTLFSFSVLKFOU,WJOOFSJGFSUJMBMEFSCSVOOH´HSBWJEJUFUVOEFSCFIBO
EMJOH4LBMJLLFCSVLFTVOEFSHSBWJEJUFU IWJTJLLFTUSFOHUOEWFOEJH0WFSHBOH
JNPSTNFML%FUGPSFMJHHFSJLLFLMJOJTLFEBUBQ´FGGFLUFOBWEBCJHBUSBOQ´CBSO
TPNBNNFT"NNJOHCSBWCSZUFTVOEFSCFIBOEMJOH#JWJSLOJOHFS%FWBOMJHTU
SBQQPSUFSUFCJWJSLOJOHFOFFSCMEOJOHFSTPNGPSFLPNNFSIPTDB'SFLWFO
TFOBWTUSSFCMEOJOHFS JOLMCMEOJOHFSGSBT´S FS4USSFFMMFSBMWPSMJHF
CMEOJOHFSLBOGPSFLPNNFPH VBWIFOHJHBWMPLBMJTBTKPO WSFJOWBMJEJTFSFOEF 
MJWTUSVFOEFFMMFSGBUBMF4MJLFIFOEFMTFSFSJNJEMFSUJETKFMEFOSBQQPSUFSUJLMJOJTLF
TUVEJFS7BOMJHF UJM #MPEMZNGF"OFNJ(BTUSPJOUFTUJOBMF(BTUSPJO
UFTUJOBMCMEOJOH)KFSUFLBS)FNBUPN USBVNBUJTLIFNBUPN CMEOJOHGSBT´S
)VE )VECMEOJOH /ZSFVSJOWFJFS )FNBUVSJ 6OEFSTLFMTFS 3FEVTFSU IFNP
HMPCJOWSJHF4´STFLSFTKPO BOFNJQPTUPQFSBUJWU QPTUPQFSBUJWUIFNBUPN QPTU
PQFSBUJW CMEOJOH  QPTUPQFSBUJW WTLJOH .JOESF WBOMJHF  UJM  
#MPEMZNGF5SPNCPDZUPQFOJ(BTUSPJOUFTUJOBMF3FLUBMCMEOJOH#MEOJOHGSBIF
NPSPJEFS)KFSUFLBS#MEOJOH-FWFSHBMMF'PSIZFU"-"5"4"5 VOPSNBMMFWFS
GVOLTKPOVOPSNBMF MFWFSGVOLTKPOTUFTUFS  LUF MFWFSFO[ZNFS  IZQFSCJMJSVCJOFNJ 
GPSIZFU USBOTBNJOBTF -VGUWFJFS &QJTUBLTF .VTLFMTLKFMFUUTZTUFNFU )FNBS
USPTF 6OEFSTLFMTFS 3FEVTFSU IFNBUPLSJU WSJHF #MEOJOH WFE JOKFLTKPOTTU
FEFU  CMPEJH WTLJOH  CMEOJOH WFE JOOTUJLL BW LBUFUFS  QPTUPQFSBUJW ESFOFSJOH 
T´SESFOFSJOH0WFSEPTFSJOH'PSHJGUOJOH4ZNQUPNFS)ZFSFEPTFSFOOBOCFGBMU
HJSLUCMEOJOHTSJTJLP#FIBOEMJOH*OUFUBOUJEPU7FECMEOJOHTLPNQMJLBTKPOFS
N´CFIBOEMJOHFOTFQPOFSFTPH´STBLFOUJMCMEOJOHFOVOEFSTLFT"EFLWBUEJV
SFTFN´PQQSFUUIPMEFT4UBSUBWQBTTFOEFCFIBOEMJOH GFLTLJSVSHJTLIFNPTUBTF
FMMFSUSBOTGVTKPOBWGFSTLUGSPTTFUQMBTNBCSWVSEFSFT%BCJHBUSBOLBOGKFSOFTWFE
EJBMZTF*OHFOLMJOJTLFSGBSJOHWFESSFOEFOZUUFOBWEFOOFQSPTFEZSFO&HFOTLB
QFS,MBTTJmTFSJOH,PNQFUJUJW SFWFSTJCFM EJSFLUFUSPNCJOIFNNFS7JSLOJOHTNF
LBOJTNF%BCJHBUSBOFUFYJMBUFSFUTN´NPMFLZMSUjQSPESVHxVUFOGBSNBLPMPHJTL
BLUJWJUFU TPNPNEBOOFTSBTLUPHGVMMTUFOEJHUJMEBCJHBUSBOWFEFTUFSBTFLBUBMZTFSU
IZESPMZTFJQMBTNBPHMFWFS)FNNJOHBWUSPNCJOGPSFCZHHFSVUWJLMJOHBWUSPNCFS
%BCJHBUSBO IFNNFS GSJUU USPNCJO  mCSJOCVOEFU USPNCJO PH USPNCJOJOEVTFSU
QMBUFBHHSFHBTKPO ,MBS LPSSFMBTKPO NFMMPN QMBTNBLPOTFOUSBTKPO BW EBCJHBUSBO
PH HSBE BW BOUJLPBHVMBTKPOTFGGFLU "CTPSQTKPO "CTPMVUU CJPUJMHKFOHFMJHIFU GPS
EBCJHBUSBO DB   "CTPSQTKPOFO QPTUPQFSBUJWU FS SFMBUJWU MBOHTPN TBNNFO
MJHOFUNFEGSJTLFJOEJWJEFSPHWJTFSFOKFWOQMBTNBLPOTFOUSBTKPOTUJETLVSWFVUFO
IZFUPQQFS.BLTQMBTNBLPOTFOUSBTKPOPQQO´TUJNFSFUUFSBENJOJTUSFSJOHJ
QPTUPQFSBUJW QFSJPEF -BOHTPN PH GPSTJOLFU BCTPSQTKPO GPSFLPN WBOMJHWJT CBSF
Q´ PQFSBTKPOTEBHFO %F Q´GMHFOEF EBHFS FS EBCJHBUSBOBCTPSQTKPOFO SBTL PH
NBLTQMBTNBLPOTFOUSBTKPOPQQO´TFUUFSUJNFS.BUQ´WJSLFSJLLFCJPUJMHKFOHF
MJHIFUFO BW EBCJHBUSBOFUFYJMBU  NFO GPSMFOHFS UJEFO UJM NBLT QMBTNBLPOTFO
USBTKPO NFE  UJNFS 1SPUFJOCJOEJOH  'PSEFMJOH %JTUSJCVTKPOTWPMVN
 MJUFS )BMWFSJOHTUJE 1MBTNBLPOTFOUSBTKPOFO BW EBCJHBUSBO WJTFS FU CJFL
TQPOFOUJFMUGBMMNFEHKFOOPNTOJUUMJHUFSNJOBMIBMWFSJOHTUJEQ´UJNFSIPT
QBTJFOUFSTPNHKFOOPNH´STUSSFPSUPQFEJTLLJSVSHJTLFJOOHSFQ)BMWFSJOHTUJEFO
FSEPTFVBWIFOHJH.FUBCPMJTNF%BCJHBUSBOLPOKVHFSFTUJMGBSNBLPMPHJTLBLUJWF
BDZMHMVLVSPOJEFS 4QPS BW BOESF NFUBCPMJUUFS FS Q´WJTU 6UTLJMMFMTF %BCJHBUSBO
FMJNJOFSFT IPWFETBLFMJH J VGPSBOESFU GPSN J VSJOFO 0QQCFWBSJOH PH IPMECBS
IFU0QQCFWBSFTJPSJHJOBMQBLOJOHFOGPS´CFTLZUUFNPUGVLUJHIFU1BLOJOHFSPH
QSJTFS NH  TUL FOEPTF  LS    TUL FOEPTF  LS    TUL
FOEPTF  LS    NH  TUL FOEPTF  LS    TUL FOEPTF  LS
 TUL FOEPTF  
4JTUFOESFU
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Innkalling Generalforsamling i
Norsk Ortopedisk Forening (Nof ) 2010,
Fredag 29. oktober kl. 13.00
Hotel Radisson SAS Plaza, Oslo
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CORAIL

®

97%

Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.

Årsberetning
Norsk Ortopedisk Forening
2009-2010

Kilde: Nasjonalt Register for
Leddproteser 1987-2004,
publisert 2005.

"Corail (HA belagt) stamme er
den mest brukte og har færrest
revisjoner med endepunkt alle
stammerevisjoner."
Fra Årsrapport 2007.
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Autologt helblood - en naturlig del
av din blodsparingsstrategi!
Årsberetning Norsk Ortopedisk Forening
Sak 5.
Årsberetning fra styret i
Norsk ortopedisk forening 2009-2010
Ketil J Holen, leder
5-1. Endringer i medlemskap og spesialistgodkjenninger i ortopedisk kirurg
Norsk ortopedisk forening (Nof ) er fortsatt den
9. største fagmedisinske foreningen i Dnlf, med
svært god margin til nr. 10. Foreningen fortsetter
å vokse, og pr. 31.08.2010 hadde foreningen 729
medlemmer, dette er en økning på 58 medlemmer
siste året (8%). Av disse er det 26 personer som
er assosierte medlemmer. Det er 102 kvinnelige
medlemmer, hvorav 43 er godkjente spesialister.
Antall kvinnelige medlemmer har vært stabilt siste
året (14%). Når det gjelder aldersfordelingen for
våre ordinære medlemmer, så er 198 (158) av våre
medlemmer < 40 år, 189 (31) er 40-49 år, mens 135
(4) medlemmer er 50-59 år, og 84 medlemmer er
60-66 år (antall ikke-spesialister i parentes). I de
samme aldersgruppene er det 56 kvinner < 40 år,
29 mellom 40-49 år, 14 mellom 50-59 år, og 1 kvinne
mellom 60-66 år.

Bellovac® ABT – En postoperativ løsning for oppsamling av autologt helblod
Sangvia® – En unik per- og postoperativ løsning for oppsamling av autologt helblod

Astra Tech – ledende innen autologt helblod
Ortopedisk Høstmøte 2010 - SAS Radisson Plaza Oslo 27.-29. oktober
Velkommen til Astra Techs stand nr. 10 for å lære mer om våre blodsparprodukter
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Astra Tech AS. Postboks 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog.
Tel: +67 92 05 50. Fax: 67 92 05 60. www.astratech.no

I perioden 01.09.2009-31.08.2010 er det gitt totalt
68 nye spesialistgodkjenninger i ortopedisk kirurgi.
Av disse var 22 godkjente spesialister etter norske
regler, mens 46 godkjenninger var overføringer fra
EU/EØS. Det var 29 overføringer fra Sverige, 11 fra
Danmark, 2 fra Tyskland, og 1 fra hvert av landene
Island, Finland, Latvia og Bulgaria. I forrige periode
var antallet nye spesialistgodkjenninger 39, hvorav
18 var godkjent etter norske regler. Årets godkjenninger er det høyeste antall noensinne, og det som
har økt, er antallet godkjenninger fra EU/EØS, det
er mer enn fordoblet. Gjennomsnittsalderen for de
spesialistene som var godkjent etter norske regler
var 38,2 år, en betydelig nedgang fra i fjor, da var
gjennomsnittsalderen 42,6 år. Dette er en gledelig
tendens. Når det gjelder de 46 overføringene fra
EU/EØS, så har gjennomsnittsalderen økt betydelig,
fra 43,6 år i fjor til 49,4 år i år, tolkningen av dette
er usikker.

Leger i spesialisering (LIS)
Av foreningens 703 ordinære medlemmer er 196 i
LIS-stillinger, og 25% av disse er kvinner. Det er 166
av disse som ikke har godkjent spesialitet, og av
disse er 26,5% kvinner. Det er registrert 265 leger
(27,2% kvinner) som er under spesialistutdanning
i ortopedi, men bare 216 (26,9% kvinner) av disse
er samtidig registrert som ansatt i LIS-stilling. Nof
har en høyere andel medlemmer blant LIS uten
spesialistgodkjenning enn de fleste andre fagmedisinske foreninger har (77%). Det er veldig bra.
Den prosentvise andelen av kvinner i LIS-stillinger
har imidlertid ikke økt.
5-2.Styrets virksomhet i perioden
Styremøter
Etter valgene på Generalforsamlingen 2009, ble
det stor utskiftning i styret. Av de 6 faste representantene, var halvparten på valg. Det kan nok være
ugunstig å ha så store utskiftninger i styret samtidig
med tanke på kontinuitet, men de nye styremedlemmene har allerede markert seg positivt. Styret
har opprettholdt den høye aktiviteten fra forrige
periode, og det er avholdt totalt 8 møter, 5 møter
med oppmøte, og 3 telefonmøter. Leder og nestleder har, sammen med vår kongressarrangør, også
hatt et eget møte med Hotel Plaza. Det har i tillegg
vært en betydelig mailkorrespondanse, spesielt i
forbindelse med Nofs Vintermøte, og som vanlig, i
forberedelsene til Høstmøtet 2010. Styret har valgt
å fortsette samarbeidet med KSCI i forbindelse med
Høstmøte-arrangementet, samt andre arrangementer i Nofs regi. Dette fordi KSCI ved Kristin
Solstad gjør en utmerket jobb, og er en betydelig og
nødvendig avlastning for styret, spesielt i arbeidet
med Høstmøtet. En to-års avtale er undertegnet.
Mye av styrets arbeid har sitt utgangspunkt i
foreningens strategiplan, og noen viktige arbeider
ble avsluttet i forrige periode, som ferdigstillelse av
spesialitetskursene, og internasjonalt arbeid med
EFORT Travelling Fellowship. I denne perioden har
styret fortsatt å prioritere internasjonalt arbeid, og
derfor vært representert i SICOT og EFORT, samt
at undertegnede, ble innstilt og valgt til nest-leder u
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posisjonen i Nordisk Ortopedisk Forening (NOF). Nof
har også støttet Norsk Forening for Håndkirurgi i arrangementet av det første NOF Instructional Course
i Norge, et kurs som ble svært vellykket.
Ortopedisk Høstmøte 2009
Det 3. Ortopediske Høstmøte ble arrangert på SAS
Hotel Plaza i Oslo i perioden 23-25. oktober. Oppmøtet var godt, det var totalt 453 leger som deltok,
og det var gode dagsbesøk, onsdag var det 324,
torsdag 362, og fredag 288 deltakere. I tillegg var
det 31 nevrokirurger som deltok på det nevrokirurgiske programmet og Spinalsymposiet. Inkludert
nevrokirurgene var det 484 leger som deltok, det
er omtrent det samme antall som året før. Det har
også i år vært svært positive tilbakemeldinger,
både fra medlemmer og fra utstillere. Man kan si
at møtet er i ferd med å ha funnet sin form og sitt
sted. For andre gang arrangerte vi også Workshop
for turnuskandidater og nytilsatte LIS-kandidater,
som også denne gangen ble svært godt mottatt.
Vi arrangerte også et Tverrfaglig symposium om
langvarige smerter i korsryggen med 89 deltakere.
Det var høy kvalitet over foredrag, og nok en gang et
vellykket arrangement. På grunn av en noe uavklart
situasjon rundt dette arrangementet i forhold til
Dnlfs regelverk og utstilling, så styret seg nødt til
å avstå fra dette arrangementet for 2010. Men vi
håper at disse forholdene skal la seg avklare slik at
disse flotte tilbudene før selve Høstmøtet starter,
kan videreføres.
For øvrig var den vitenskapelige aktiviteten under
Høstmøtet høyere enn noe gang, det var mange frie
foredrag av høy standard, og mange gode symposier, også fra industrien. På denne måten tror jeg man
kan konkludere med at Høstmøtet har utviklet seg
til et godt fagmøte som gir faglig utbytte.
Også i inneværende periode har vi måttet diskutere
og reforhandle vår avtale med Hotel Plaza. Fra 2009
til 2010 har hotellet igjen økt prisene, noe som får
betydning for foreningen. Men nok engang har styret valgt å fortsette samarbeidet med hotellet. Selv
om foreningens utgifter øker noe vedr. Høstmøtearrangementet i år, så har styret likevel besluttet at
deltakeravgiften skal være uendret, og betingelsene
for utstillerne skal også være uendret i forhold til
stand-leie. Vi må fortsatt regne med at Plaza vil
være noe dyrere enn andre hoteller i Oslo, men det
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er egentlig ingen andre hoteller som vil klare å huse
vårt arrangement nå, så store har vi blitt. Fortsatt vil
vi støtte faglig aktivitet i faggruppene økonomisk,
vi vil fortsatt ha stipender som matcher industri-stipedene, og, nytt av året, vi vil starte med Best Paper
Award/Best LIS-paper Award, og støtte etableringen av en egen underforening for LIS-kandidater.
Styret har også besluttet å engasjere Per R Høiness,
tidligere web-redaktør i Nof, som teknisk koordinator/ansvarlig for Høstmøtet. Dette gjøres for å
sikre en optimal gjennomføring av det viktigste ved
Høstmøtet, nemlig de faglige presentasjonene, det
være seg i form av symposier eller frie foredrag.
Høstmøtet og samarbeid med Nevrokirurgene
I 2009 arrangerte nevrokirurgene sitt Høstmøte
sammen med det Ortopediske Høstmøtet. Det
var lagt ned et nokså stort arbeid i dette samarbeidsprosjektet, og tidligere leder i Norsk Nevrokirurgisk Forening (NNKF), Tomm B Müller, var,
sammen med styret i Nof, en pådriver i dette samarbeidet. Faglig var tilbakemeldingene svært gode,
men en del av nevrokirugene følte nok at de ble små
sammen med oss. Det ble valgt nytt styre i NNKF i
fjor, med ny leder. Styret i Nof søkte tidlig kontakt
med NNKF for å klargjøre forholdene rundt Høstmøtet 2010, uten å få svar på utallige henvendelser.
Til slutt måtte vi anse samarbeidet som avsluttet,
spesielt da vi fikk høre at nevrokirurgene hadde leid
egne møterom i toppetasjene på Plaza, og ville organisere sitt eget møte med egne utstillere. Nof har
merket dette på den måten at vi faktisk har 5 færre
utstillere enn i fjor. For å oppretthold den faglige
kontakten, har vi tilbudt nevrokirurgene å delta på
Spinalsymposiet, mot en egen symposium-avgift.
Nof Vintermøte i Trysil
En annen prioritert oppgave var gjennomføringen av
Nofs Vintermøte i Trysil. Siden møtet ble arrangert
allerede første uken i februar i år, ble dette den
første viktige oppgaven for det nye styret. Styret i
Nof hadde altså et vedtak fra Generalforsamlingen
2009 bak seg i dette arbeidet, og vi la ned nokså
mye arbeid med å få dette til. Det var tidlig klart
at bare 3 faggrupper stilte med egne programmer,
nemlig Norsk Arthroskopiforening, Norsk Forening
for Håndkirurgi, og Norsk Forening for Skulder- og
Albuekirurgi. Det ble gjort flere henvendelser til de
andre faggruppene, uten at det lyktes å øke deltagelsen. Likeledes valgte styret i Nof å subsidiere

LIS-kandidatene med 1000 kr. hver, samt å dekke
eventuelle underskudd utover den underskuddgaranti som Dnlf stod inne for. De deltagende
faggruppene hadde lagt stor vekt på gode faglige
program, noe de i stor grad hadde lyktes med. Det
var både nasjonale og internasjonale fordragsholdere. Møtet var godt annonsert i aktuelle fora.
Fasilitetene i Trysil var førsteklasses, hotellet holdt
meget høy standard, maten var av god kvalitet, og
været var strålende. Denne weekenden var visstnok
den første finværs-weekenden på Østlandet sist
vinter. Alpinbakkene var perfekt preparert, og for en
gammel alpinist var det nærmest ekstatisk å kjøre
utfortraseen i stor fart sammen med foreningens
web-redaktør. Disse høystandard-fasilitetene var
nok med på å gjøre vintermøtet noe dyrere enn
tidligere møter, noe vi altså søkte å kompensere
med et tilskudd fra foreningen til påmeldte LISkandidater. I ettertid fikk vi høre at NAF på egen
generalforsamling hadde vedtatt å holde eget
vintermøte på Kvitfjell i 2011, og med det som bakgrunn, ser styret i Nof at grunnlaget for et fellesmøte
neppe er tilsted.
Selv om deltagelsen var den samme som ved
tidligere vintermøter på Hafjell, arrangert av NAF
og NFHK, så ble altså ikke vintermøtet den suksess
vi hadde håpet, og styret vil derfor allerede på
årets Genralforsamling foreslå at et vintermøte i
Nofs regi avvikles.
Felles Traumesymposium med Norsk Kirurgisk
Forening (NKF)
Etter Vintermøtet er det spesielt en sak som har tatt
mye tid, nemlig Traume-symposiet som vi arrangerer i fellesskap med kirurgisk forening. I år var det
i utgangspunktet vår tur til å arrangere symposiet,
noe vi hele tiden har vært positive til. Fra traumeutvalget i NKF kom det et forslag om et 2-dagers symposium, med internasjonale forelesere, programmet
var meget flott. Å arrangere dette 2-dagers symposiet på Plaza ville imidlertid få store økonomiske
konsekvenser for vår forening, vi måtte da leie
forelesningssaler for 2 dager ekstra, samt betale for
forelesere m.m., noe som ville ha kostet foreningen
300-400 000 kroner. Vi gjorde henvendelser til Dnlf
for å høre om mulighetene for egne utstillere, det
ble avslått. Vi rettet en forespørsel til Traumeutvalget i NKF om å arrangere det som Dnlf-kurs med kursavgift, tellende timer og underskuddsgaranti, men

det ble da vist til tidligere avtaler om at Traumesymposiet skulle være gratis. På grunn av de store
utgiftene dette medførte for Nof, rettet vi derfor en
forespørsel til Traumeutvalget i NKF om symposiet
også i år kunne arrangeres på Holmenkollen Park.
Traumeutvalget, ved Tina Gaarder, påtok seg det
arrangementsmessige ansvar for symposiet, dette
kunne de gjøre fordi de økonomiske rammebetingelsene er helt andre for NKF på Holmenkollen Park,
enn for Nof på Plaza. I tillegg får de ha utstillere
under arrangementet, noe som Dnlf har avslått for
Nof. Betingelsene rundt Høstmøte-arrangementene
for de forskjellige fagmedisinske foreningene bør
være like, og dette vil bli fulgt opp.
Etablering av egen LIS-undergruppe i Nof?
Under fjorårets Generalforsamling ble forslaget
om å etablere et Nof kvinneforum nedstemt, de
fleste mente at det ikke var behov for et slikt forum.
Som bakgrunn for forslaget var bl.a. det med den
store andelen av kvinner på medisinerstudiet og
rekrutteringsproblemer. Styret i Nof mener fortsatt
at rekrutteringsarbeidet er svært viktig, og ønsker
å legge forholdene best mulig til rette for våre LISkandidater, uansett kjønn. Dette mener vi best kan
gjøres ved å opprette en undergruppe i Nof for LISleger. Derfor vil vi arrangere et etableringsmøte for
en LIS-undergruppe på onsdagen under Høstmøtet,
og vi har invitert lederen for tilsvarende forening i
Sverige, Erica Arverud, til dette møtet, for at hun
skal kunne fortelle om erfaringene de har hatt med
sin LIS-gruppe. Se for øvrig hennes innlegg i årets
NOP nr. 2, side 53. Vårt ønske er å få etablert et
interimstyre som skal utarbeide statutter for LISgruppen, og at dette skal bli en aktiv del av Nof, en
ungdommelig organisasjon som kan se framtidens
studenters og LIS-kandidaters krav og ønsker med
nye øyne, og således komme med viktige innspill
til moderforeningen. Dette vil bli tatt opp som egen
sak på Generalforsamlingen.
Arbeidet innen Nordisk Ortopedisk Forening (NOF)
Styret har fortsatt prioriteringen av internasjonalt
arbeid, både gjennom arbeid i Nordisk ortopedisk
forening, og i EFORT. Under ledelse av Niek van Dijk
har NOF framstått mer offensivt og moderne, men
med hovedfokus på det faglige. Det har vært en
meget godt samarbeidsklima i NOF, og hele det norske styret deltok på det felles-nordiske styremøtet i
Århus. Det har vært jobbet mye med ferdigstillelsen u
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av NOF Strategic Plan, denne ble fremlagt og vedtatt
på NOFs Generalforsamling under NOF-kongressen
i Århus. På Generalforsamlingen ble det også valgt
nytt styre i NOF, hvor Cody Bünger fra Danmark ble
valgt til president, og undertegnede ble valgt til
vise-president, og Bjarne Møller-Madsen gjenvalgt
som generalsekretær. Det nye styret vil fortsette å
jobbe for en videre utvikling av det faglige arbeidet,
og med utgangspunkt i Strategiplanen ønsker derfor
NOF å støtte økt faglig aktivitet i medlemslandene,
bl.a. gjennom såkalte NOF Instructional Courses.
Derfor har Nof, gjennom faggruppen for håndkirurgi, gjennomført det første Nordiske Instructional
Course noensinne i Norge, i perioden 25-27.8. i
Tromsø. Den lokale arrangementskomite, ledet av
Hebe Kvernmo, Past President Nof og leder av Norsk
Forening for Håndkirurgi, har gjort en fantastisk
jobb. Prof. Cody Bünger, nyvalgt president i NOF,
åpnet kurset sammen med undertegnede, også
han var imponert over programmet og kvaliteten på
foredragene han hørte. Dette har vært svært god
reklame for Norge og norsk ortopedi. Alle faggruppene i Nof kan arrangere NOF IC, kontakt generalsekretær Bjarne Møller-Madsen for mer info (bj.
moma@gmail.com).
Arbeidet i Norsk Kirurgisk Forening (NKF)
NKF er i dag en paraplyorganisasjon hvor lederne av
alle de forskjellige kirurgiske spesialitetene er styrerepresentanter. Nyvalgt leder i NKF er Olaug Villanger, overlege ved Rikshospitalet. Undertegnede
har deltatt på styremøter som ikke har kollidert med
ortopediske aktiviteter, og også samarbeidet med
lederen i NKF på Landsstyremøtet i Dnlf, hvor også
hun var representant. Foreningene har også samarbeidet om høringssvar. Alt tyder på at det gode
samarbeidet vil fortsette. Nof og NKF vil gjøre et
felles framstøt mot Legeforeningen når det gjelder
regelverket for kurs- og kongresser med industrien
tilstede. I tillegg vil Nof ha en avklaring med NKF
rundt vårt felles Traumesymposium, dette
er et stort arrangement som, etter Nofs mening,
krever tydelige arrangementsmessige regler.
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Andre høringssvar har vært:
-Kompetansekrav for bruk av IKT 03.01.2010
-Egne sider for forskning under legeforeningen.no
08.01.2010
-Bivirkningsmeldinger og pasienter 25.01.2010
-Forskrift om kvalitetssikring av høyere utdannelse
og fagskoleutdanning 16.11.2009
-Tiltaksplan for Legeforeningens klimaengasjement. Forslag fra arbeidsgruppe
”Global oppvarming og helse” 15.11.2009

Sekretær:		
Kasserer:		
NOP-redaktør:
Web-redaktør:
Varamedlem:

Torgeir Vestad
Annette Wikerøy
Alexander Seldal
Ivar Rossvoll
Gunn Hulleberg

ORGANER VALGT AV GENERALFORSAMLINGEN I Nof
Spesialitetskomiteen:
Kirsten Fuhrmann, leder
Ida Nergård Sletten, medlem
Øystein Lian, medlem
Alan Didriksen, medlem
Navid Begi, Ylf-medlem
Anders Walløe, varamedlem
Ellen Margrethe Risberg, Ylf-varamedlem
Kvalitetsutvalget:
Yngvar Krukhaug, leder
Inger Opheim
Tobias Franke

Forskningsutvalg:
Hebe Désirée Kvernmo, Kari Indrekvam, Eivind
Witsø, Gunnar Knutsen og Ketil Jarl Holen
Valgkomité:
Eivind Witsø, Ludvig Fjeld Solheim, Ketil Jarl Holen
Revisorer:
Helge Rønningen og Harald Steen
Nasjonalt register for leddproteser:
Leif Havelin - Styreleder
Stephan Röhrl – Nof representant Helse Sør-Øst
Otto Schnell Husby – Nof representant Helse
Midt-Norge
Odd Inge Solem – Nof representant Helse Nord
(på valg)
Svein Svenningsen – Nof representant Helse Sør-Øst
Lars Engebretsen – Leder av Styringsgruppen
for Korsbåndregisteret
u
Ove Furnes – Klinikkoverlege Ortopedisk Klinikk

5-3.Medlemmer, styrer og utvalg
Æresmedlemmer:
Pål Benum, Norvald Langeland, Jan A. Pahle, Sverre
Skeie, Einar Sudmann, Ingjald Bjerkreim, Knut
Ramstad, Tore Grønmark, Anders Mølster, Anders
Walløe, Carl Harald F Russwurm, Astor Reigstad, og
Helge Rønningen (2009).
Medlemmer:
Pr. 31.08.2010 har Nof 729 medlemmer, fordelt som
703 ordinære og 26 assosierte medlemmer. Fra
01.09.2009 til 31.08.2010 har foreningen fått 58 nye
medlemmer, dette er nesten 3 ganger så mange nye
medlemmer som året før (21). Fortsatt er ca. 14% av
våre medlemmer kvinner.
Følgende medlemmer døde i perioden
01.09.09 – 31.08.10:
Georg Blikra,
født 27.09.25 – død 01.12.09
Erik Olaf Lie,
født 01.02.20 – død 31.01.10
Inger Schulstad,
født 15.11.20 – død 21.02.10
Tore Ottesen,
født 26.06.37 – død 30.06.10
Styrets sammensetning fra 23.10.2009:
Leder:		
Ketil Jarl Holen
Nestleder:		
Knut Andreas Fjeldsgaard

555@.h8#0@,-
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Høringer:
Styret har avgitt totalt 13 høringssvar i perioden.
To høringssvar har vært felles med Norsk Kirurgisk
Forening, men skrevet av Nof. De viktigste høringssvarene har vært:

-Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk
av stråling 04.09.2009 (felles med NKF)
-Utvikling av lokalsykehusfunksjonen 25.01.2010
-Forslag til strategi for modernisering og
samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 01.03.2010
-Strategi 2020 Helse Midt-Norge 22.04.2010
(felles med NKF)
-Helsedirektoratets forslag om endring av
turnustjenesten til nybyrjarstillingar – praktisk
og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar
04.06.2010
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Helse Bergen
Lars B Engesæter – Leder Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser
Einar Sudmann - Æresmedlem
Nordic Arthroplasty Register Association:
Lars B Engesæter, Ove Furnes og Leif Havelin
ORGANER VALGT AV STYRET I
NORSK ORTOPEDISK FORENING
Styrerepresentant Norsk Kirurgisk Forening:
Ketil Jarl Holen
Delegater EFORT:
Ketil Jarl Holen og Knut Andreas Fjeldsgaard
Representanter UEMS:
Kari Indrekvam og Øyvind Høgetveit Hagen
Styrerepresentant Nordisk Ortopedisk Forening:
Ketil Jarl Holen
Stipendstyret, Charnley-stipendet:
Kari Inderkvam og Arild Aamodt
Stipendstyret, Smith & Nephew-stipendier:
Lars Engebretsen og Ove Furnes
DRG-utvalg:
Ole-Edvard Gabrielsen, Henrik Hofgaard og
Erling Gjengedal
Representant, Bone and Joint Decade-styret:
Stein Arne Øvre
Nasjonalt Traumeregister:
Martinus Bråten
Norsk ryggregister:
Arne Skoglund
Representant Landsstyret Dnlf:
Ketil Jarl Holen (Knut Andreas Fjeldsgaard
personlig vara)
Representant Fagmedisinske Foreninger (FaMe):
Ketil Jarl Holen
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FAGGRUPPER I NORSK ORTOPEDISK FORENING
Nof har nå følgende 7 faggrupper:
Faggruppe for ortopedisk traumatologi
Norsk arthroskopiforening
Norsk barneortopedisk forening
Norsk fot- og ankelkirurgisk forening
Norsk forening for håndkirurgi
Norsk forening for skulder- og albuekirurgi
Norsk forening for hofte- og knekirurgi (ny fra 2009)
Medlemmer som er representanter i
andre organer:
ACTA Orthopaedica:
ACTA Board:
Lars B Engesæter
ACTA Deputy:
Jan-Erik Madsen
ACTA Co-editor:
Harald Steen
Dnlf´s landsstyre:
Torunn Janbu,
President Dnlf; Representant Sentralstyret
Ketil J Holen,
FaMe; Representant kirurgisk faggruppe
Knut A Fjeldsgaard,
FaMe; Representant kirurgisk faggruppe (varamedlem)
Sigrun Solberg,
Representant Regionsutvalget
Erik Ostnes,
Ylf-representant
I tillegg er det 5 medlemmer som er vararepresentanter til Landsstyret
5-4.Rapport fra det 3. Ortopediske Høstmøte
Ketil J Holen
Det 3. Ortopediske Høstmøtet ble arrangert på
Hotel SAS Plaza i Oslo . Det var god deltakelse med
486 deltakende leger. For første gang arrangerte vi
et fellesmøte med Norsk Nevrokirurgisk Forening, et
faglig begrunnet samarbeide pga. felles interesser
innen spinalkirurgi. Tilbake-meldingene både fra
ortopeder og nevrokirurger har vært gode i forhold
til faglig utbytte, og våre samarbeidspartnere i
leverandørindustrien er meget godt fornøyd med
forholdene på Plaza. Ustillingslokalene er godt

egnet for denne type arrangementer, og det er viktig
for Nof at også leverandørene er fornøyde.
Imidlertid var det noen små svikt rundt det tekniske
i noen av foredragssalene, noe som er svært irriterende når det skjer. Det var enkle ting som manglende talestol, manglende mikrofon, og manglende
laser-pointer. Dette ble rettet raskt opp, men slike
ting vil vi jobbe hardt for å unngå i fremtiden. Derfor
har vi også engasjert Per Høiness som ”teknikksjef ”
under Høstmøtet 2010, han vet hva som skal til for
å unngå slike episoder. Likevel vil det fortsatt være
en stor fordel dersom alle legger inn sine foredrag
i god tid på Pre-view rommet, for å unngå opphoping av stressede leger som skal endre noe i siste
liten, eller som ser at videofilen ikke fungerer 10
min. før foredraget skal holdes osv. Nå har også
teknikerne på hotellet 2 års erfaring med oss og vårt
arrangement, slik at de er mer forberedt på det som
kommer.
For andre gang ble det i 2009 også arrangert
Workshop for turnuskandidater og nytilsatte assistentleger, samt et Tverrfaglig symposium om lave
ryggsmerter. Det var 31 deltakere på Workshopen,
og 89 deltakere på det Tverrfaglige symposiet. Det
har vært gode tilbakemeldinger på begge disse
arrangementene. Dette var tenkt å bli faste innslag i
et uke-program med ortopedi-relaterte emner, med
selve Ortopedisk Høstmøte i ukens 3 siste dager
som høydepunkt. Dessverre har vår moderforening
lagt noen stener for byrden spesielt når det gjelder
det tverrfaglige symposiet, slik at vi pga. strukturen
på Vintermøtet i Trysil ikke kunne arrangere et
tverrfaglig symposium på Plaza med industri tilstede under selve Høstmøtet, fordi det tverrfaglige
symposiet ble sett på som en del av Høstmøtet, og
vi får bare ha ett arrangement pr. år med industrien
tilstede.
Også under dette Høstmøtet var det 5 parallelle
faglige sesjoner, med symposier og frie foredrag.
Med så mange parallelle sesjoner er det nesten
umulig å unngå kollisjoner, selv om styret er bevisst
på problemet, og prøver å unngå åpenbare ”feil” i
oppsettet av det faglige program.
Økonomisk har det vært positivt for Nof å arrangere
eget Høstmøte. I tillegg til å generere et mindre
overskudd hvert år, har et eget Høstmøte gjort

foreningen i stand til å kunne kanalisere betydelige
summer tilbake til våre medlemmer de siste årene.
Dette skjer gjennom direkte støtte på kr. 20 000
til alle våre faggrupper som avholder symposier
på Høstmøtet. I tillegg har vi også oppjustert Nofstipendene betraktelig, nå er det to stipender hvert
på 75 000 kr. I tillegg har Høstmøtet gjort oss i
stand til å satse på Vintermøtet, med ekstra støtte
til påmeldte LIS-kandidater og til arrangørforeningene, til sammen 50 000 kr. Dette håper jeg alle
medlemmene er klar over, det er påmeldingsavgiften som har ført til dette.
Til tross for at Plaza har oppjustert sien takster i
forhold til det meste av våre aktiviteter der, så har
styret besluttet at påmeldingsavgiften skal våre
uendret. Også stand-leien for våre utstillere er holdt
uendret. Behovet for oppjusteringer her vurderes
for Høstmøtet 2011.
Som konklusjon vedr. Høstmøtet 2009 kan man si
at det var et vellykket arrangement. Det er stort sett
bare positive tilbakemeldinger, og møtet ser ut til å
ha funnet sin form med en god blanding av frie foredrag og symposier. Industrien er også godt fornøyd
med Plaza som lokalisasjon, det er gode utstillingsforhold, og med litt mer spredning av kaffepausene
i de forskjellige sesjonene, vil besøket til utstillerne
bli bedre.
5-5.Rapport fra Nordisk Ortopedisk Forening
(NOF) 2009-2010
Ketil J Holen
Det har vært avholdt to nordiske styremøter i
perioden, samt to telefonkonferanser. Det første
styremøtet ble avholdt i Tallin den 25-26. november
2009, hvor opplegget for NOF-kongressen i 2012,
som skal avholdes i Tallin, ble presentert. I tillegg
ble NOFs Strategic Plan gjennomgått og diskutert
før framlegging på NOF-kongressen i Århus. Styremøtet i Tallin var meget fruktbart, og med felles
innsats og godt oppmøte, så vil 2012-kongressen
der bli en suksess.
Høydepunktet i NOF i denne perioden var utvilsomt NOF-kongressen i Aarhus. Kongressen ble en
suksess, med det høyeste deltakerantall noensinne,
rundt 750 deltakere på det meste. Den faglige
kvaliteten var også høy, og sett med norske øyne var u
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LINK® REVISION AND CUSTOM-MADE IMPLANTS
det ekstra flott at Best Paper Award ble vunnet av
Tina Wik fra Trondheim. Under kongressen i Aarhus
takket Niek van Dijk for seg som leder etter 2 år, og
på Generalforsamlingen ble Cody Bünger fra Aarhus
valgt til ny leder i NOF, og undertegnede valgt til
ny nestleder. Det ble også besluttet å tilknytte seg
Chris van Togt fra Nederland som Board Manager, i
tillegg til ekstra sekretærhjelp, alt dette i deltidsstillinger. Dette fordi økt aktivitet i NOF krever
ekstra ressurser, og det er den samme erfaring som
styret i Nof har erfart gjennom de senere år. Lederen
av Svensk Ortopedisk Forening (SOF) Olle Svensson,
presenterte lederen for den svenske foreningen for
LIS-kandidater i ortopedi, som under det fellesnordiske styremøtet holdt et flott innlegg om den
svenske LIS-foreningen, kalt Epiphysen, og deres
arbeid. I etterkant har styret i Nof besluttet å foreslå
opprettelse av en slik ortopedisk LIS-forening i
Norge, og har invitert lederen av Epiphysen til å
delta på et eget møte om dette under Høstmøtet.
Vi ønsker at møtet skal lede til etableringen av et
interimstyre for en slik forening, som skal utarbeide
statutter for foreningens arbeid, og legge det fram
for generalforsamlingen 2011. Dette vil bli lagt fram
som et eget forslag fra styret under årets generalforsamling.
Et annet høydepunkt under NOF-kongressen i
Aarhus, var utnevnelsen av professor emeritus Pål
Benum til æresmedlem i NOF. Fra før er Pål Benum
æresmedlem i Norsk ortopedisk forening og i Norsk
Kirurgisk Forening. Begrunnelsen for æresmedlemskapet var hans arbeid for fremme av norsk og
nordisk ortopedi internasjonalt, og hans bidrag i
disse organisasjoners arbeid.
5-6.Rapport fra EFORT 2009-2010
Ketil J Holen

LINK® REVISION AND
CUSTOM-MADE IMPLANTS

Aktiviteten i EFORT er også høy. Som valgt representant i EFORTS Financial Comittee har undertegnede
deltatt på et fellesmøte med Executive Comittee i
Zürich 2-3. februar, samt på to telefonkonferanser.
Dette i tillegg til kommité-møter under EFORT-kongressen i Madrid. Norge har to delegater til Generalforsamlingen i EFORT, det er Knut A Fjeldsgaard og
undertegnede. Begge deltok på årets strategimøte
og Generalforsamling, som ble avholdt dagen før
kongressen startet. På strategimøtet ble bl.a. industrielle relasjoner diskutert pånytt, og presidenten

i EFORT, Miklos Szendroi, presenterte også planer
for U-lands virksomhet og lobby-virksomhet rettet
mot Brüssel. Vår danske venn, leder av DOS, Per
Kjærsgaard-Andersen, presenterte også planene for
København 2011.
Det var en egen sesjon for EFORT Travelling Fellowship under selve kongressen, hvor Nof var invitert
til å legge fra våre erfaringer som arrangør, samt
at en av deltakerne la fram sine erfaringer. Vi fikk
svært gode tilbakemeldinger fra deltakeren, og
også styret opplevde det som udelt positivt å være
arrangør. Nof tar gjerne på seg et slikt arrangement
igjen, om noen år.
Når det gjelder selve kongressen i Madrid så var det
faglige nivået til dels svært godt, men lange reiseavstander fra hoteller i sentrum til selve kongress-senteret (40-60 min.) ble kritisert av mange deltakere.
Neste år vil EFORT-kongressen bli arrangert i
København, og så mange som mulig oppfordres
til å delta. De nordiske landene bør kunne sette
sitt preg på en EFORT-kongress på ”hjemmebane”,
vanligvis er England og de sør-europeiske landene
nokså dominerende. Vi håper at mange vil sende
inn abstracts til EFORT, og vi ser med spenning
fram til vår egen ny-etablering på årets Høstmøte,
”Best Paper Award”, hvor vinneren allerede er sikret
presentasjon av sitt foredrag i en egen nordisk best
paper-sesjon.
5-7.Rapport fra Dnlfs Landsstyremøte, Soria Moria
26-28.05.2010
Ketil J Holen
Undertegnede deltok for første gang på Dnlfs
Landsstyremøte nå i vår. Det var en spesiell og
verdifull erfaring å ha med seg. Der var Landsstyreveteraner som hadde titalls Landsstyremøter
bak seg , noen med et visst ”show-off ” behov, til
noviser som meg. Her er det obligatorisk oppmøte,
med opprop. Fravær under møtet må det søkes om,
og søknadene blir vurdert i plenum.
Imidlertid var det noen interessante saker som
ble diskutert, bl.a. dette med anonymisering
av helseregistre. Sentralstyret er tydeligvis for
anonymisering, og dette er også politisk forankret.
Hovedmengden av Landsstyre-representantene gikk u
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også inn for slik anonymisering, til tross for at problemene dette ville kunne skape for helseregistrene
ble påpekt av flere.
En annen interessant sak var kurs med og uten
industri tilstede. Tidligere har det jo vært en klar
negativ holdning til dette i Legeforeningen, og
regelverket er strengt. Dette regelverket har bl.a.
skapt problemene rundt det tverrfaglige symposiet
vi har hatt de to siste årene tirsdagen før Høstmøtet
starter. Dette ble grundig debattert under Landsstyremøtet, og det var tydelig irritasjon i forsamlingen
over denne strenge regelen, og også tendenser til
forskjellbehandling fra Dnlfs side. Det ble fremmet
et forslag om at Almenlegene skulle få ha så mange
kurs de ønsker med industri tilstede, og, tror jeg,
til manges overraskelse, ble dette vedtatt med god
margin. Nof og NKF valgte å forholde seg stille etter
denne avgjørelsen, men vil ta det opp i en felles
forespørsel til Dnlf, det synes urimelig at dette kun
skal gjelde for Almenlegene.
Spørsmålet om en ny turnuslegeordning, og
overgang til såkalte ”nybyrjarstillingar” ble også
diskutert. Bl.a var det i forslaget åpnet for at man
skulle søke om turnusplass (nybyrjarstilling), noe
som ble kritisert av mange. Det var mange uavklarte
problemstillinger rundt dette, både på sykehus
og i kommunene, og det var en høringsrunde med
svarfrist etter Landstyremøtet som skulle legge
grunnlaget for hvilke forslag som skulle fremmes.
Det var også satt av tid til Helsepolitisk debatt med
ministre og stortingsrepresentanter tilstede, verdien
av å ha debatt med travle ministre som egentlig ikke
har tid til å være der, kan diskuteres.
5-8. Referat fra SICOT Annual International
Conference 29 okt. – 01 nov. 2009.
Knut Fjeldsgaard
Den årlige kongressen for SICOT som ble kombinert
med det årlige møte med Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST) ble avholdt i
Pattaya i Thailand høsten – 2009. SICOT er en internasjonal non-profit organisasjon. Målsettingen er å
fremme forskning innen ortopedi og traumatologi
samt bidra til å utvikle undervisning og utdannelse
innen disse områdene.
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Kongressen var annerledes enn det vi er vant med
fra Europa og Nord-Amerika. En rekke parallellsesjoner med stort sett de samme temaene som er
vekjent. En rekke av de frie foredragene bar preg av
å komme fra land uten de aller største ressurser til
akademisk forskning – og arbeider under forhold
som ikke er som de vi er vant med. Og dette er jo
også viktig å bli minnet på med jevne mellomrom –
at de fleste i verden har det ikke som oss – verken
pasienter eller kolleger.
Utstillingene var annerledes presentert. Utstyret var
det samme stort sett i utstillingshallene, men vakre
kvinner i hopetall stod for presentasjonen – det var
ikke så mye å hente rent faglig i utstillingslokalene
– men de ble flittig besøkt av deltagerne. Et noe
uvant utstillingslokale kan vi si.
Velkomstseremoni , avslutningsseremoni og
spesielt ”presidents dinner ” var imponerende
forestillinger med mye innslag av Thailandsk kultur.
Fascinerende.
President for det hele var en alltid smilende professor Cody Bunger fra Danmark – en travel mann men så ut til å stortrives i jobben som president.
Neste årlige kongress har Sverige tatt på seg å
arrangere i løpet av august/september 2010. Jeg
tror ikke vår forening i Norge skal ta på seg dette
arrangementet med det første. Det trenges nok
en betydelig sterkere økonomi i foreningen før
man skal begi seg ut på et slikt arrangement. Men
spennende og interessant å se og oppleve en annen
kultur både når det gjaldt arrangementet i seg selv
og de forskjellige kulturelle innslagene.

geografisk og faglig, og med håp om å oppnå en
mer stabil tilgang på redaksjonelt stoff. Redaksjonskomiteen har vel bare fungert sånn noenlunde og
redaksjonen har i praksis bestått av undertegnede,
dog med god hjelp og bidrag fra øvrige styremedlemmer.

Det har vært en del henvendelser angående kurs
og arrangementer med forespørsel om publisering
på nettsiden og det har blitt etterkommet. Først og
fremst har jeg forsøkt å presentere kurs og møter i
regi av Nof, NOF og EFORT, samt lenker til alle større
kongresser og organisasjoner.

Som tidligere år ble det gitt ut fire utgaver i det
gangne året. Omfanget med fire utgaver årlig
(påskenummer, sommernummer, høstmøtenummer og julenummer) fremstår som veletablert og
passelig. Slik situasjonen er i dag er der neppe
grunnlag for hyppigere utgivelser. Til det er omfang
av og tilgang på redaksjonelt stoff og annonseringsinntekter for usikre. Annonsemarkedet kunne
nok vært noe bedre. Ragnar Madsen ved DRD har
hatt utfordringer med å skaffe nok annonsører til
hvert nummer. Tilgangen på redaksjonelt stoff var
jevnt over tilfredsstillende men der er alltid behov
for innspill og tips for å unngå at innholdet domineres av de samme geografiske og faglige ståsteder.
Nopen har ifølge kasserer gitt foreningen et pent
lite bidrag i form av et overskudd i størrelsesorden
70 000,-. Det er svært lite trolig at overskuddet
fremover vil ligge høyere enn dette, da man enten
må øke andelen annonser per nummer eller øke
annonseprisen. Det første er ikke ønskelig og det
andre er nok lite klokt i et marked fremdeles preget
av innstramming. Det er etter redaktørens mening
viktigere å opprettholde Nopens leservennlighet og
appell til foreningens medlemmer enn å fokusere
på et eventuelt gevinstpotensiale. Redaktøren fremstår, etter ett år i jobben, som lettere preget, men
fattet og vil avslutningsvis minne medlemmene og
leserne om at ingen sak er for liten og ingen historie
for lang for Nopen. Innspill og bidrag av enhver art
imøteses med stor takk.

Informasjonsarbeidet i forbindelse med Høstmøtet
har fungert greit, informasjon om påmelding, abstrakter og program oppdateres forløpende. Dette
er nok en av de viktigste funksjonene for nettsiden.
Innsending av abstrakter til høstmøte fungerer bra.
En vil imidlertid be om at medlemmene leser og
følger den relativt enkle instruksjonen for format
og innsending av abstrakter som ligger på www.
ortopedi.no.. For mange abstrakt inneholder feil
angående størrelse, skrifttype, spor endringer og
navn på vedlegg.

Sak 6.
Sak 7.
Rapport fra Norsk Ortopedpost 2009-10
Alexander Seldal
Høstmøtet 2009 markerte en epoke idet Knut
Fjeldsgaard, det nærmeste man kommer en nestor i
Nop-sammenheng, gikk av som redaktør og overlot
oppgaven til Alexander Seldal. Redaktørskiftet
medførte ikke noen dramatiske endringer i Nopens
form men det ble i løpet av perioden gjort forsøk
på å etablere en redaksjonskomite med medlemmer fra hver helseregion, både for å sikre variasjon,

Rapport fra Web-redaktøren 2009-10
(www.ortopedi.no)
Ivar Rossvoll
Nettsidens hovedoppgave er å gi fortløpende
informasjon til medlemmene gjennom publisering
av relevante saker og informasjon og å gi den nødvendige informasjon og rettleding i forbindelse med
avviklingen av det årlige høstmøtet.

En mulighet for utvikling av www.ortopedi.no er
egne nettsider for de ulike faggruppene med lenke
fra forsiden. Faggruppene kan da utvikle egne
hjemmesider for utveksling av informasjon. Det er
et betydelig potensial for videre utvikling og bruk av
nettsiden.
Sak 8.
Rapport fra Kvalitetsutvalget 2009-10
Yngvar Krukhaug
Kvalitetsutvalget har ikke satt i gang noen konkrete
tiltak enda. Vi har imidlertid diskutert muligheten
for å sette ned en gruppe som skal gå gjennom den
tilgjengelige litteraturen på behandling av proxymale humerus frakturer og forhåpentligvis komme
med anbefalinger til behandlingsalgoritme.
Videre har det vært forslag om at man lager en slags
”Norsk standard for ortopedisk kirurgi”
Sak 9.
Rapport fra Spesialitetskomiteen 2009-10
Kirsten Fuhrmann
Komiteen har bestått av Kirsten Fuhrmann
(leder), Ida Neergård Sletten (nestleder), Øystein
Bjerkestrand Lian (ansvarlig for avdelingsbesøk),
Allan Didriksen (ansvarlig for kurs), Navid Beigi
(sekretær og Ylf representant). I tillegg har var-
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arepresentant Anders Walløe deltatt i de fleste
avdelingsbesøk og komitemøter. Det var oppstart
for nyvalgt komite i januar 2010. Ida Neergård
Sletten gikk over fra å være Ylf representant til å bli
ordinært medlem mens Kirsten Fuhrmann overtok
som leder. De øvrige komitemedlemmene startet sin
første periode. Mye godt arbeid var fullført av forrige komite og den nye komiteen kunne starte uten
å overta større uløste oppgaver.

foreslått som et nytt obligatorisk kurs. I tillegg har
vi foreslått en endring av hånd/fot/rheuma kurset
samt barn/tumor/amputasjoner og ortopediske
hjelpemidler. Vi har fått tilbakemelding på at disse
kursene er for tettpakkede, og forslaget vårt går
på å dele disse opp fra to til tre kurs. Komiteen har
deltatt med en representant på flere av de obligatoriske kursene siste halvår, dette for å få et bedre
grunnlag for vurdering av kursene.

I perioden 01.09-09 til 01.09.10 er det foretatt 9
avdelingsbesøk, ytterligere tre er nært forestående.
Det er avholdt 1-2 komitemøter ved hvert av besøkene. Videre har komiteleder deltatt i Spesialitetsrådets årlige seminar om spesialistutdanning. De
besøkte avdelingene er Fredrikstad, Kristiansand,
Drammen, Kongsberg, Rikshospitalet, Ullevål,
Førde, Harstad og Bodø. Ålesund, Molde og Kristiansund besøkes 8. og 9. september.

Endring av Helsepersonellovens § 53
Det er vedtatt en lovendring som fjerner muligheten
for delegering av myndighet og ansvar for spesialistgodkjenning til yrkesorganisasjonene. Det betyr
i praksis at det ikke lenger er adgang for legeforeningen til selv å godkjenne sine spesialister. Slik det
ser ut i dag, vil Helsedirektoratet formelt overta godkjenning av spesialister i september 2011. Hvordan
den fremtidige ordningen med spesialistutdanning
og godkjenning av spesialister skal organiseres er
foreløpig ikke klarlagt. Legeforeningen er i kontinuerlig dialog med Helsedirektoratet om dette. Det er
også uvisst hvilken rolle spesialitetskomiteene vil
spille i fremtiden.

Avdelingene vi har besøkt siste året synes å ta
utdanningen på alvor og det har ikke vært avdekket
noen større problemer. Ved avdelingen i Drammen
fant ikke komiteen under siste besøk at vilkårene
for fortsatt gruppe I status var oppfylt. Avdelingen
har imidlertid tatt tak i dette og fått til endringer
i tråd med kravene. Godkjenningen ble anbefalt
opprettholdt og komiteen planlegger et nytt besøk i
løpet av 2011. Ved avdelingen i Kongsberg anbefalte
komiteen etter besøket at det opprettes to utdanningsstillinger for LIS.

Kursvirksomheten
Spesialitetskomiteen har anbefalt enkelte endringer
i den obligatoriske kurspakken. ATLS har blitt
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Nasjonalt register for Barnehoftesykdom
Et nytt nasjonalt register,Nasjonalt register for
Barnehoftesykdom (BHR), startet 1. januar 2010
med registrering av hofteleddsdysplasi (eldre
enn 3 måneder), Calvé-Legg-Perthes’ sykdom og
epifysiolysis capitis femoris. Registreringen skjer
som ved de øvrige registrene, ved hjelp av et 1-sides
papirskjema som fylles ut av kirurgen og sendes
inn til registeret. I tillegg registreres røntgenbilder.
Midler til driften de 3 første årene er sikret ved
hjelp av midler fra Sophies Minde Ortopedi AS og
Legeforeningen.

Sak 10.
Rapport fra Nasjonalt Register for
Leddproteser 2009-10
Lars B. Engesæter

Registersymposium ved høstmøtet
I 2009 var temaet for høstsymposiet ”Nytte og
effekt av registrene våre” og for årets høstmøte er
temaet ”Infeksjoner ved hofteproteser”.
Regionale møter med de ortopediske kirurgene
Leddregisteret hadde møte med Midt-Norsk
Ortopedisk Forening i Trondheim 19.-20.februar
2010. Tilsvarende møte er planlagt med HedOpp på
Elverum 19. november 2010.

Som tidligere er de pågående omorganiseringer i
flere helseforetak en stadig utfordring for spesialistutdanningen. Komiteen har særskilt fokus på dette
i sine besøk da utdanningen må sikres i prosessen
med funksjonsfordeling og endringer i lokalisering.
Spesialistgodkjenning
I 2009 ble det godkjent 30 spesialister etter norske
regler og 28 konverteringer fra andre EU/EØS land.
Hittil i 2010 har vi godkjent 8 spesialister etter
norske regler og 32 konverteringer. Muligheten for
å konvertere spesialitet oppnådd i et land der man
selv ikke har hatt klinisk arbeid er nå blitt borte. Det
betyr at det såkalte ”Islands-smutthullet” er stengt.

Kompetansesenter for Leddproteser sin aktivitet
(Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt Korsbåndsregister og Nasjonalt Hoftebruddregister).
Den sykehusvise rapporten sendes som elektronisk pdf-fil til kontaktpersonene ved sykehusene i
slutten av september. Registerets medarbeidere
har i 2010 publisert 6 artikler i internasjonale
tidsskrift. Avlagte doktorgrader: Lars-Petter Granan,
UiO, 20.11.2009: “Development of a national knee
ligament registry" og Stein Håkon Lygre, UiB,
24.09.2010: "Pain, function and risk of revision after
knee arthroplasty".

International Society of Arthroplasty Registries
Leif Ivar Havelin er norsk representant i styret og
Ove Furnes ble valg til president for foreningen på
møtet i New Orléans 11.mars 2010.

Årsrapporten for 2010 ble i juli sendt til alle NOFmedlemmene i form av e-mail med link til nettsiden
www.haukeland.no/nrl hvor årsrapporten ligger
som pdf-fil. Papirformat av årsrapporten ble av
økonomiske grunne kun sendt til kontaktpersonene.
Årsrapporten er en samlet oversikt over Nasjonalt

Nordic Arthroplasty Register Association (NARA)
Det første vitenskapelige arbeidet med felles
analysefil for Norge, Sverige og Danmark kom i
Acta nr.4 2009. Leif Ivar Havelin er førsteforfatter.
Den første studien på kneproteser ble publisert i
Acta nr.1 2010. Flere arbeider er akseptert og under
arbeid. Lasse Engesæter, Ove Furnes og Leif Ivar
Havelin er norske representanter.

Styret for Nasjonalt Register for Leddproteser
Styreleder: Leif Ivar Havelin (NOF representant:
Helse Vest)
Stefan Röhrl, (NOF representant: Helse Sør-Øst)
Otto Schnell Husby (NOF representant:
Helse-Midt Norge)
Odd Inge Solem (NOF representant: Helse Nord)
Svein Svenningsen (NOF representant:
Helse Sør-Øst)
Ove Furnes (klinikkoverlege Ortopedisk klinikk
Helse Bergen)
Lars Engebretsen (leder av styringsgruppen
for Korsbåndsregisteret)
Lars B. Engesæter (leder Nasjonalt Kompetansesenter for leddproteser)
Einar Sudmann (Æresmedlem)
Sak 11.
Rapport fra Nasjonalt Korsbåndsregister
2009-10
Lars Engebretsen og Lars-Petter Granan
Ny rekord for korsbåndsregisteret!
Korsbåndregisterets ledelse og sekretariat er stolt
av å kunne presentere registerets rapport nr 6. Fra
oppstarten 7.juni 2004 har rapporteringene steget
jevnt og trutt. Fortsatt tyder innmeldingene på en
meget god oppslutning fra våre kolleger. Vi har nå
nesten 9000 primære korsbåndsoperasjoner registrert i databasen, og det har vært en markant økning
i antall registrerte operasjoner i 2009! Av rapporten
kan dere allerede lese mange interessante tall,
blant annet at det er svært mange under 20 år som
får utført en korsbåndsrekonstruksjon. Videre er det
mange som har hatt skader i kneet fra før eller som
har skadet motsatt sides kne. Det er også et meget
betydelig antall med brusk og meniskskader.
I 2011 vil det tilkomme noen endringer på skjemaet
som det vil bli redegjort for på Høstmøtet. Endringene baserer seg i hovedsak på de erfaringer som
er gjort i løpet av de siste 6 årene med innrapporteringer. Noen justeringer gjøres basert på tallene
som dere rapporterer inn, andre justeringer gjøres
for å redusere muligheter for feilregistreringer til
et minimum. Informasjon om resultatet av disse
endringene kommer først i 2010- og 2011-rapporten.
u
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Fra juni 2006 starter utsendelse av KOOS skjema til
pasienter som er fulgt i to år. De foreløpige dataene
viser at pasienter med korsbåndskirurgi har god
bedring i livskvalitet og aktivitetsnivå. Fortsatt er vi
ikke fornøyd med compliance her- den ligger på vel
60 % ved to års oppfølgingen. De aller første femårsdataene tyder på at oppslutningen ikke faller
ytterligere.

På vegne av registeret ønsker jeg å takke Senter for
Idrettskadeforskning som gjennom sin Miljøbevilgning fra Helse Øst har bidratt med vel 500 000 kroner
årlig til prosjektet. En gledelig nyhet er at registeret
fra og med 2010 er kommet med blant de registre
som vil motta offentlig støte via Nasjonalt leddregister. Dermed er driften sikret i mange år framover.
Sak 12.

Vi er glade for å se en økende bruk av registeret.
Mange prosjekter er presentert siden oppstarten
og Lars-Petter Granan leverte inn sin avhandling
om registeret i juni 2009. I 2008 kom artikkelen om
oppstart og drift av registeret i American Journal of
Sports Medcine som verdens første korsbåndsregister. Flere nye artikler er inne i Am J Sports Medicine
og en med nordiske data i Acta. Doktorgradskandidat nummer to, Jan Harald Røtterud, er i gang under
veiledning av Asbjørn Årøen. I dette arbeidet ser
man på betydningen av bruskskader i forbindelse
med korsbåndskader. Videre fortsetter et aktivt
samarbeid med Sverige og Danmarks registre. Vi
arbeider også hatt et samarbeidsprosjekt med
MOON-gruppen i USA som har et korsbåndregister
ved 6 store amerikanske universitetsklinikker. Herfra er det kommet en artikkel som avdekker en del
problemer i den direkte sammenligningen av data
fra disse to registrene.
I sommer har vi kjørt en ny compliance-studie for
å se om oppslutningen fortsatt er like god. Tallene
våre tyder på en liten nedgang, men på Høstmøtet
og på Artroskopiforeningens møte får dere en
nøyaktig oppdatering. Arbeidet gjøres av stud.med.
Karianne Ytterstad og vil bli publisert i høst.
Styringsgruppen for korsbåndsregisteret vil
fortsatt oppfordre dere til å bruke registeret til
studier. Send en forespørsel med en protokoll til
kontoret i Bergen. Forespørselen vil bli behandlet
av Styringsgruppen raskt. Vi ønsker at registeret
skal brukes av sykehus i hele landet, ikke bare av
universitetsmiljøene. Styringsgruppen har fått dr
med Lars-Petter Granan som sekretær og han vil fra
senhøstes bli ansatt i en 20% stilling ved Senter
for Idrettsskadeforskning for å arbeide videre med
registeret. Blant annet ønsker vi å inkludere ikkeopererte korsbåndspasienter.
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Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister
2009-10
Lars B. Engesæter
Registreringen og registerarbeidet har fungert fint
i 2009. Det er en liten nedgang i antall rapporterte
primæroperasjoner for hoftebrudd (2,8%) og litt
større nedgang i antall reoperasjoner (8,8%). Det
siste kan skyldes færre reoperasjoner for dislokerte lårhalsbrudd fordi flere av disse er operert
med hemiprotese primært. Noe av nedgangen i
registrerte reoperasjoner kan også skyldes dårligere
rapportering av reoperasjoner. Vi vil derfor minne
om at alle reoperasjoner etter hoftebruddoperasjoner skal rapporteres, dvs. også bløtdelsrevisjoner
pga. infeksjon og lukket eller åpen reponering av
lukserte hemiproteser. Her er det altså forskjellig fra
hofteproteseregisteret hvor bare operasjoner med
fjerning eller skifting av implantat skal rapporteres.
Også dødsfall peroperativt skal rapporteres, for
eksempel i forbindelse med sementeringen av
hemiprotesen.
Mange glemmer å føre klokkeslettet for bruddet og
for operasjonstart. Disse tidspunktene er viktige
helsepolitisk, for eksempel når vi skal analysere
årsaken til fallet og betydningen av preoperativ ventetid. For registreringsarbeidet vårt er det best om
dere benytter produktklistrelapper for implantatene.
Dersom en ikke har slike klistrelapper tilgjengelig
må alle implantatene beskrives entydig.

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

Sak 14.
Rapport fra ACTA Orthopaedica 2009-10
Lars B. Engesæter

Sak 13.
Rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister
2009-10
Ola Wiig
Alle sykehus i Norge med barneortopedisk virksomhet har sagt seg villig til å delta i registeret. Det
er utnevnt en ansvarlig kontaktperson ved hvert
sykehus. Alle nye tilfeller av Calvé Legg Perthes,
epifysiolysis capitis femoris og hofteleddsdysplasi
registreres ved diagnose/ primærbehandling og
senere ved behandlingsprosedyrer som krever
anestesi. Et digitalt røntgen register skal også
utvikles. Relevante røntgenbilder ved diagnose og
etter 5 år eller senere vil innhentes. Endepunkter
vil være forskjellige radiologiske resultater etter
5 år og evt. senere behandling med hofteprotese.
Registeret eies av Norsk Ortopedisk Forening og er
lokalisert og organisert under Nasjonalt Register for
Leddproteser.
Registeret har vært i drift fra 1. januar 2010. Totalt
har 13 sykehus rapportert inn 107 tilfeller, fordelt
på 26 Calvé Legg Perthes, 20 epifysiolysis capitis
femoris og 61 hofteleddsdysplasi. 26 sykehus har
ikke rapportert inn noen tilfeller. I motsetning til
leddregisteret er ikke registrering til barnehofteregisteret alltid knyttet til et operativt inngrep. Det vil
være betydelig færre registreringer, og den viktigste
utfordringen vil være compliance. For å ytterligere
kvalitetssikre tallene planlegges fremtidige compliance studier hvor vi vil sammenholde data med
Norsk pasientregister. De foreløpige erfaringene
tilsier at det er behov for noen mindre endringer av
selve registreringsskjema.

I 2009 ble 677 manuskript innsendt til Acta Orthopaedica, en liten oppgang i forhold til de siste
årene. 126 artikler ble publisert. Av disse var 24 fra
Sverige, 15 fra Nederland, 12 fra Norge, 12 fra England, 9 fra Danmark, 9 fra Tyskland og 7 fra Finland.
Gjennomsnittlig tid fra innsending av et manuskript
til aksept var 8 (4-16) uker i 2009, og fra aksept til
publikasjon 6 måneder. Det tok kun 2-3 uker fra
forfatterne aksepterte ”proofen” til manus forelå på
internett (”Epub ahead of print”).
Økonomisk gikk Acta med et lite overskudd både i
2008 og i 2009, mot underskudd de siste årene før.
Forklaringen er reduserte kostnader. Det er gode
nyheter ettersom Acta gikk over til gratis fulltekst
artikler på nettet (”Open Access”) i 2005, og mange
var da bekymret for at abonnementsinntektene ville
falle dramatisk. Alle Acta-artikler publisert siden
starten i 1930 er nå fritt tilgjengelig på internett
(www.actaorthop.org).
”Impact factor” (IF) for Acta i 2008 var 1,8 (mot 1,3
i 2006) og for JBJS (Am) 3,3, JBJS (Br) 2,2 og CORR
1,9.
Mange takk til våre referee for en god jobb også i
2009.
Sak 15.
Rapport fra DRG-utvalget 2009-10
Det har ikke vært noen aktivitet i utvalget i denne
perioden.

Vitenskapelig har siste året vært godt. Mange
prosjekt, både nasjonale og internasjonale, er i
gang og noen er avsluttet. Vennligst se nettsiden
for detaljer om artikler og foredrag (http://www.
haukeland.no/nrl). Dataene i Hoftebruddregisteret
er kirurgenes felleseie og vi oppfordrer alle som
kunne være interessert i forskningsprosjekt, om å ta
kontakt med oss.

u
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Sak 16.
Rapport fra Muskel Skjelett Tiåret (MST) –
The Bone and Joint Decades (BJD)2009-10
Stein Øvre

En viktig sak for MST er å arbeide for å bedre
forskningsvilkårene innen muskelskjelettlidelser.
Det arbeides aktivt med høringsuttalelser og
kunnskapstilflyt til Forskningsrådet (NFR) og Helseog omsorgsdepartementet (HOD) for å etablere et
eget forskningsprogram innen muskel- og skjelettlidelser.
Sak 17.
Rapport fra UEMS – “Section of Orthopaedics and Traumatology” /“European Board
of Orthopaedics and Traumatology” 2009-10
Kari Indrekvam

BJD besluttet under sin globale konferanse i Washington oktober 2009 å videreføre sin virksomhet
utover 2010 og endret navn til Bone and Joint
Decades. På nasjonalt nivå viderefører også MST
sin virksomhet, beholder logo og akronym, men
tilpasser årstallene.
Foreningens formål er å gjennomføre de målsetninger som ligger i programmet til FNs muskel- og
skjelettiår samt nasjonale programmer innenfor
dette området, herunder:
- Øke bevisstheten omkring det voksende
problemet med muskel/skjelettsykdommer
i samfunnet
- Øke pasientenes muligheter til egenmestring og
til medbestemmelse over egen behandling
- Oppfordre til kostnadseffektiv forebyggende
behandling
- Fremme forståelsen for muskel- og skjelettsykdommer gjennom forskning for å forbedre
forebygging og behandling.
Prosjektet ”Kom i gang” omfatter bla. etablering av
en nasjonal nettportal for formidling av kunnskap
og lavterskeltilbud for fysisk aktivitet for pasienter
med muskelskjelettlidelser. Sentrale helsemyndigheter har avslått finansiering og det søkes
derfor om legatfinansiering for gjennomføring.
I samarbeide med Helsedirektoratet arrangerte MST
en tverrfaglig konferanse: ”Muskelskjelettskader:
hvordan spille hockey med brukket fot” 16. september 2009. Konferansen var godkjent som kurstimer
i flere medisinske spesialiteter, fysioterapi og
kiropraktikk.
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Spesielt med tanke på utviklingen av EBOT-eksamen
er dette viktig. Det er opprettet flere tverrfaglige
arbeidsgrupper innen UEMS som ”Emergency
Medicine”, ”Sports Medicine” og ”Hand Surgery”.
Delegater fra seksjonen deltar i disse arbeidsgruppene.

Den niende EBOT-eksamen, et annet stort satsningsområde for seksjonen, ble arrangert i Brussel
i oktober 2009. Eksamen har en skriftlig og en
muntlig del. Bestått eksamen gjør at man kan kalle
seg: ”Fellow of the European Board of Orthopaedic
Surgery and Traumatology”. Mer informasjon kan
finnes på www.ebotexam.20mcom eller ebotexam@
mail.telepac.pt. Eksamen er en måte å prøve å
heve standarden på utdanningen til et felles høyt
europeisk nivå. Eksamen er under endring siden
det både er ønskelig at prosentandelen som består
eksamen blir høyere – samt at flere velger å ta
eksamen. Det arrangeres nå forberedende kurs til
eksamen som blir holdt i forbindelse med EFORTkongressene. Seksjonen er medlem av CESME
(Counsil for specialist examinations) sammen med
15 andre fagfelt som arrangerer spesialisteksamen.

Sak 18.

Samarbeidet med de europeiske foreningene for
subspesialiteter innen ortopedisk kirurgi fortsetter.

Rapport fra Seniorpolitisk utvalg 2009-10
Ketil J Holen
Utvalget består av Pål Benum, Elling Alvik, Per
Siewers og undertegnede. Vår kontakt i Arbeids- og
Fornyingsdepartementet har vi dessverre mistet
pga. av at vedkommende bl.a. var blitt overført til
Sverige. Henvendelser har derfor ikke blitt besvart
før på ettersommeren. Det er opprettet kontakt med
en ny person i departementet, og det er gjort avtaler
om møter utover høsten. Det vil bli forsøkt å få til et
møte hvor også Helse- og Omsorgsdepartementet
er representert. Utvalget vil derfor jobbe videre med
seniorpolitiske tiltak for våre medlemmer, bl.a. med
bevisstgjøring i departementene om aldersfordeling
blant våre spesialister og resultatene av vår enkle
spørreundersøkelse fra 2009.
u

Viktigste saker summarisk:
Utdanning og etterdanning av spesialister i ortopedisk kirurgi er et hovedfelt som det arbeides kontinuerlig med. Det er laget ”Minimal requirements for
Orthopaedic Training”. Seksjonen har hatt en rekke
seminarer med gjesteforelesere med tema hvordan
man kan bedre kvaliteten på utdanningen av ortopediske spesialister. Det føres lange diskusjoner
om mulighetene for å utvikle et felles europeisk
pensum og en felles læreplan for ortopedisk kirurgi.
Presidenten henviser i denne sammenheng til at det
er lagt ned mye arbeid i den engelske modellen som
kan være utgangspunkt for en felles europeisk.
Seksjonen har på de siste EFORT-kongressene
bidratt med et symposium om utdanning.
Med fri flyt av leger over landegrensene i Europa
er det viktig at man bygger opp felles gode system
for kompetansebasert utdanning og spesialisering.
Dette er nødvendig for å opprettholde høy kvalitet
på medisinsk behandling uavhengig av sted, og
det vil gjøre leger kapable til å kunne fungere godt
i ulike land. Det er bekymringsfylt at enkelte land
ser ut til å miste sin medisinske ekspertise på
grunn av bedre kår for å virke og leve i andre land.
Internasjonal akkreditering av kurs innen ortopedi
og traumatologi utføres av UEMS. Det er et felles

555@.h8#0@,-

E2010-1198

Etter tidligere initiativ fra MST blir det ila. 2010 publisert i alt 11 artikler med vel 20 forfattere fra ulike
akademiske og kliniske miljøer, i Tidsskrift for Den
norske legeforening om muskel- og skjelettlidelser.

UEMS-Seksjon for ortopedi og traumatologi har
delegater fra 23 av EUs medlemsland (Sveits og
Norge inkludert), og i tillegg er det delegater fra 4
observatørland. FORTE (Federation Of Orthopaedic
Trainees in Europe) har fra 2010 også en representant som deltar på møtene. Mr. John Albert fra
England er presiden for seksjonen. UEMS’s strategidokument 2007 – 2012 finnes på hjemmesiden.
Seksjonen har to møter per år. De viktigste sakene
finnes på seksjonens webside: www.uems-ortho.
org. Der er det også link for websiden for sentrale
UEMS: www.uems.net.

regelverk for akkreditering på tvers av fagområdene.
Reglementet samt søknadsskjema for internasjonal
akkreditering er lagt ut på hjemmesiden. Det er et
elektronisk søknadsskjema som kan spores gjennom prosessen. Antall kurs hvor det søkes internasjonal akkreditering er stadig stigende.
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Sak 19.
Rapport fra Faggruppe for Ortopedisk
traumatologi 2009-10
Olav Røise
1. Gruppens mandat
• høringsinstans for ortopedsk traumatologi
• vurdere arbeidsfordeling mellom sykehus
• vurdere innføring av krav/standarder til
sykehus som får tildelt spesielle funksjoner
• jobbe fram nasjonale retningslinjer for
behandling
• etablere nasjonale behandlingsprotokoller
2. Medlemmer
Kjell Matre, Haukeland universitetssykehus
Martinus Bråten, St. Olavs Hospital
Jan Grøtan, Stokmarknes sykehus
(ikke deltatt siste året)
Bjørn Bragnes, Vestre Viken HF (sekretær)
Olav Røise, Oslo universitetssykehus (leder)
3. Møtevirksomhet
Gruppen har holdt to heldagsmøter og ellers kommunisert via mail.

v. Det faglige bidraget ble besørget av professor
Keith Willet med forelesningen; Stabilisation
of the Seriously Injured Patient in the Resuscitation Room
6. Saker under behandling/utredning
1. Gruppen arrangerer høstmøteseminar med
fokus på kvalitet i traumebehandlingen. NPE vil
legge fram siste års data på klagesaker og med
utgangspunkt i disse vil vi diskutere om vi har
en utfordring og ikke minst hvordan vi eventuelt
skal møte den.
2. Utarbeidelse av flere behandlingsprotokoller.
3. Startet en diskusjon om det bør opprettes en
faggruppe i ortopedisk traumatologi.
Sak 20.
Sak 20. Rapport fra Norsk
Artroskopiforening 2009-10
Kirsten Lundgreen
Leder: Kirsten Lundgreen
Nestleder: Thomas Harlem
Kasserer: Inge Skråmm
Styremedlem: Grete Sofie Hortemo
Styremedlem: Odd Arve Lien

4. Høringsuttalelser
Ingen til vurdering
5. Saker/møter gruppen har behandlet/arrangert
a. Arbeidet med å utvikle behandlingsprotokoller
for komplekse skader. Den første ble lagt fram
på Traumesymposiet på høstmøtet i 2009.
Malen vi fremla ble godt mottatt og arbeidet med
ytterliggere 10 – 15 protokoller er godt i gang.
b. Arrangerte traumesymposium på høstmøte
med fokus på ortopedenes rolle i det foreslåtte
nasjonale traumesystemet. Det var stor oppslutning om symposiet med mange deltagere.
i. Innledningsvis ble det repetert hva vi selv har
vedtatt om fordeling av arbeidsoppgaver
mellom sykehus innenfor ortopedisk traumatologi.
ii. Professor Keith Willet som på vegne av
Helsedepartementet i Storbritannia har
ledet arbeidet med å etablere et formalisert
traumesystem, la fram sine erfaringer.
iii. Første utkast/mal for behandlingsprotokoller
ble fremlagt av gruppen og diskutert.
iv. Traumekurs og disses rolle i utdanningen
av ortopedene var temaet som skapte størst
diskusjon. Traumegruppens forslag om å gjøre
ATLS til et obligatorisk kurs for spesialiteten
ortopedi ble vedtatt på neste dags årsmøte.
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Norsk Artroskopiforening har i underkant av 100
medlemmer. Foreningen arrangerte sammen med
Norsk forening for skulder- og albuekirurgi det
tradisjonelle vintermøtet 5.-7. februar. Etter flere år
på Hafjell ble møtet for 2010 arrangert på Radisson
Blue Resort i Trysil. Det var lagt opp til samlokalisering med Norsk Håndkirurgisk Forening i samarbeid
med Norsk Ortopedisk forening for å etablere et
felles ortopedisk vintermøte. Det var et godt faglig
program og deltagelsen på møtet var veldig bra. 60
deltagere er betydelig mer enn de siste år. Sosialt
og skimessig var arrangementet også svært vellykket.
Det ble avholdt generalforsamling for Norsk
artroskopiforening. Omkostningene ved et felles
arrangement med NOF er for store til at foreningen
kan bære dette videre slik rammen er i dag. Siden
ingen foreninger utover de 3 som var tilstede på
årets vintermøte har tatt initiativ til å slutte seg
til arrangementet synes det ikke å være interesse
for et felles vintermøte. Det ble besluttet at Norsk
Artroskopiforenings vintermøte 2011 avholdes
på Kvitfjell. Skulder- og albue-foreningen vil som
tidligere medvirke der.

Artroskopiforeningen deltar også i år med et eget
symposium under Høstmøtet. Denne gangen arrangerer vi NOF symposiet med tema hoftesmerter hos
unge. Utover dette vil sesjonen med artroskopirelevante, frie foredrag bli ledet av foreningen.
For ytterligere informasjon om foreningen og program for vintermøtet 2011, besøk vår hjemmeside:
www.artroskopi.no

Kasserer: Lars Kjetil Aas, Ålesund sykehus (samme)
Varamedlem: Kjetil Hvaal
-Jevnlige styremøter via “Skype” (fungerte veldig bra)
2. Kurs/Kongress:
- Deltagelse og medvirkning ved obligatoriske
artroskopikurs på Hafjell i Januar og ansvar for fotdelen ved det obligatoriske hånd-reuma-fot kurs

Sak 21.
Rapport fra Norsk Barneortopedisk
forening (NBF) 2009-10
Ola Wiig
I år har arbeidet i foreningen vært konsentrert rundt
etableringen og drift av barnehofteregisteret. Alle
sykehus i Norge med barneortopedisk virksomhet har sagt seg villig til å delta i registeret. Det
er utnevnt en ansvarlig kontaktperson ved hvert
sykehus. Alle nye tilfeller av Calvé Legg Perthes,
epifysiolysis capitis femoris og hofteleddsdysplasi
registreres ved diagnose/ primærbehandling og
senere ved behandlingsprosedyrer som krever anestesi. Et digitalt røntgen register skal også utvikles.
Registeret startet opp 01012010.
Vi har igangsatt arbeidet med en lærebok i barneortopedi der redaksjonskomiteen foreløpig har
satt opp en forfatterliste, kapittelinndeling. Frist for
kapittelforfatterne er satt til 01012011.
NBF er tatt opp som ”alliance member” i POSNA
(pediatric orthopaedic society of north america)
som betyr at medlemmer i NBF kan presentere papers på den amerikanske barneortopedikongressen
og ha medlemsfordeler på linje med medlemmer
i POSNA. Symposiet i 2009 var hoftedysplasi som
var godt besøkt og interessant. Årets symposium er
underekstemitetsfrakturer hos barn.

- NOFAF-Fotsymposium ” the difficult foot ” ved
Lillestrøm i april i år
- Deltagelse under årets fotkurs i Skien i august i år
- Arrangert eget Fotsymposium under fjorårets
høstmøte med tema: ”pes calcaneovalgus” med S.
Parsons, Storbritannia
- i år ansvarlig for en egen fot/ankel sesjon med frie
foredrag og organisert sammen med AO et felles
NOFAF/AO- fotsymposium.
3. Andre Aktiviteter
- Nordisk samarbeidsmøte i Ørebro i februar med de
respektive nordiske lederne av fotforeningene. Hensikt: øke nordisk samarbeid, utnytte synergieffekter
som ved eksempel arrangement av kurs/møter etc.
- Deltagelse i en arbeidsgruppe for utforming av ny
regelverk for rekvisisjon av ortopediske hjelpemidler
4. Økonomi
- Bra
5. Medlemmer
- Økende antall, 45 dd
Sak 23.
Rapport fra Norsk forening for
Håndkirurgi 2009-10
Hebe Kvermo

Sak 22.
Rapport fra Norsk Fot-og ankelkirurgisk
forening (NOFAF) 2009-10
Andreas Hahn
1. Styret:
-Valg av nytt styret under fjorårets høstmøte:
Ny leder: Andreas Hahn, Martina Hansens Hospital
(Avtroppende: Kjetil Hvaal )
Ny 1. sekretær: Jakup Midtjord, Færøyene
( Avtroppende : Andreas Hahn )

Styret har for 2009-2010 bestått av:
Hebe Kvernmo (leder)
Yngvar Krukhaug (nestleder)
Jan-Ragnar Haugstvedt,
(sekretær/kasserer)
Ole Fosse (styremedlem)
Foreningen har 72 medlemmer, hvorav 10 kvinner og
samme kvinneandel som Norsk ortopedisk forening.
u
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Seksten av medlemmene er eldre enn 67 år, og 8 er
ikke-spesialister.
Styret har avholdt 1 styremøte i Oslo, 1 telefonstyremøte, 1 styremøte under NOF Instructional Course
i Tromsø, samt hatt løpende mailkorrespondanse
gjennom styreperioden.
Hovedsaker inneværende styreperiode har vært NOF
Instructional Course in Hand and Wrist fractures i
Tromsø, planleggingen av Høstmøtesymposiet 2010
og neste års vintermøte, samt de pålagte oppgaver
fra fjorårets årsmøte. I tillegg har leder og sekretær/
kasserer vært aktive i kongresskomiteen til FESSH
2011.
NOF Instructional Course in Hand and Wrist fractures
Kurset ble arrangert i Tromsø 25.-27. august 2010.
Eier av arrangementet var Nordisk ortopedisk
forening, med Norsk ortopedisk forening som lokal
arrangør. Arrangementsoppgaven ble delegert
videre til styret i Norsk forening for håndkirurgi. Det
ble tidlig nedsatt et Faculty, bestående av representanter oppnevnt av de ulike nordiske håndkirurgiske
foreninger samt representant fra Scandinavian
Society for Surgery of the Hand, som sammen har
utarbeidet det faglige programmet. Kurset, som var
annonsert gjennom de nordiske håndkirurgiske og
ortopediske foreningene, hadde 40 deltagere. Det
var en blanding av forelesninger og plenumsdiskusjoner. Kursevalueringen var overveiende positiv.
Styret mener at foreningen bør påta seg flere slike
arrangement, da et slikt inter-nordisk samarbeide er
faglig berikende og nettverksoppbyggende mht evt
andre fremtidige faglige samarbeidsprosjekter.
Høstmøtesymposiet 2009
Høstmøtesymposiet 2009 omhandlet os skafoideumfrakturer, med Torstein Husby som møteleder.
Bertil Vinnars var invitert utenlandsk foredragsholder. Det var et godt og variert program, med flere
nasjonale forelesere.
Høstmøtesymposiet 2010
Grunnet en liten misforståelse av hvilket universitetssykehus som faktisk hadde fått delegert høstmøtesymposiet for 2010, kom vi litt sent i gang med
planleggingen. Avgående og påtroppende leder i
foreningen ble derfor enige om at Oslo skulle stå for
arrangementet i år, mens Trondheimsmiljøet heller
tar arrangementet neste år. Styret ble enige om å
bytte rundt på temaene for høstmøtesymposiet med
det for vintermøtet i 2011, således at temaet for
høstmøtesymposiet blir artroskopi av hånd og fingerledd. Jan-Ragnar Haugstvedt ble oppnevnt som
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møteansvarlig. Foreningens medlemmer fikk mail
med tilbud om å bidra i symposiet, dog noe sent
grunnet ovennevnte, men programmet har bidrag
framange nasjonale forelesere. Hovedforelser er
Andrea Atzei fra Verona, og det ligger an til å ble et
fintsymposium.
Vintermøtet 2010
Vintermøtet i 2010 ble avholdt på Trysil i februar, i et
felles prøvearrangement kalt Nof vintermøte, med
blant annet Albue- og Atroskopiforeningen. Knut
Skoglund og Ole Fosse var møteledere. Også dette
møtet hadde et fint og variert program, med Lars
Adolfsson som invitert utenlandsk foredragsholder.
Av ulike grunner, deriblant sannsynligvis det høye
prisnivået, avmeldte 12 av de 32 påmeldte seg fra
kurset, hvilket gjorde kurset til en budsjettmessige
utfordring. Foreningen er liten og har ingen økonomi
til å påta seg slike økonomiske belastninger, slik
at vi for fremtiden må ha en forutsigbar og tydelig
policy dekking av de ulike utgiftene. Prøvearrangementet med Nof videreføres ikke grunnet manglende oppslutningen for denne arrangementsformen fra de øvrige faggruppene.
Vintermøtet 2011
Planleggingen av Vintermøtet 2011 er i gang. Yngvar
Krukhaug er oppnevnt som møteleder. Temaet vil bli
fraktursekveler i overekstremiteten. Invitert foreleser er i skrivende stund ikke klar.
FESSH 2011
Kongresspresident Lars Eldar Myrseth og kongresskomiteen har arbeidet med planleggingen av
FESSH 2011. Arrangementet synes godt i rute og
med god budsjettplanlegging. Instructional Course
vil omhandle "Artroplasties in the Upper Extremity"
med Magne Røkkum som møteleder. Jan-Ragnar
Haugstvedt ble av fjorårets årsmøte oppnevnt som
foreningens deltager i Scientific Committee. Kongresspresidenten og leder av foreningen var begge
tilstede under årets FESSH-kongress, hvor FESSH
2011 ble presentert både under møte i Executive
board, delegatmøtet og under
FESSH General Assembly, med mange positive
tilbakemeldinger.
NFFHKs diplomkomite
Styret fikk av fjorårets årsmøte i oppgave å evaluere
ordningen med diplom i håndkirurgi. Så lenge
håndkirurgi ikke er egen spesialitet, har styret kommet frem til at ordningen bør videreføres da denne
ordningen gir et bilde av forventet håndkirurgisk
kompetanse for de som har håndkirurgi som sin

subspesialitet. Styret foreslår at det oppnevnes nye
medlemmer til komiteen under årets årsmøte.
NFFHKs kvalitetsutvalg
Styret fikk av fjorårets årsmøte også i oppgave å
vurdere hvordan kvalitetsarbeidet i foreningen kan
organiseres. Siden foreningen først og fremst er å
betrakte som en fagmedisinsk forening, foreslår
styret for årsmøtet at styret innehar kvalitetsutvalgoppgaven og prioriterer hvilke referanseprogrammer og kliniske behandlingsretningslinjer som
skal utarbeides, samt har pådriveransvaret i dette
arbeidet. Dette betyr at det ikke oppnevnes et fast
utvalg utover styret. Dog kan eksterne involveres på
prosjektbasis der styret finner dette hensiktsmessig. Styret har i inneværende periode blant annet
oppnevnt tidligere leder i foreningen, Adalsteinn
Odinsson, til å være foreningens representant i
FESSH Handguide study, hvis mål er å utarbeide
europeisk konsensus for behandlingen av fem ikketraumatiske tilstander (triggerfinger, deQuervain,
Dupuytren, CTS og ulnaris nevropati i Guyon kanal).

varlig for forrige års NOF symposium der temaet var
“Stiv skulder”. Det var et bredt sammensatt panel
med internasjonalt anerkjente eksperter og svært
godt oppmøte i salen.
I samarbeid med Ortopedisk forening og Norsk
artroskopiforening arrangerte vi vintermøte i Trysil
første helgen i februar. Vi dekket en sesjon der vårt
tema var proksimale humerusfrakturer.
Antall medlemmer i foreningen har vært stabilt gjennom året. Styremøter er avholdt i forbindelse med
høstmøtet og vintermøtet. Foreningens økonomi er
i balanse.
Foreningens styre har vært:
Tom Clement Ludvigsen, leder
Cecilie Piene Schrøder, nestleder
Rune Moan, sekretær
Tobias Francke, kasserer
Khaled Meknas, styremedlem
Sak 25.

Websiden
Styret foreslår for årsmøtet at styremedlemposisjonen uten øvrige oppgaver innehar denne webmasterfunksjonen, og at vi benytter Legeforeningens
tjenester. Dette betyr en oppstartskostnad, men
ingen løpende utgifter. Under årsmøtet ber vi
om innspill til hva siden skal omfatte, som f.eks.
løpende foreningsinfo, debattsider, behandlingsanbefalinger, kontaktliste over medlemmer etc.
The FESSH HANDGUIDE-study
Foreningen er invitert til å være med i en gruppe
som skal utarbeide multidisiplinære, konsensusbaserte behandlingsretningslinjer for fire utvalgte
ikke-traumatiske håndlidelser.
Styret har utnevnt leder, Adalsteinn Odinsson fra
St.Olav og Eivind Strandenes fra Haukeland. Arbeidet starter høsten 2010.

Rapport fra Norsk forening for hofte-og
knekirurgi 2009-10
1. Styret hadde et stiftelsesmøte den 16.11.2009 .
Der blev statuttene diskutert og godkjent.
2. Organisasjonen ble registrert i Brønnesundsregistrene som forening.
3. Vi etablerte en felles kommunikasjonsplattform
med en egen e-mailadresse for foreningen
(post.nfhkk@gmail.com).
4. Vi har etablert et konto DnBNor.
5. Vi har sett på muligheten å starte samarbeid med
det svenske kne og hofte foreningen med tanken på
et tilbud for et kurs i knekirurgi. Svenskene har et
meget veletablert kurstilbud.

Sak 24.
Rapport fra Norsk forening for skulderog albuekirurgi 2009-10
Tom C Ludvigsen
Foreningen avholdt generalforsamling under høstmøtet 2009. Arnbjørn Rodt gikk ut av styret etter
eget ønske på grunn av endret arbeidssituasjon
uten tilknytning til praktisk kirurgisk virksomhet.
Tobias Francke ble valgt som nytt medlem. Cecilie
Piene Schrøder overtok vervet som nestleder.
Skulder albueforeningen var under høstmøtet ans-

6. For å styrke miljøet i Norge har vi etablert muligheten for en ung og proteseinteressert lege i et
“National Travelling Fellowship” i samarbeid med
industrien.
7. Det første symposium i regi av NHKKF gjennomføres under Høstmøtet 2010 om innsetting av
primære kneproteser. Invitert gjest er Jan Victor fra
Belgia som er en velrenommert kirurg og forsker
innen emnet.
8. Vi har informert medlemmer i Norsk Ortopedisk
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Forening om eksistensen av vår forening via et
oppslag i NOP’en med oppfordring til innmelding.
Pr 20.9.2010 har foreningen to medlemmer i tillegg
til Styret.
9. Styret har i perioden bestått av:
a. Leder		
Stephan Röhrl
b. Nestleder
Geir Hallan
c. Kasserer
Tarjei Egeberg
d. Sekretær
Kristian Bjørgul
e. Styremedlem
Mona Badawy
f. Styremedlem	Eirik Aunan
På vegne av styret
Stephan M Röhrl, MD, PhD
Oslo University Hospital
Oslo
Norway
Sak 26
Rapport fra Forskningsutvalget
Ketil J Holen
Forskningsutvalget hadde et telefonmøte i vår, etter
flere forsøk på å finne en passende dato. Pga. tekniske problemer ble møtet avbrutt. Man diskuterte
bla. hvem som skulle være leder for utvalget, pt er
det leder i Nof som er leder av Forskningsutvalget.
Det var enighet om at leder burde ha dr.grad, dette
vil ikke alltid være tilfelle med leder i Nof, derfor
burde kanskje lederen av utvalget utpekes av
utvalget selv, eller velges på Generalforsamlingen.
I så fall må det en vedtektsendring til, inntil videre
er leder i Nof leder av utvalget. Utvalget har også en
sak om eierskap til forskning til en prinsipiell vurdering. Hovedarbeidet for utvalget vil utvilsomt bli
arbeidet med søknadene til Nof-stipendene, samt
arbeidet med Best Paper Award, og Best LIS-Paper
Award. Utvalget ser med stor spenning fram til dette
arbeidet, og gleder seg til å kunne presentere vinnerne på årets generalforsamling.
Sak 27.
Saker forelagt av styret
27-1. Retningslinjer for kurs og kongressarrangementer i regi av Nof eller Nofs faggrupper
Nof ønsker at både moderforeningen og faggruppene eksponerer seg utad, det være seg i deltagelse på møter og kongresser, og ved å arrangere
kurs/kongresser. På grunn av størrelsen på noen
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av disse arrangementene, mener styret i Nof at
arrangør-aktiviteten bør organiseres og reguleres
på en måte som tydeliggjør og sikrer Nof eller Nof’s
faggrupper eierskapet til arrangementene. En slik
kontrakten bør spesielt klargjøre alle økonomiske
avtaler vedrørende arrangementet. Dette forslaget
ble fremmet på Generalforsamlingen 2009, hvor det
ble vedtatt å sende forslaget ut på intern høring i
foreningen. Dette ble gjort, og det kom tre høringssvar, som alle godkjente teksten i retningslinjene.
Styret fremmer derfor forslaget på nytt, uten andre
endringer enn under pkt. 3, hvor det tidligere stod
at Nof arrangerte to årlige fagmøter, Høstmøtet og
Vintermøtet.
1. Alt arbeid skal skje innenfor Dnlf’s regler for
kurs- og kongress-arrangementer, det være seg for
arrangementer der det søkes om tellende timer, og
arrangementer med deltagelse av industrien.
2. Alle slike arrangementer bør kontraktsfestes:
- Det bør utarbeides en standard-kontakt som
Nof og Nof’s faggrupper kan bruke rettet mot
kongressbyrå og industri.
- I tilfeller der styret i Nof eller i Nof’s faggrupper
gir ansvaret som kongresspresident eller
kursleder til en enkeltperson eller gruppe, det
være seg i eller utenfor styret, bør det på forhånd
utarbeides en kontrakt mellom styret og denne
enkeltperson/gruppe. Kontrakten for kurs- eller kongressarrangement som Nof eller Nof’s
faggrupper inngår med kongressbyrå og/eller
industri, gjøres for å sikre eierskapet, og dermed
også de økonomiske rettigheter, til arrangementet. Eventuelle spesielle arrangementsmessige
forhold bør taes med i kontrakten, inkludert
honorering av kongresspresident/kursleder og
komité.
3. Nof arrangerer ett årlig fagmøte, Høstmøtet.
Høstmøtet arrangeres hvert år på samme måte
som tidligere, uten tellende timer pga. industriens
tilstedeværelse.
4. Nof er ansvarlig arrangør av Nordisk Ortopedisk
Forenings kongress når denne avholdes i Norge.
Kongresspresident og kongresskomité utpekes av
Nof, og disse honoreres etter avtale, jfr. pkt. 2.
5. Nof’s kongressbyrå vil kunne være behjelpelig
ved alle kurs- og kongressarrangementer i Nof/Nof
faggruppe regi. Honoreres etter avtalte takster.
6. Nof’s styre kan, på forespørsel fra faggruppene,
tilby sin kompetanse når det gjelder slike arrangementer. Honorering etter avtale.

7. Faggrupper som ønsker å arrangere større
internasjonale kongresser må ha kontraktsfestede
avtaler med alle involverte parter, som sikrer en avvikling av arrangementet på en best mulig måte for
faggruppen og for norsk ortopedi.
Styrets forslag til vedtak: Retningslinjene for kursog kongressarrangementer i regi av Nof eller Nofs
faggrupper vedtas.
27-2. Retningslinjer for Høstmøtets Nof-symposium
(åpnings-symposium).
Bakgrunn:
Styret i Nof ønsker at det skal være klare retningslinjer for hvordan dette symposiet skal arrangeres, om muligheter for å invitere utenlandske foredragsholdere m.m. For å ha økonomisk kontroll over
arrangementet, ønsker styret presise retningslinjer.
Disse retningslinjene vil forhåpentligvis også lette
arbeidet for framtidige arrangører av symposiet.
1. Nof-symposiet arrangeres som et
åpningssymposium på Ortopedisk Høstmøte
2. Temaet på symposiet bestemmes av GF
3. Nof’s faggrupper er programansvarlige, og
ansvarlig arrangør
4. Nof er ansvarlig for økonomien for symposiet.
Budsjett og fagprogram for årets symposium må
forelegges styret i Nof til godkjenning senest
30.april samme år.
5. I hovedsak skal det være norske/lokale
foredragsholdere
6. Faggruppene kan invitere inntil to utenlandske
forelesere til hvert symposium. Inviterte forelesere skal være europeiske. Forelesere fra andre
kontinenter kun etter nærmere avtale med styret
i Nof
7. Utenlandske forelesere får dekket flyreise på
økonomi-klasse, samt nødvendig hotellopphold
og forelesningshonorar etter Dnlf’s takster.
Styrets forslag til vedtak: Retningslinjene for Nofsymposiet (Høstmøtets åpningssymposium) vedtas.
27-3. Nedleggelse av Nof vintermøte
Som tidligere beskrevet i Årsmeldingen, ser styret i
Nof at det i foreningens faggrupper ikke er et ønske
om et felles ortopedisk vintermøte. Kun 3 av 7 faggrupper deltok på årets Vintermøte i Trysil, og dette
er de samme faggruppene som i årevis har arrangert
egne vintermøter. Styret i Norsk Arthroskopiforening har allerede besluttet å arrangere et eget vintermøte på Kvitfjell i 2011, og siden denne grupperingen stod for godt over halvparten av alle deltakerne
på Vintermøtet i Trysil, mener styret i Nof at det ikke

er liv laga for et eget Nof Vintermøte. Styret fremmer
derfor et forslag om at generalforsamlingens vedtak
fra 2009 oppheves, og at Nof Vintermøte derfor
opphører.
Styrets forslag til vedtak: Nof Vintermøte, som et
felles møte for alle Nofs faggrupper, opphører fra
29.10.2010. For faggrupper som likevel ønsker å arrangere vinterkurs, skjer det uten ytterligere støtte
fra Nof.
27-4. Etablering av LIS-undergruppe
For å synligjøre vår prioritering av utdannelse og
rekruttering, ønsker styret i Nof å etablere en egen
undergruppe for LIS-kandidater i ortopedi. Håpet
er å starte en ”ungdomsavdeling” som kan bli en
viktig bidragsyter når det gjelder bl.a. utdanning og
rekruttering. Det er ønskelig at det etableres et midlertidig styre for denne LIS-foreningen, og at leder
for dette styret møter i styremøtene i Nof. For å sikre
at denne foreningen kan drifte seg selv, setter Nof
av et beløp på kr. 30 000 for disposisjon for interimstyret. Det forventes at interimstyret legger fram
forslag til statutter på generalforsamlingen 2011,
sammen med regnskap. Det bør velges en leder av
interimstyret som kan innkalles til styremøter i Nof.
Styrets forslag til vedtak: Det opprettes en egen
undergruppe i Nof for LIS-kandidater i ortopedi.
Denne gruppen skal etablere et interimstyre som til
generalforsamlingen 2011 skal legge fram statutter
for foreningen. Det bevilges kr. 25 000 fra Nof til LISforeningen som oppstartsmidler.
27-5. Vedtektsendringer som følge av pkt. 27
Vedtak som gjøres under pkt. 27-1 til 27-4 vil medføre endringer i foreningens statutter.
Styrets forslag til vedtak: Styret korrigerer
vedtektene etterfølgende generalforsamlingen
tilsvarende de vedtak som blir gjort, og sender disse
inn til Legeforeningen for justering av foreningens
vedtekter.
Sak 28.
Saker fremlagt av foreningens medlemmer
28-1. Søknad om opprettelse av en interessegruppe for osteoporose og beinhelse i Nof
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Oslo, 02.09.10
Til Norsk Ortopedisk Forening ved leder Ketil Holen
Forslag til generalforsamlingen:
Opprettelse av en interessegruppe for osteoporose
og beinhelse i NOF
Som vi har nevnt for deg tidligere ønsker vi å
opprette en interessegruppe for osteoporose og
beinhelse innen NOF. En slik gruppe håper vi kan
øke interessen for disse problemstillingene blant
ortopeder i Norge og høyne kvaliteten på arbeidet
med disse pasientene. Lavenergibrudd hos eldre
utgjør en stor del av arbeidsvolumet på alle ortopediske avdelinger med øyeblikkelig hjelp-tilbud
og størstedelen av akuttinnleggelsene. I Norge
er det snaue 10.000 hoftebrudd hvert år og innpå
14.000 håndleddsbrudd. Til sammen har det vært
anslått at det er ca 30.000 osteoporotiske brudd
per år i Norge. Estimatet for hvor mange som har
osteoporose er det knyttet stor usikkerhet til, men
mellom 100.000 og 250.000 har vært anslått.
Selv om det ser ut som at den store økningen i
insidensen av osteoporotiske brudd hos eldre
har stoppet opp vil antallet pasienter med slike
brudd fortsette å øke fordi antallet eldre blir større.
Behovet for helsehjelp øker særlig fra 80 år. I 2010
er cirka 220 000 personer, 4,5 prosent, 80 år eller
eldre. Totalt sett er 723 000 personer, eller vel 15
prosent av befolkningen, 65 år og eldre. Det er
forventet en dobling av antallet personer over 65
år, og en 2-3-dobling av antallet over 80 år frem til
2050. Dette skyldes dels høyere levealder og dels
store barnekull i tiårene etter krigen. Det er også et
inntrykk fra mange ortopeder at ”moderne” eldre
er mer aktive enn før, og kanskje mer ”krevende”
pasienter.
De siste tiår har bragt oss økt kunnskap om
mekanismene bak bentap og lavenergibrudd, og
betydelig økte muligheter til forebygging. Både
medikamentell og ikke-medikamentell forebygging
er vist å effektivt bygge benmasse og redusere
bruddrisiko. Bedre dokumentasjon og nye behandlingsmuligheter kommer jevnlig. Vi har også fått
bedre kunnskap og bedre behandlingsmuligheter,
ikke minst i form av bedre implantater, når brudd
oppstår. Dette gjør at vi nå opererer flere pasienter
med bedre funksjonelle resultater enn tidligere.
Også her er det ventet fortsatt betydelig fremskritt
den neste tiden.
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Kombinasjonen av et forventet økende problem
kombinert med økende muligheter til, og interesse
for både bruddforebygging og behandling gjør at
det nå er meget aktuelt med en egen avdeling i NOF
for støtte til fagutvikling og forskning innen dette
store feltet.

MST kontingent
NOF-Stipend

7 500
175 000

Bidrag Nor.for. for håndkirurgi

40 000

Bidrag 07/08 Norsk for. for
skulder/albue

30 000

Håper dette initiativet vekker interesse i NOF,

Bidrag boken Håndkirurgi

20 000

Vennlig hilsen

Porto, frimerker, Posten Norge

Frede Frihagen
Overlege, PhD
Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus
0407 Oslo

10 795

Rekvisita, telefon, div. kost,
gebyrer

21 096

Bokføring

17 107

EDB-kostnader

Styrets forslag til vedtak: Forslaget om å etablere
en interessegruppe for osteoporose og benhelse
støttes. Initiativtagerne bes opprette et interimstyre
som lager statutter for interessegruppen, som kan
fremlegges på Nofs GF i 2011 for endelig vedtak.

Regnskap Norsk ortopedisk forening
2009-10

Nordisk ort. For møter

16 848

EFORT, kostnader, reise osv.

51 749

Møteutgifter styret
Reiseregninger, bl.a UEMS

-1 449 243
-11 489

61 220

Egenkapital 31.12
Leverandørgjeld

Medlemskontingent

539 796

Sum gjeld

Ekstratilskudd Dnlf

50 000
1 416
18 337
987 810

Kostnader
Høstmøtet
ACTA
Nordisk kontingent (NOF)
EFORT kontingent

53 242
976 321

Overkudd 2009
317 041

Sum inntekter

124 792

Egenkapital 1.1

Høstmøtet (Ks Conf & Incen.)

Avkastning fond

3 675
12 648

Balanse per 31.12.2009

Inntekter

Renteinntekter

22 050

Kurs, aviser, tidsskrifter

Sum kostnader

Sak 29.

Nopen (netto)

Inventar PC

Andre honorarer

Lars Nordsletten
Professor, Avdelingsleder FOU
C-klinikken

150

Sum gjeld og egenkapital

-1 460 732
-18 153
-18 153
-1 478 886

Kommentarer til Nof regnskap 1.1-31.12.2009
Undertegnede har overtatt etter Ole-Edvard Gabrielsen som kasserer og styremedlem. Dette er en
givende og interessant jobb, i tillegg til at jeg ikke
kan legge skjul på at det sosiale rammen rundt
styrearbeidet er meget hyggelig!

regnskap i regi av KCSI). Dette innebærer at støtten
til underforeningene, styrekompensasjon med mer
skal føres i høstmøteregnskapet. Til neste år vil mye
av styremøteutgiftene også føres der, fordi mye av
styrets møtetid generelt går med til å planlegge
høstmøtet, spesielt på høsten. Det er to årsaker
til denne endringen; på den ene siden ønsker vi å
gi et mer korrekt bilde av hva høstmøtet egentlig
koster, og på den andre siden er det viktig at vi kan
vise industrien at høstmøtet egentlig ikke er en
stor inntektspost for Nof. Industrien har nemlig fått
restriksjoner på deltagelse på kongresser og kurs
med overskudd.
Kontingentoverføringen fra Dnlf var som forventet
og i tillegg har vi fått en ekstrabevilgning på 50 000
etter innsendt søknad av Ole-Edvard Gabrielsen
Inntektene til Nopen er mindre i år. Det skyldes at
alle utgivelsene har vært mer omfattende (flere
sider) og i tillegg var julenummeret mer påkostet.
Det har også vært noe mindre annonseinntekter. Det er bra å ha et såpass stort overskudd for et
medlemsblad, mange andre foreninger må skyte inn
midler til sitt medlemsblad. All takk til DRD som har
brukt mye tid på utgavene og til Nop-redaktør Alexander Seldal som har gjort en storartet jobb med
innholdet. Overskuddet inkluderer også inntekter
fra web-siden vår og reflekterer en betydelig innsats
av web-redaktør Ivar Rossvoll.
I disse finanskrisetider har renteinntektene og avkastningen på pengemarkedsfondet vært mindre.
Kostnadssiden har vært under kontroll og veiledet
av vedtatte budsjett.
Annette K.B. Wikerøy
Sak 30.
Budsjettforslag 2010-11
Sak 31.
Valg
Sak 32.

25 952
262 000

Styret fordeler inntektene tilbake til medlemmene i
form av blant annet Nof- stipendet og bidrag til hver
av underforeningene.

Sak 33.

41 147
40 568

Tema Nof-symposiet Høstmøtet 2011

I år har vi forandret litt på utgiftsføringen, slik at
alle utgifter som har med høstmøtet å gjøre føres i
høstmøteregnskapet (dette er egentlig et separat

Tid og sted for Generalforsamling 2011
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Nightingale

Referanser: 1) Eriksson BI et al. J Bone Joint Surg Br. 2009;91:636-44. 2) www.legemiddelverket.no

C Xarelto «Bayer»

Nå kan du forebygge
tromboser mer effektivt
med tabletter
isteden for sprøyte

1

NYHET! Xarelto (rivaroksaban)
refunderes til alle elektive kne- og
hofteleddsprotesepasienter!2
®

L.NO.08.2010.0146

Primærforebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne
pasienter som har gjennomgått
elektiv total hofteprotesekirurgi eller
total kneprotesekirurgi.

Refusjonskode:

Vilkår:

ICPC
Kode
-20

Tekst
Tromboseprofylakse
ved kirurgi

ICD
Vilkår nr
136, 186

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo.
Tlf.: 24 11 18 00. www.thrombosisadviser.com

Kode
-20

Tekst
Tromboseprofylakse
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186

136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes
i mindre enn tre måneder.
186) Refusjon ytes kun til pasienter hvor bruk av
lavmolekylære hepariner i sprøyter vurderes som
uhensiktsmessig. Årsaken til bruk av tabletter/
kapsler skal dokumenteres i journal.

L.NO.08.2010.0146

Refusjonsberettiget bruk:

Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01AX06
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver
tablett inneh.: Rivaroksaban 10 mg,
laktosemono-hydrat 27,9 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Forebygging av venøs
tromboembolisme (VTE) hos voksne
som får innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese.
Dosering: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6–10 timer etter kirurgisk inngrep, forutsatt etablert hemostase.
Behandlingsvarighet: Bestemmes av
VTE-risiko avhengig av type ortopedisk inngrep. Større hofteleddskirurgi:
5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker.
Kan tas uavhengig av måltid. Ingen
dosejustering er nødvendig ved lett
eller moderat nedsatt nyrefunksjon.
Anbefales ikke til barn og ungdom
<18 år pga. manglende data vedrørende
sikkerhet og effekt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for
noen av innhold stoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom
asosiert med koagulopati og klinisk
relevant
blødningsrisiko.
Graviditet og amming. Forsiktighetsregler:
Pasienter med blødningsrisiko må
overvåkes ved regelmessig klinisk
undersøkelse, nøye observasjon av
operasjonssåret med ev. drenasje, og
regelmessig hemoglobinmåling. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller
blodtrykk må undersøkes med tanke
på lokalisering av blødning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt) kan plasmanivået være signifikant forhøyet, noe
som kan føre til økt blødningsrisiko.
Bruk ved kreatininclearance <15 ml/
minutt anbefales ikke. Må brukes med
forsiktighet ved kreatininclearance
15–29 ml/minutt. Kan brukes med
forsiktighet til cirrhosepasienter med
moderat nedsatt leverfunksjon («Child
Pugh» grad B), dersom ikke assosiert med koagulopati. Må brukes med
forsiktighet ved økt blødningsrisiko,
f.eks. ved kongenitale eller ervervede
blødningsforstyrrelser,
ukontrollert,
alvorlig arteriell hypertensjon, aktiv
ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig
gastrointestinal ulcussykdom, vaskulær
retinopati, nylig intrakraniell eller intracerebral blødning, intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter,
nylige kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad eller øyeregion. Effekt og sikkerhet
ved bruk til pasienter som gjennomgår
hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt
og rivaroksaban anbefales ikke. Risiko
for utvikling av epiduralt eller spinalt
hematom, som kan føre til langvarig
eller permanent lammelse, når nevroaksial anestesi (spinal-/epiduralanestesi)
eller spinal-/epiduralpunksjon brukes.
Risikoen kan øke ved postoperativ bruk
av permanente epiduralkatetre, samtidig bruk av legemidler som påvirker
hemostasen eller ved traumatisk eller
gjentatt epidural- eller spinalpunksjon.
Pasienten må overvåkes nøye mht. tegn
og symptomer på nedsatt nevrologisk
funksjon (f.eks. nummenhet eller svakhet i ben, tarm- eller blæredysfunksjon). Rask diagnostisering og behandling er nødvendig dersom nevrologisk
utfall oppdages. Før nevroaksial intervensjon må legevurdere nytte/risiko hos
antikoagulerte pasienter og hos pasien-

ter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Epiduralkateter må
ikke fjernes før det har gått 18 timer
etter siste rivaroksabandose. Neste
rivaroksabandose må ikke gis før 6 timer
etter at kateteret er fjernet. Ved traumatisk punksjon må rivaroksabanadministrering utsettes i 24 timer. Bør ikke
brukes ved sjeldne, arvelige problemer
med galaktoseintoleranse, lapplaktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.
Graviditet/Amming: Kontraindisert ved
graviditet og amming. Kvinner i fertil
alder bør unngå å bli gravide under
behandling. Overgang i morsmelk:
Data fra dyr indikerer at rivaroksaban
utskilles i morsmelk. Det må vurderes
hvorvidt amming skal avbrytes eller om
pasienten skal avstå fra behandling.
Interaksjoner: Sterke CYP 3A4- og P-gphemmere, f.eks. azolantimykotika som
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol
og posakonazol, eller hiv-proteasehemmere (f.eks. ritonavir), kan øke AUC,
Cmax og farmakodynamiske effekter av
rivaroksaban, noe som kan føre til økt
blødningsrisiko. Samtidig behandling
anbefales ikke. Flukonazol forventes å
ha mindre effekt på rivaroksaban og
kan med forsiktighet gis samtidig. Legemidler som er sterke hemmere av bare
én av eliminasjonsveiene, enten CYP 3A4
eller P-gp, forventes å øke plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban i mindre
grad, f.eks. klaritromycin og erytromycin. Etter kombinert administrering
av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er
det observert additiv effekt på anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter
på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Enoksaparin påvirker ikke rivaroksabans farmakokinetikk. Forsiktighet må utvises ved
samtidig behandling med andre antikoagulantia, pga. av økt blødningsrisiko.
Forsiktighet må utvises ved samtidig
behandling med NSAID (inkl. acetylsalisylsyre) og plateaggregasjonshemmere,
da disse legemidlene vanligvis øker
blødningsrisikoen. Samtidig bruk av
rivaroksaban og sterke CYP 3A4-indusere (f.eks. fenytoin, karbamazepin,
fenobarbital eller johannesurt), kan
føre til redusert plasmakonsentrasjon av
rivaroksaban. Forsiktighet bør utvises
ved samtidig bruk av sterke CYP 3A4indusere. Rivaroksaban hverken hemmer
eller induserer viktige isoenzymer, som
CYP 3A4. Ingen klinisk relevant interaksjon med mat. Koagulasjonsparametre
(f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som
forventet iht. rivaroksabans virkningsmekanisme.
Bivirkninger: Ca. 14% opplever bivirkninger i studier. Blødninger og anemi
er sett hos henholdsvis ca. 3,3% og
1%. Bivirkningene må tolkes iht. kirurgisk situasjon. Kan være assosiert med
økt risiko for skjult eller synlig blødning
fra vev/organer, noe som kan føre til
posthemoragisk anemi. Tegn, symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. mulig
dødelig utgang) vil variere i forhold til
blødningens lokalisering, grad og omfang. Blødningsrisiko kan være økt hos
visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon
og/eller ved samtidig behandling med
andre legemidler som påvirker hemostasen. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, asteni, blekhet,
svimmelhet, hodepine eller uforklarlig
hevelse. Mulighete for blødning vurderes

ved evaluering av tilstanden til enhver
pasient.
Vanlige (*1/100 til <1/10): Blod/lymfe:
Anemi, inkl. aktuelle laboratorieparametre. Gastrointestinale: Kvalme.
Hjerte/kar: Postprosedural blødning,
inkl. postoperativ anemi og blødning
fra operasjonssår. Undersøkelser: Forhøyet GGT, økning i transaminaser
(inkl. forhøyet ALT og AST). Mindre
vanlige (*1/1000 til <1/100): Blod/lymfe:
Trombocytose, inkl. økt trombocyttall.
Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré,
abdominal og gastrointestinal smerte
(inkl. smerte i øvre abdomen, mageubehag), dyspepsi (inkl. epigastrisk ubehag), munntørrhet, oppkast. Hjerte/
kar: Takykardi, blødning (inkl. hematom
og sjeldne tilfeller av muskelblødning),
blødning i mage-tarmkanalen (inkl.
gingival blødning, rektal blødning,
hematemese), hematuri (inkl. blod
i urinen), blødning i genitaltractus
(inkl. menoragi), hypotensjon (inkl.
nedsatt blodtrykk, prosedural hypotensjon), neseblødning. Hud: Pruritus (inkl.
sjeldne tilfeller av generalisert pruritus),
utslett, urticaria (inkl. sjeldne tilfeller
av generalisert urticaria), kontusjon.
Muskel-skjelettsystemet: Smerter i
ekstremiteter. Nevrologiske: Synkope
(inkl. bevisstløshet), svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon (inkl. forhøyet S-kreatinin og
S-urea). Undersøkelser: Forhøyet lipase
og amylase, økt bilirubinnivå, økning i
LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårsekresjon, lokalisert ødem, perifert ødem,
sykdomsfølelse (inkl. tretthet, asteni),
feber. Sjeldne (*1/10 000 til <1/1000):
Immunsystemet: Allergisk dermatitt.
Lever/galle: Unormal leverfunksjon.
Undersøkelser: Økt konjungert bilirubin,
med eller uten samtidig forhøyet ALT.
Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Blødning i
kritisk organ (f.eks. hjerne), binyreblødning, konjunktivalblødning, hemoptyse. Immunsystemet: Overfølsomhet.
Lever/galle: Gulsott.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer:
Overdose kan føre til blødningskomplikasjoner. Behandling: Intet spesifikt
antidot. Medisinsk kull kan vurderes.
Ved blødning kan doseutsettelse eller
seponering vurderes. Egnet symptomatisk behandling, f.eks. mekanisk
kompresjon, kirurgisk inngrep, væskebehandling og hemodynamisk støtte,
transfusjon av blodprodukt eller -komponent, må overveies. Dersom livstruende blødning ikke kan kontrolleres
med nevnte tiltak, kan administrering av rekombinant faktor VIIa overveies. Det foreligger imidlertid ingen
erfaring med bruk av rekombinant
faktor VIIa til personer som får rivaroksaban. Anbefalingen baseres på begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa, skal
vurderes og titreres, avhengig av forbedringer i blødningsstatus. Rivaroksaban
er antagelig ikke dialyserbart pga. høy
plasmaproteinbinding.
Pakninger og priser: Enpac: 10 stk. Kr. 525,
30 stk. Kr. 1505,10, 100 stk. Kr. 4935,50. Refusjon: Se Refusjonslisten, B01A X06. Sist
endret: 01.07.2010.
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

RAPPORT
2149 deltagere og stor suksess for ESSKA i Oslo!
Med hele 2149 deltagere og mer enn 500 fra industrien, satte ESSKA-kongressen i
Oslo en meget solid deltagerrekord for disse kongressene. At så mange (500 flere
enn noen gang tidligere) skulle finne veien til Oslo var en overraskelse for oss og
satte store krav til kreativitet for å finne plass til alle.
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The European Society
for Sports
Traumatology, Knee
surgery and
Arthroscopy
har vel 1500
medlemmer og er
representert
i alle 46
europeiske nasjoner. Medlemmene er ortopediske kirurger og andre leger med spesiell
interesse for idrettstraumatologi og degenerative leddlidelser. Foreningen er en av de fire
store innenfor EFORT og spiller en viktig rolle
i EFORTs subspesialitetsplaner. ESSKA har
et eget tidsskrift; KSSTA, en egen interaktiv
webside, fellowships og kurs regelmessig over
hele Europa og er i det hele tatt en svært aktiv
organisasjon.
Norske kirurger har deltatt svært aktivt i
ESSKA. I Innsbruck i 2006 og i Porto 2008
var ca 100 av deltagerne fra Norge noe som
bringer kunnskap tilbake til det norske miljøet
på dette feltet. Idrett og fysisk aktivitet er
blitt viktige ingredienser i det forebyggende
helsearbeidet i den vestlige verden og organisasjoner som ESSKA bidrar til at kunnskap
om forebygging og behandling av skader blir
utviklet og satt ut i praksis. Gå inn på ESSSKAs hjemmeside www.esska.org eller direkte
på www.esska2010.com og finn abstrakts,
videoer og forelesninger fra kongressen.

Lars Engebretsen og Knut Jàger Hansen, president og
administrerende for kongressen.

Allerede 1. mai var alle hotellrom utsolgt og
med en samtidig geologikongress i Oslo var alle
hoteller sprengt. Henrik Døvre, vår lokale arrangør,
fant imidlertid til slutt plass til alle. Plass fant
også Intercongress, ESSKAs kongresspartner,
til våre industripartnere. Igjen ny rekord med
over 60 utstillere. Det viktigste var imidlertid at
Intercongress fant plass til alle (eller de aller
fleste) som ville på forelesninger og seminarer.
Det var ikke lett fordi Oslo rett og slett ikke har et
kongresssenter i byen som egner seg for 2-3000
mennesker. For oss var tilbudet om kongresssenteret på Lillestrøm ikke aktuelt. Mest fordi
transporten er vanskelig, men også fordi senteret er
for stort for 2500 deltagere og virker upersonlig.
Plaza og Oslo Spektrum
Bedre da med kombinasjonen Plaza og Oslo
Spektrum hvor industrien var meget godt fornøyd
med sin plassering. ESSKA har aldri fått så mange
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positive tilbakemeldinger fra industrien som denne
gang. Folkene i Oslo Spektrum er svært bra, de
bygget om hele stedet på et par dager. Det vi fryktet
som et vanskelig sted for forelesninger viste seg
å fungere perfekt, så bra at det ble ståplasser hele
tiden. Jeg snakket med mange unge forskere som
var vant til en liten gjeng av gamle venner på sine
forelesninger på kongresser, men nå hadde de fulle
hus!
Sterkt faglig
Faglig sett ble det en opptur. Jon Karlsson fra
Sahlgrenska og Jaque Menetry fra Universitetet i
Geneve hadde laget et spennende program med
en bredde som imponerte. Fra onsdag 9. juni
hadde vi 24 workshops, 8 keynote lectures, 20
symposier, 280 frie foredrag og vel 1000 posters
med posterforedrag samt diskusjonsforum! I tillegg
arrangerte Steinar Johansen og hans hjelpere et
kadaverkurs på Ullevål med anatomi og kirurgi i
kneleddet dagen før det hele startet med fullt hus.

Lars Engebretsen under
Generalforsamlingen i ESSKA

Coen Wijdics som får prisen for beste studie av styremedlem Pietro Randelli fra
Milano og Generalsekretær i ESSKA Sandy Kisch.

Det var ikke mange påmeldte norske ortopeder
sent i mai, men til slutt kom godt over 100 og
tilbakemeldingene vi har fått tyder på at de likte
seg mest på grunn av meget solid faglig program,
men også for å få anledning til å treffe kolleger fra
hele verden i hjemlandet. Noen holdt også foredrag
og vant sågar priser. To av presentasjonene med
nordmenn involvert var med blant ”Star papers”, det
vil si at de scoret høyest på evalueringen blant 1200
abstracts og medisinerstudent Eirik Kristianslund
scoret max poeng på en skademekanismestudie! Så
vi kan trygt si at Norge hevdet seg godt.

Nytt denne gang var ”live surgery” hvor vi kunne
følge Tom Ludvigsen og en rekke kjente kirurger fra
Europa gjøre hofte-, kne-, ankel- og skulderkirurgi
på norske pasienter. Takket være god innsats fra
Ullevåls IT-geni Ronny og Tandberg gikk dette bra,
men det er en krevende øvelse på alle mulige måter!
Det administrative funket også
Fysioterapeut Knut Jæger Hansen gjorde en
utmerket innsats som administrativ leder for
kongressen. Han, sammen med professor May Arna
Risberg, sørget for at fysioprogrammet var så bra at
mange ortopeder som ville, ikke fikk plass på deres
forelesninger og praktiske kurs.
Sosialt sett ble vi tatt godt vare på av Oslo
Kommune med en flott mottagelse i Rådhuset. The
Presidents dinner fant sted pà Ekebergrestauranten
og da hadde vi sol!
Det er en ganske stor jobb å arrangere denne
type kongresser. Knut og jeg hadde i Oslo en
organisasjons- og en sosialkomite med oss og både
Døvres kongressbyrä og Interkongress fungerte
svært bra. Selve fagprogrammet ble satt sammen
av en solid komite i ESSKA ledet av Jon Karlsson
og ESSKA-kontoret i Luxembourg arbeidet med
prosjektet i to år. Jeg synes vi viste at Norge og Oslo
kan arrangere denne type kongresser, faktisk er
Oslo ganske ideell, alt vi trenger er et nytt kongresssenter i byen.
!Lars Engebretsen

Bra norsk innsats
Rocky Tuan fra NIH på stamceller, Savio Woo om
sener, Liza Arendt om patellofemoral-leddet, Werner
Muller om anatomi, en kritisk forelesning om
dagens kneproteser av Jan Victor, og Roald Bahr om
forebygging av skader var highlights for meg, men
for første gang hadde vi egne, fortløpende sesjoner
på kneproteser og her var man i forskningsfronten
ikke minst hva angår fysisk aktivitet etter en
kneprotese. Syv parallelle sesjoner gjør det alltid
vanskelig å få med seg alt, men det viktigste
legges på ESSKAs websider og kan følges der.
Engebretsen/LaPrades kneligamentgruppe som vant tre priser. Fra venstre Lars Engebretsen, Chad Griffith fra University of
Minnesota, Steinar Johansen, Coen Wijdicks, Colin Anderson og Rob Laprade alle fra Minnesota.
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KURS OG KONFERANSER
Artroskopiforeningens stipend for 2010
Også i 2010 vil Norsk Artroskopiforening dele ut et stipend ved
Ortopedisk høstmøte. Stipendiet er på kr 10. 000 og går til beste
artroskopi-relevante foredrag.

STATUTTER
NORSK ARTROSKOPIFORENINGS
STIPEND 2010
• Stipendets navn: Norsk Artroskopiforenings Stipend.
• Stipendet utlyses av Norsk Artroskopiforening.
• Stipendet kan tildeles medlem av Norsk Artroskopiforening som er
spesialist i ortopedisk kirurgi eller utdanningskandidat innen
ortopedisk kirurgi.
• Stipendet tildeles beste artroskopisk relevante foredrag ved
Ortopedisk Høstmøte.
• Norsk Artroskopiforenings stipendkomité vurderer i forkant av
Ortopedisk Høstmøte artroskopisk relaterte innsendte abstracts og
nominerer fem abstracts til presentasjon på Høstmøtet i egen bolk.

Sementert acetabularkopp i veldokumentert
kryssbundet polyethlen.

• Norsk artroskopiforenings styre utnevner i samarbeid med
stipendkomitéen en jury som vurderer de nominerte foredragene og
utroper en vinner.

Designprinsippene bygger på Ogee koppen.

• Dersom en eller flere medlemmer av Norsk Artroskopiforenings
Stipendkomité og/eller jury er medforfatter eller på annen måte
inhabil må artroskopiforeningen og/eller stipendkomitéen finne
stedfortreder.
• Stipendiet er på kr 10 000. Vinneren må avgi en rapport til
Artroskopiforeningen, evt skrive reisebrev til nettsiden
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First NOF Instructional
Course in Hand and
Wrist fractures
Kurset ble arrangert i Tromsø 25.-27.
august 2010. Eier av arrangementet var
Nordisk ortopedisk forening, med Norsk
ortopedisk forening som lokal arrangør.

Den norske delen av Faculty

dent og

NOF presi
dent Cody
Bünger
og Past p
resident H
ebe
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presi
Vår Nof-

Makoto

Tamai

rapporten om
Arrangementsoppgaven
radiusfrakturer ble
ble delegert videre til
også presentert av
styret i Norsk forening
dr. Yngvar Krukhaug,
for håndkirurgi. Det
Faculty + Id
a
og førte til en god del
ble tidlig nedsatt et
diskusjon. Professor
Faculty, bestående
Karl Prommersberger
av representanter oppnevnt av de
presenterte bl.a
ulike nordiske håndkirurgiske foreninger samt
kasuistikker av de mest kompliserte radiusfrakturer,
representant fra Scandinavian Society for Surgery
og spesialprosedyrer for å takle disse skadene.
of the Hand, som sammen har utarbeidet det
faglige programmet.
Kursevalueringen var overveiende positiv. På
evalueringsskjemaet var alle forelesningene gradert
Kurset, som var annonsert gjennom de nordiske
fra 1-5, hvor 5 var best. Det var en stor andel 4
håndkirurgiske og ortopediske foreningene, hadde
og 5 på skjemaet, og lokalisasjonen Tromsø og
40 deltagere. Det var skapt flotte rammer for kurset
lokalitetene fikk også høy score. Tromsø ser ut til å
av styret, med chair Hebe Kvernmo og co-chair Janegne seg godt for internasjonale møter.
Ragnar Haugstvedt i spissen. Kurset var arrangert
på Rica Ishavshotell, med en fantastisk utsikt til
Styret i Nof takker Norsk forening for Håndkirurgi
Tromsø og omegn som viste seg frem i det mest
for en perfekt gjennomføring av kurset. Styret
praktfulle været man kan tenke seg.
mener at foreningen bør påta seg flere slike
arrangement, da et slikt inter-nordisk samarbeide er
Det var en blanding av forelesninger og
faglig berikende og nettverksoppbyggende mht evt
plenumsdiskusjoner. Det var høy kvalitet på
andre fremtidige faglige samarbeidsprosjekter.
forelesningene, spesielt imponerende var
dr. Makoto Tamais (Japan) forelesning om
Mvh
håndleddsanatomi, med noen fantastiske
!Hebe D. Kvernmo, Ketil J. Holen
disseksjonsbilder. Den norske konsensusNorsk Ortopedpost • 3 - 2010
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STIPEND
Reisestipend og beste
høstmøteforedrag.

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

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

Norsk forening for
håndkirurgis reisestipend
Styret kan tildele et eller flere
reisestipend på inntil kr 10.000
til medlemmer for å besøke
håndkirurgiske avdelinger i
andre land, fortrinnsvis skandinaviske. Deles ut hvert år.
Førstegangssøkere vil bli prioritert. Søknader sendes til styret
ved sekretæren og bør inneholde opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på
årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten publisere et reisebrev
i Norsk ortopedpost, Tidsskrift
for Den norske lægeforening eller
tilsvarende organ. Det bør fremgå
at reisen er støttet av stipend fra
Norsk forening for håndkirurgi.
Kopi av reisebrev samt regnskap
for reisen sendes til styrets
sekretær, hvoretter utbetaling
av stipendmidlene kan finne
sted. Hvis stipendiaten ikke
har oppfylt betingelsene for
utbetaling av stipendet innen
68
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Norsk forening for håndkirurgis
pris til beste håndkirurgiske
høstmøteforedrag fra unge
kirurger
Styret kan tildele en pris på
inntil kr 5.000 for beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra
leger i utdanningsstilling. Hvis
prisvinneren ikke er medlem av
foreningen, vil foreningen dekke
medlemskontingenten det
første året. Man kan bare vinne
prisen en gang.

Midler til forskningsprosjekter
omkring sykdommen osteoporose – Nycomeds forsknings
stipend
Nycomed er et privateid, europeisk farmasøytisk selskap som
innlisensierer, utvikler, produserer og markedsfører legemidler
og helseprodukter. Vi har spesialiserte salgsteam som jobber
mot allmennpraktiserende leger,
sykehus og apotek, i tillegg har
vi en forretningsenhet innenfor
Consumer Health. Nycomed har
36 salgskontorer i 15 europeiske
markeder, inkludert CIS.
Produksjon foregår i Norge,
Danmark, Østerrike, Belgia og
Estland. Selskapets hovedkontor
ligger i Roskilde, Danmark.
Antall ansatte er ca. 2800.
Nycomed har nå gleden av å
kunne tilby midler til forskningsgrupper/personer som driver
prosjektbasert forskning innen
osteoporose.

Smith & Nephews
Forskningsstipend til
støtte for basalforskning og klinisk
forskning innen implantatkirurgien.
Stipendet er på kr 100.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.
Søknadsfrist på eget
skjema er 30. september
hvert år. Nof’s representanter i styret er Lars Engebretsen og Ove Furnes.

Charnley stipend som
støtte til forskningsarbeid,
videre- og etterutdanning, produktutvikling og
studiereiser mm. innen
hoftekirurgi.
Stipendet er på kr 80.000
og ble opprettet i 1986 av
OrtoMedic AS.
Søknadsfrist 15. september
hvert år. Standard søknadsskjema. Nof's representanter i styret er Kari Indrekvam og Arild Aamodt.

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

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

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

Stipendet er på kr 75 000

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

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

3. Stipendet er på kr 75 000
og utdeles en gang årlig.
Stipendet kan eventuelt deles
på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
generalforsamling velger er
stipendstyre på 3 medlemmer. Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
hvert år.
6. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendiet
etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.

3. Stipendet er på kr 75 000
og utdeles en gang årlig.
Stipendet kan eventuelt deles
på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
generalforsamling velger er
stipendstyre på 3 medlemmer. Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
hvert år.
6. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendiet
etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.”
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EFORT Travelling Fellowship
Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avsluttet utdanning. Et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen ortopedi. Kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. Det offisielle språket
er engelsk. Vertslandet betaler
opphold og forpleining, og standarden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske forening betaler reisen til kandidaten.
Norsk ortopedisk forening
tildeles plasser etter avtale med
EFORT. Se styrets informasjon om
EFORT Travelling Fellowship på
side 86!
Med bakgrunn i dette utdanningsfondet vil jeg minne om
Continental Course i London
- Nottingham. Dette er et godt
kurs spesielt for ortopeder
under utdannelse. Det vil bli
arrangert i begynnelsen av juni.
Søknad om deltakelse skal til
styret i NOF.

Göran Bauers stipend
Göran Bauers stipend er opprettet av Nordisk ortopedisk
forening og gis til et medlem
i Nof eller NOV etter søknad.
Stipendet gir økonomisk støtte
til studiebesøk ved ortopediske
institusjoner. Studiebesøket
skal være ledd i et videnskapelig
arbeid og bør lede til publikasjoner, fortrinnsvis i Acta
Orthopaedica Scandinavica.
Stipendet kan også utdeles til
medlemmer som arrangerer
symposier med det formål
å bidra til økt publisering i Acta
Orthopaedica Scandinavica.
Stipendiet tilsvarer avkastning
en fra Göran Bauersminnefond,
som er på D.kr 1 000 000.
Det utdeles en gang årlig.
Nordisk Ortopedisk Forenings
styre avgjør hvem som skal få
stipendiet.

Aase Bye og
Trygve J. B. Hoffs fond
Stipendet skal brukes til utvikling
av fagområdet ortopedisk
kirurgi. Fondet er ment som en
takk for behandling Aase Bye
fikk.
Fra fondet utdeles kr 55 000
årlig. I styret sitter nå Olav
Reikerås og Lars Engebretsen
samt en representant fra
Universitetet i Oslo. Stipendet
utlyses i Norsk Lysningstidene,
Aftenposten og ved oppslag på
universitetene.
Søknadsfrist: 1. februar hvert år.
Eget søknadsskjema kan en få
hos: Unifor Boks 1131 Blindern
0317 Oslo Tlf. 22 85 94 07

Jan A. Pahles forskningslegat
Legat til revmakirurgisk og tverrfaglig
revmatologisk forskning.
Formål: Å gi støtte til kandidater som
utmerker seg i sitt arbeid til fremme for
og videreutvikling av dette felt.
Søknadsfrist: 1. oktober 2010. Søknadsskjema
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo. Tlf: 23 22 21 10
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DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første
shaverbladet som både kan kutte bløtdeler, koagulere
blodkar og frese bein. Det er designet for å kunne
gjennomføre en artroskopisk acromionreseksjon eller
en rotatorcuff prosedyre uten å skifte instrument.
Fremre korbåndsrekonstruksjon kan gjennomføres uten blodtomhet.

Smith & Nephew AS
Nye Vakås vei 64
1395 Hvalstad
66 84 20 20
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Tre funksjoner i ett instrument
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Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo
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