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desember. Advent. Smågraps-ingen-trenger-kalen-
der. Grantrær som gjør sitt klorofylte fornødne på 
pappas omhyggelig, glipefritt monterte askeparkett. 
Glorete, søppeldyngemodne plastikkleketøy til barn 
som allerede har arvet kassevis men aldri, skal man 
tro velmenende smakløse tanter, får nok. du vet: 
julekoz lizm.  det beste med årets tolvte måned er 
at sola, eller egentlig jorda hvis man skal være pirk-
ete, snur sånn drøyt midtveis og tilværelsen går mot 
det lysere og varmere. det verste er resten. Med 
unntak av pinnekjøttet da. Var det vår herres men-
ing at vi skulle klore oss fast mer enn to standard-
deviasjoner fra ekvator hadde evolusjonen (i god 
høytidsånd velger jeg her kjærlig å omfavne både 
kreasjonister og darwinister) videreført pelsgenet 
og fremavlet surstoffbærende frostvæske som en 
naturlig plasmakomponent. Midt i all elendigheten 
er det tross alt en mager trøst at jeg har slått rot i 
det minst vinterlige hjørnet av vårt land, om det er 
aldri så forblåst og fuktig. Min stadige insistering på 
at jeg er født på feil breddegrad til feil tid, at jeg er 
som skapt for en sedat solsikkefrøgumlende pater 
familias-rolle i et tradisjonelt, kjønnsrollekonserva-
tivt, siciliansk hjem, blir nå bare forbigått i det jeg 
tolker som medlidende taushet av husholdningens 
øvrige medlemmer. 

Ikke engang sauen eter nåletrær
etter en fin høst med mitt første høstmøte siden 
2003, et svært vellykket også skal man tro delt-
agernes tilbakemeldinger, kommer desember med 
alle sine bisarre høytidsritualer som et uønsket 
pliktløp jeg stadig forsøker forhandle meg bort 
fra. Hvilken vatthjerne var det som først kom på 
å drasse et grantre inn i stua, påtvinge dette en 

langsom dryssende død over en toukersperiode og 
deretter slenge det på dynga? Ved siden av opp-
ladbare nesehårtrimmere og kjøpevann på flaske i 
verdens regneste nasjon må vel dette fenomenet stå 
som et fyrtårn av meningsløs overprivilegert kon-
sumisme. Juletreproduksjon seiler nå opp som en 
egen primærnæring i matfylket rogaland. I stedet 
for lojale leverandører av kooperativ elitemjølk til 
nærbutikken blir Staslin og Fagerlin førtidspensjo-
nert til vakumpakket familiefarse idèt melkebilens 
knasende ferd over gårdstunet opphører. Importerte 
juletrebabyer hormonstimuleres i toppskuddet, fris-
eres, høstes etter syv år, og gir, med rumenske tre-
fellere, bedre fortjeneste for bonden enn produksjon 
av pinnekjøtt, et produkt som i alle fall fremdeles 
har en flik av nytteverdi gjennom hele sauens livs-
løp. Klimahysterikere, matpessimister, jordvernere, 
bærekraftentusiaster, selvbergere, blauthjerta 
øko-kaffedrikkende sosialistveganpyser med glass-
fiberkarosseriert el-bil og rekkehus i byen: Klapp 
igjen! Vi har den beste jorda og med den gjør vi akk- 
urat som vi vil. Og vi vil ha den idiotprisbelønna unyt-
teveksten edelgran to uker i året og fotballbanestore 
eneboligtomter og asfalterte motorveier til erektilt 
utfordra, kondomiserte sykle-til-jobben-fundamen-
talister uten ringeklokke eller vikeplikt. Mat kan vi 
alltids kjøpe fra en sølepytt i Utlandet for der har de 
visst nok. Og så er det billigere.  

Happy festivus for
the rest of us
Min kone er, som enhver 
veloppdratt bondedatter, 
godt kjent med nødvendig-
heten av vekselbruk. I det 
minste i kjøkkenhagesam-

REDAKTØRENS HJØRNE 

!Alexander Seldal, Redaktør

!
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menheng. det er like elementært som togangen 
for hobbybotanikere og nyttevekstentusiaster. Jeg 
har i lang tid, i beste demokratiske ånd, argumen-
tert for et vekselbruk også i høytidssammenheng. 
Så langt med omtrent like stor suksess som n’te 
rundes fredsforhandlinger i davids land. Konsep-
tet er enkelt og går ut på å veksle mellom hennes 
tradisjonelle jul med alle tilhørende absurde, ritu-
elle innslag, og min mer nedtonede, minimalistisk 
pregede ikke-jul. Siden de fleste som leser dette 
sannsynligvis etter alle kjente kriterier er adskillig 
mer normale enn meg, tar jeg det for gitt at dere er 
kjent med en ”normal” jul slik den arter seg for en 
overvektig gjennomsnittnordmann med fraværende 
moderasjonsevne. den lar vi derfor ligge. Konseptet 
er velkjent. Min optimale ”jul”, her velges ”jul” etter-
som det egentlig ikke blir noen jul i begrepets rette 
forstand men simpelthen et kronologisk sammen-
fall med det resten av verden betrakter som årets 
høydepunkt, består av noen glitterfrie dager på 
landet, pinnekjøtt, upynta ”juletre” fremdeles på rot 
oppe i skråningen og bobledresskledde unger som 
gjørmer seg til i bestefars sandkasse i stedet for å 
fikle med bisfenolbaserte plastleker fra Sørøst-Asia. 
På julaften hører også Sølvguttene med, selv om 
deres prepubertale kastratversjoner av gamle jule-
svisker aldri helt har gjort det for meg. det må være 
en ubevisst nostalgisk barndomsminnegreie. I hei-
men var Sølvguttene fast programpost før middag 
og initiativtaker pappa insisterte på absolutt tystnad 
den halvtimen denne, i mine øyne, lidelsen stod på. 
Juledagene rundes så av med en bunke uleste aviser, 
sprengfyring i peisen til kjerringa kleskapitulerer, 
og gjerne en kald juleøl. Innerst inne har jeg en våt 
drøm om å tøye strikken enda lenger og innføre en 
seinfeldsk Festivus-markering som fullgod erstat-
ning men det har jeg enda ikke våget kommunisere 
åpent. Slik det ser ut nå blir det nok hunsombestem-
meralt som også i all overskuelig fremtid kommer 
til å legge sterke føringer for avviklingen av disse 
tvangstrøyepregede desemberdagene. Som en liten 
macchiavellisk hunndjevel har hun rekruttert allierte 
og åndsfrender på begge sider av slektstreet. det er 
davids kamp mot Goliat. Feige lag.  

Barna, barna, barna?
dersom noen driftige kjøpmenn i akutt finanskrise-
desperasjon hadde brainstormet frem en ide som 
”Julen” i dag ville konseptet etter all matematisk 
sannsynlighet blitt totalforbudt ved lov av rettvit-
erne som forvalter arven etter de internasjonale 
kosebamsene på den keivhendte siden av den 
politiske fargeskalaen. Julefetisjistenes papegøye-
forsvar for dette uhensiktsmessige gildet? Julen 
er til for barna. en liksomunnskyldning som knapt 

noen ville finne på å 
bruke for å forsvare da-
glig servering av syn-
tetisk-ketchup-på-pølse-
i-brød med synkron 
barnetevetitting til mid- 
dag. det tror jeg de 
fleste barn hadde satt 
pris på. Julen, i sin 
nåværende overdådige 
form, er selvfølgelig 
ikke til for barna. det 
er bare en beleilig og 
bedagelig bortforklar-
ing fra en flokkmentalis-
tisk voksenverden uten 
endringsvilje befolket 
av hverdagsslitne her-
mere som tror unger blir 
skadelidende om de ikke 
får et tosifret antall pre-
sanger en gang i året men må ta til takke med en 
daglig runde gjemmelek, hoppelek, jagelek eller 
flylek med innlagt pausekiling resten av året. egne 
barn er verdens letteste skapninger å begeistre. det 
krever minimal innsats og de samme gamle tricksa 
fungerer gang på gang på gang. På samme måte 
som slapstickhumor etter standardoppskriften; 
bløtkaketryning, vannskitryning, alpinanleggtryn-
ing, pappa-på-taket-for-å-rense-takrenna-tryning og 
alle andre tenkelige former for menneskelig tryning 
har en evig lattervekkende appell hos alle gamle 
nok til å føle skadefryd og/eller gynge i takt når 
Ivar dyrhaug drar i gang everyone Needs A Friend 
for tredje fredag på rad.  Barn har ikke vett nok til å 
vite sitt eget beste. derfor kommer de vanligvis med 
foreldre. Så vi kan hjelpe til med å balansere desem-
bermånedens tradisjonelle høytidsarv med vår tids 
plentymentalitet. Min ønskeliste i år har bare ett 
punkt; at jeg skal få slippe å kjøpe julepresang til en 
eneste myndig person uten å risikere sure miner og 
sosial utfrysing i etterkant. Vi får se hvordan det blir 
mottatt. Jeg kan vel avsløre at jeg har ønsket meg 
det samme til jul i flere år… Nå har nok jeg uansett, 
med en egenpatentert løsning, sluppet billig unna 
da jeg i min uendelige godhet har delegert alle pre-
sanginnkjøp, nødvendige gratulasjoner og viktige 
markeringer, året rundt, til min bedre halvdel på 
ubestemt tid. det er enten det eller risikere slekts-
opprør på begge sider når jeg fullstendig uberørt 
forbigår merkedager i absolutt taushet. Som en vis 
kollega så treffende sa: det koster å gjøre seg upop-
ulær men det lønner seg på lang sikt! God jul til alle 
og happy festivus to the rest of us! 
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AMP® – Advance 
Medial Pivot
AMP kneprotese er 
utviklet for å rekonstru-
ere det anatomiske kne 
så optimalt som mulig. 
Baserer seg på et ”ball-
in-socket” rotasjons-
prinsipp medialt, med 
glidende artikulasjon 
lateralt. Dokumentert 
ROM på mer enn 119º. 
10 års dokumentasjon.
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Filler er en usementert 
stamme, plasmasprayet 
med rent titangranulat. 
Belagt med HA for 
optimalt feste. Primær- 
og revisjonsprotese. 
10 års dokumentasjon 
i det norske Ledd-
proteseregisteret, med 
overlevelse på 97,5%

PROFEMUR  
hoftestammer 

Profemur L: Primær-
protese, kileformet 
stamme, heldekt med 
Hydroxyapatitt. Leveres 
i 11 størrelser. Brukes 
med separate halser for 
optimal tilpasning.

Profemur R: 
Revisjonsprotese, 
modulær revisjonspro-
tese med 7 proksimale, 
HA-belagte stammedeler 
og 39 distale stammede-
ler. Brukes med separate 
halser. Optimale tilpas-
ningsmuligheter. 10 års 
dokumentasjon, med 
overlevelse på 96,5%.

Spacer-G/K 
er interposisjonsprote-
ser for hofter og knær, 
laget av  sement med 
Gentamycin. For totrinns 
revisjon ved infeksjon. 
Leddforholdene opp-
rettholdes. Gentamysin 
avgis lokalt over lengre
tid. 

BioBall® fra  
Merete®
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offset/benlengde eller, 
dersom det er skader 
på halsens kon. Man 
unngår derved å revidere 
stammen.
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dnlf hadde tidligere en høringsrunde om klima-
problematikken, og helsemessige konsekvenser av 
klimaendringene.  I fjor vinter var det krise i Bergen 
pga. kulde, vindstille og stor luftforurensning. de 
samme tendensene ser vi i år, forurensningene 
som følger det kalde været gjør at uteliv for mange 
blir umulig, også her i landet. dette er en helt ny 
situasjon, som man tidligere bare kunne oppleve 
i millionbyer i utlandet. det er å forvente at dette 
vil kunne forsterke seg i årene som kommer, og 
det må sies å være framsynt og prisverdig at dnlf 
allerede har satt fokus på dette. de forskjellige 
spesialforeningene bør nok følge opp denne 
høringen i større grad enn til nå, dette har betydning 
for ortopedi, like mye som for lungemedisin og 
hjertemedisin.

Imidlertid, mørke og kalde vinterdager kan, for 
andre, skape tid for ro og refleksjoner. etter årets 
Høstmøte har jeg tenkt mye på vår forenings 
profil, spesielt når det gjelder det faglige. Når nå 
Vintermøtet er et avsluttet kapitel, det samme 
gjelder samarbeidet med nevrokirurgene, så er det 
klart at vi kan rendyrke den ortopediske profilen 
på Høstmøtet, og kun konsentrere oss om dette 
ene møtet. Jeg tror det vil kunne styrke og bedre 
den faglige delen av Høstmøtet ytterligere over 
tid, spesielt etter at vi fikk etablert en egen LIS-
gruppe i Nof. Vi trenger et stort engasjement fra 
våre LISer. Heldigvis har vi en spesielt stor andel 
av LISer i ortopedi som er medlemmer i Nof. Men vi 
(foreningen) må utnytte denne fantastiske ressursen 
som våre LISer representerer bedre. dette kan vi 
best gjøre gjennom involvering, og etableringen 

av LIS-gruppen er viktig i så måte. Jeg ser fram til 
Høstmøtet 2011 når LIS-gruppen skal legge fram 
forslag til statutter, og i styret har vi allerede snakket 
om konkrete oppgaver for LISer på Høstmøtet 2011. 

Før alle tall fra årets Høstmøte foreligger, så tror jeg 
vi kan si at årets møte ble en suksess. Møtet ble det 
best besøkte noensinne, vi hadde 533 betalende 
deltagere på onsdag, 565 på torsdag, og 489 på 
fredag, inkludert industrien. Av disse var det 111 
LISer onsdag, 112 torsdag, og 90 på fredag, til 
sammen var det 147 LISer som deltok på Høstmøtet. 
dette tilsier at 3/4 av de som går i LIS-stillinger i 
ortopedi pr. 31.08.2010, var innom Høstmøtet en eller 
flere dager, og dette er svært gledelig. Alt i alt var 
det ca. 110 flere leger som besøkte årets Høstmøte 
enn fjorårets. det faglige innholdet var også meget 
bra, både når det gjelder frie foredrag og symposier. 
de fleste sesjoner hadde svært godt besøk, noen 
ganger var møterommene for små med kødannelser 
og stående tilhørere, og dette kan bli en utfordring i 
årene som kommer. Vi må sikre gode fasiliteter for 
alle foredrag og symposier på Høstmøtet.  I år valgte 
vi å bruke ekstra midler på å sikre det tekniske, 
noe jeg mener var en god investering, det tekniske 
rundt foredrag og symposier fungerte meget godt. 
en spesiell takk til Per reidar Høiness for hans jobb 
med det tekniske. For framtiden tror jeg at vår støtte 
til faggruppene, og våre store forskningsstipendier, 
samt en ytterligere utvikling av Best Paper Award-
konseptet, vil kunne heve den faglige standarden 
ytterligere. Alt dette, mener jeg, er en konsekvens av 
at vi skilte lag med kirurgene og etablerte vårt eget 
Høstmøte fra 2007, vedtaket om å arrangere eget 

Kjære kolleger

Vinteren kom raskt i år, Høstmøtet var knapt ferdig da første 
kuldeperiode slo inn over landet, og nå er vi inne i en ny periode 
med ekstrem kulde. Det er allerede satt flere kulderekorder 
for november og det kalde været ser ut til å fortsette. Jeg ser 
flere teorier om hvorfor dette skjer, de fleste mener at dette er 
menneskeskapte klimaendringer. 
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Høstmøte, som ble fattet på Generalforsamlingen i 
2006, er kanskje det viktigste vedtaket som er gjort i 
foreningen på mange    tiår. 

På Generalforsamlingen (GF) i år ble det igjen tatt 
opp muligheten med å flytte GF til en annen dag 
av Høstmøtet, bl.a. for å sikre en høyere deltagelse 
på GF. Fredag ettermiddag er kanskje det dårligste 
tidspunktet for en GF, men, tidspunktet vil også 
være dårlig for frie foredrag. Styret vil se på dette 
i løpet av den kommende perioden, og dersom vi 
kan få til en bedre ”flyt” for Høstmøtet gjennom en 
slik flytting av for eksempel GF, så er det selvfølgelig 
en mulighet. Men, vi må da klare å gjøre fredag 
ettermiddag så attraktiv på andre måter, at våre 
medlemmer likevel velger å bli til hele møtet er slutt.

Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt til 
foreningens arbeid i 2010, både når det gjelder 
Vintermøtet og Høstmøtet, og når det gjelder å 
holde aktiviteten oppe i de forskjellige faggruppene. 
det er dette som skaper en kreativ og utfordrende 
organisasjon, som jeg er svært stolt av å få lov 
å lede. Jeg vil takke industrien for deres bidrag 
under Høstmøtet og i andre sammenhenger, og 
en særskilt takk til Kristin Solstad i KSCI, som gjør 
en fantastisk jobb for foreningen når det gjelder 
Høstmøtet, og også i andre sammenhenger.  Uten 
slike samarbeidspartnere hadde det blitt vanskelig 
å drive foreningen på den måten vi gjør i dag. en stor 
takk til alle i styret i Nof, som hver på sitt felt bidrar 
med stor positivitet i styret, og gjør lederjobben til 
en pluss-opplevelse.

På vegne av hele styret i Nof,
gOD JuL til alle Nof-medlemmer

!Ketil J. Holen,
Leder

ORTOPEDISkE ImPlanTaTER

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

også som modulært system.

Corail hofteprotese
Den best doku men terte usementerte  

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

LCS kneprotese
LCS har roterende bæreflater på 

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

C-Stem AMT hofteprotese
Høyglanspolert trippel tapered 

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

og Cr/Co.

Pinnacle
Usementert koppsystem med mulig-

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

3 ulike artikuleringer.

Delta Xtend skulderprotese
nytt, Delta Xtend, Revers Shoulder 
System. leveres både for sementert 

og usementert bruk.

Expedium
moderne og komplett fiksasjons-
system for thoracal og lumbal-

columna.

DePuy trauma 
Innovative løsninger for behandling 

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

Arthrex
Instrumenter og implantater til 
artroskopiske- og mini invasive  

prosedyrer.
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Sunn norsk ungdom med stål i ben og arme støver 
khakikledd rundt i sentralasiatiske grustak, påkaller 
den norrøne krigermytologiens hinside, hvilket i seg 
selv er besynderlig nok da motpartens jomfruelige 
alternativ synes mer forlokkende, og synes hele 
dagdriveriet er stiligere enn trekanter, firkanter og 
hva det nå ellers er dagens ungdom bruker kalorier 
på. Ikke så helt ulikt operere-er-nesten-meningen-
med-livet-ortopeder som årlig strømmer til Norges 
desidert høyeste og mest overprisede konferanse-
lokale for en stakket stund å kunne fråtse ufor-
styrret i industrikulepenner, middagsinvitasjoner, 
åttendedelsbaguetter og naturligvis faglig påfyll. 
Høstmøtet er på sett og vis for landets ortopeder det 
grustaket er for landets våpendragere, om ikke riktig 
fullt så tilfredsstillende kanskje, og vårt kamprop på 
slagmarken muligens ikke like fengende: Operieren, 
nicht fotografieren. 

Det ortopediske høstmøtet reborn
Høstmøtet 2010 var det fjerde rene ortopediske høst-
møtet i historien. I år til og med kokevasket renere 
enn noensinne; nevrokirurgene hadde, dessverre, i 
tolvte time valgt å avholde sitt eget separate høst-
møte og klarte seg etter sigende rimelig greit på 
toppen av Plaza disse dagene. Med dagens format 
er vi like i nærheten av svenskenes ortopedivecka. 
Ikke bare er de tre høstmøtedagene så fullstappede 
med parallelle gode sesjoner at man nesten blir over-
mett og rammes av akutt beslutningsvegring. Innled-
ningsvis var der i år også et imponerende stjernegal-
leri i spissen for et nordisk traumesymposium. I 
utgangspunktet var det Norsk ortopedisk forening 
som skulle administrere og huse dette symposiet i 
”våre” lokaler på Plaza. Jeg skal ikke kjede dere med 
detaljene fra den langvarige prosessen i forkant som 
endelig munnet ut i at vår forening ikke kunne garan-

tere økonomisk for et svært traumesymposium med 
en potensielt katastrofal, og ukjent, sluttregning. 
Tilslutt ble det et todagers, tettpakket symposium av 
høy internasjonal klasse på Holmenkollen i anslut-
ning til kirurgenes høstmøte der. Tildels lange dager 
med hovedvekt på organisering av skadebehandling 
og i all hovedsak faglig fokus på bløtdelstrauma-
tologi. det var vel ikke alle ortopeder som følte deres 
fagfelt kom til syne i dette symposiet, men så var vel 
det heller ikke primærhensikten. 

Øst for Eden
det ortopediske høstmøtet startet formelt onsdag 
morgen. en del kolleger hadde allerede vært her 
siden mandag for blant annet å få med seg traume-
symposiet, men onsdagen var nok dagen for det 
store innrykket. Vi i styret fikk avholdt et laaangt 
styremøte mandag og gjort de siste forberedelser 
mens tirsdagen ble et siste pusterom før det braket 
løs. Tirsdag morgen ved frokostbordet traff jeg på en 
aktuell ortopedisk TV-stjerne og da var jo den dagens 
aktiviteter og sosiale omgang spikret. Til min store 
glede hadde ikke hans nyvunne kjendisstatus over-
hodet gjort ham blasert og han vandret villig med 
meg rundt i Oslo sentrum den formiddagen på jakt 
etter Born to run, en bok og et fenomen av viss orto-
pedisk interesse som jeg skal komme tilbake til i full 
dybde ved en annen anledning. Senere samme kveld 
ble det tradisjonen tro arrangert en VIP-mottagelse i 
Plazas toppetasje for nye og gamle kremtopper med 
et utbud av fingermat og musserende væske, med og 
uten bivirkninger. Tema for kvelden rundt et av bor-
dene ble etter hvert sekretærer uten grunnleggende 
grammatikk-kunnskaper, blokkjustering eller ei av 
eksterne brev og hvorvidt der foregår en aktiv de-

montering av dugnads- og foreningsånd i den op-
pvoksende norske mentalitet. det tok med andre ord 
nesten helt av. Helt av tok det først når jeg, appetitt-
messig utilfredsstilt og i et anfall av Malmø-nostalgi, 
på tampen av kvelden insisterte på en ekte falafel, 
og styrets kassørske, også hun sulten, villedet meg 
i retning øst fra Plazas bakside. det er angivelig 
kun så i lende man kan ha håp om å finne en skik-
kelig falafel i landets hovedstad. Hvem som passet 
på hvem, styrets urinnvåneralibi eller redaktøren i 
konfirmantdress, i denne planløse ekspedisjonen til 
Oslos mørke hjerte, er jeg fremdeles noe i tvil om. 
Mette og fornøyde ble vi nå heldigvis begge to (vi 
kjørte tilslutt seif og gikk for indisk) og klarte å luske 
oss udramatisk tilbake til glasspalasset hvorfra vi kom.Til Plaza! Hoa!

Busy busy Kristin Solstad

Bordplasseringskabalen til fest-middagen legges

Toastmaster Torstein Husby

FORENINgSNYTT

u
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Store gutter, små åpninger
Nordisk ortopedisk forenings nye president, Cody 
Bünger, var i utgangspunktet tiltenkt den ærefulle 
oppgaven å åpne årets høstmøte onsdag formiddag 
med en presidential lecture. Han hadde beklageligvis 
blitt tvunget til å trekke seg på relativt kort varsel men 
vår egen leder, Ketil Holen, trådte inn som fullverdig 
erstatter og ga oss et fint overblikk over satsnings- 
områdene til vår nordiske moderforening i tiden 
fremover. I tråd med vår tradisjon ble formiddagen 
rundet av med et faglig Nof-symposium, denne 
gang om hoftesmerter og med fokus på hofteledds-
artroskopi. Foreleserne var tydelig engasjerte og 
kunnskapsrike men kunne kanskje både forenklet og 
kuttet litt i innholdet. Hofteleddsartroskopi er frem-
deles et såpass nytt, begrenset og lite utbredt tilbud 
her til lands at de fleste ortopeder ikke ville kjede 
seg om tempoet i forelesningen hadde blitt senket 
et hakk eller to og man hadde brukt noe mer tid på 

det basale. det ble en til tider blitzende epileptisk 
forestilling da vi ble tatt med på en særdeles effektiv 
guidet powerpointtur gjennom hoften slik skopis-
tene ser den. For de fleste av oss var det en ny og 
romsansutfordrende opplevelse. det er svært fasci-
nerende å filosofere over hvor fort utviklingen har 
gått de siste tiårene, fra den spede begynnelse med 
en nærmest hjemmesnekret low friction hip arthro-
plasty til dagkirurgisk høvling av cam-lesjoner. 

Adle ska få
Fra det faglige programmet med fem parallelle ses-
joner til enhver tid ble rullet i gang ved lunsjtider 
onsdag gikk det stort sett i ett de påfølgende to 
dagene. etter første intensive dag var det flott med 
en ettermiddag preget av sosialt samvær. riktig-
nok virket Smith and Nephews kansellering av det 
tradisjonelle Academy-lotteriet å utløse en begren-
set skuffelse hos noen under firmaets mottagelse, 

We screw them allDewalt for ortopeder

men det la kun en marginal og kortvarig demper på 
stemningen. en slik utvikling er en uunngåelig, frem-
tidsrettet og velkommen konsekvens av ryddighet i 
forholdet mellom leverandørene av våre produkter 
og oss som fellesskapsfinansierte forbrukere. Men; 
høstmøtets onsdagkveld står i Orthomedics tegn. 
en industripuritaner kan gjerne grine litt på nesa 
av det, men det er like fullt et uomtvistelig faktum. 
I år var anledningen ekstra spesiell ettersom det var 
Mr. Orthomedic Himself, Kjell Thygesen, sitt siste 
høstmøte som aktiv industrikontakt. de tidsriktige 
rederlokalene som huser dette tradisjonelle arrang-
ementet ble snart ganske fullpakkede med sum-
mende ortopeder fra hele landet. Over to hundre 
av oss lainet opp i en buktende matkø som kunne 
imponert regimetro moskovitter fra hockeyfrisyrens 
og høyvannsdongeriens glansdager. Adle sko få. 
ettersom kvelden utfoldet seg skulle det vise seg at 
någen faktisk også fekk merr enn nok. det eneste 
som kunne ha toppa heile driden var om en vitamin-
bjørnintoksikert Charter-Svein hadde kræsja fes-
ten med sin buksespjærende spastisitet og servert 
ubekvemme ikke-artigheter og nyrenoverte Mallor-
ca-versjoner av fordums tiders selskapsleker, med 
den udødelige schlageren ”flaskepikken tuter på” 
som ekstranummer.  På tampen av kvelden ville noen 
ha mer liv, forstå det den som kan, og tok bena fatt 
til byens øvrige vannhull. Vi andre, bunnsolide høst-
møtedeltagere og selvpåførte A-mennesker, ruslet 
den billedvakre turen hjem på en høstkveldpreget 
nasjonal paradegate. Jeg vet ikke helt hva som er 
riktig; enten er jeg for lite ute i sentrumsgatene nat-
testid eller så er og blir Stavanger en dørgende streit 
utkantlandsby sammenlignet med Oslo. På vei hjem 
fikk jeg iallefall stifte nærmere kjennskap med stor-
byens gjestfrihet og varierte natteliv. Strekningen 
fra Oslo domkirke til den hjemmekoselige festplas-
sen utenfor Østbanehallen (en drøy stadionlengde?) 
inneholdt ikke mindre enn minst tre hyggelige tilbud, 
riktignok på engelsk, om selskap fra for meg ukjente 
kvinner, og en litt i overkant ivrig, gebrokkent engelsk- 
talende mann som lurte på om jeg kanskje kunne 
trenge litt hasj, amfetamin eller kokain den kvelden. 
Jeg skulle jo tidlig opp neste dag så jeg takket hø-
flig nei til alle imøtekommende tilbud og kunne med 
meg selv ikke riktig forstå dem som hevder at Oslo 
sentrum forvandles til et utrivelig sort hull etter mør-
kets frembrudd. 

Stjerneskudd og stolsmulere
Høstmøtet er, som mange andre liknende arrange-
ment, en god blanding frie foredragssesjoner,

industriarrangerte eller uavhengige sym-
posier og diverse møter i underforeningene. det som 
etter min erfaring ofte samler flest deltagere er de 
store solide symposiene, gjerne med en eller flere 
celebre gjester og et interessant program. I år var der 
vel flere symposier enn noensinne med stor bredde 
i tematikk.; NPe-saker, albueskader, spesialisterk-
læringer, barnetraumatologi mm. det er jo dessverre 
fysisk umulig å få med seg alt som virker interessant 
da det nødvendigvis blir en del kollisjoner og vans-
kelige valg å ta. Jeg skulle ønske man kunne gjøre 
symposiene, foredragene og eventuelle presenta-
sjoner tilgjengelige i en eller annen elektronisk form, 
gjerne som en minnepinne til alle påmeldte delt-
agere. Intensjonen må jo være å spre kunnskap til 
flest mulig. da kunne man i alle fall til en viss grad 
få med seg innholdet i de foredrag man ikke rekker å 
gå på og kan også i ettertid gå tilbake og friske opp 
det man trodde man hadde fått med seg. Personlig 
syntes jeg symposiet til Norsk forening for skulder- 

og albue kirurgi var en av 

Styresekretæren og Thygesen

Mottagelse

u
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flere höjdare. Her hadde underforeningen hanket inn 
tre solide foredragsholdere i Anneluuk Lindehovius 
fra Harvard, Jeff reid fra edinburgh og Ullevåls egen 
evigunge Torstein Husby. det var jo en spesielt etter- 
lengtet oppmuntring for en nedkjørt, medioker hver-
dagsortoped som meg selv å bevitne Lindenhovius, 
en knapt tretti år gammel kommende stjerne fra 
Harvard, dosere om komplekse albueskader. da 
føler man virkelig man har tatt ut sitt maksimale 
potensiale så langt i tilværelsen… Vel, det er godt 
det finnes noen übermenschen som kan ta støyten 
for oss som rutinemessig smuler ned godstolen 
med mikrobølgepopcorn akkompagnert av Beat for 
Beat og har som største ambisjon i livet å ikke være 
for sen fra heseblesende barnehageleveringer til 
morgenmøtet påfallende ofte. 

Takk, takk, takk!
Jeg fikk dessverre heller ikke denne gang med meg 
festmiddagen torsdag kveld og generalforsamlingen 
som avslutter høstmøtet fredag. Vår faste toast-
master Ole-edvard Gabrielsen kunne ikke delta i 
år men vi fant en superb erstatter i en velvillig og 
sporty Torstein Husby som styrte torsdagskvelden 
med stø hånd, lun varme og sikret seg garantert en 
forespørsel om å gjenta suksessen også neste år. 
Cheezy Keys var for de fleste av oss et ubeskrevet 
blad før denne kvelden men leverte etter sigende 
en forrykende vellykket forestilling. Vi lyktes også 
å trekke flere LISer til festmiddagen i år. Oslo uni-
versitetssykehus fortjener honnør for å ha sponset 
alle påmeldte LISer med festmiddagbillett! Ifølge 
tilbakemeldingene jeg har fått fra kolleger var 
kvelden en eneste stor suksess. Faglig, sosialt og 
logistisk gikk årets høstmøte i all hovedsak på skin-
ner. Takken for det skal rettes til både deltagere og 
forelesere, men ikke minst vår lille men uunnværlige 
arrangørstab ved siden av styret: Kristin Solstad 

som har kontrollen på ALT og Per reidar Høiness 
som har avlastet oss med å ta hånd om det tekniske 
dippedutteriet. Tilslutt en takk også til våre samar-
beidspartnere i industrien hvis deltagelse i stor grad 
gjør høstmøtet til en økonomisk levedyktig affære. 
Måtte vi fortsette med et ryddig og gjensidig frukt-
bart samarbeid også i de kommende år.

!Alexander Seldal, Redaktør

CORAIL®

"Corail (HA belagt) stamme er 
den mest brukte og har færrest 
revisjoner med endepunkt alle 
stammerevisjoner."

Fra Årsrapport 2007.

97%
Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.
Kilde: Nasjonalt Register for 
Leddproteser 1987-2004, 
publisert 2005.

Adle ska få! Redaktøren gasser seg med en 
saftig soyaburger og tofu on the side.
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With over 25000 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

RT-PLUS™ Rotating Hinged RT-PLUS™ Modular Rotating Hinged

™ Trademark of Smith & Nephew

*smith&nephew
RT-PLUS™
Rotating Hinged Knee System

…og vinnerne ble…

Under årets generalforsamling ble totalt syv verdige stipendmottakere hedret for sin faglige 
innsats. Det er to flere enn i fjor. Best Paper Award og Best LIS-Paper Award er to av året 
nyopprettede stipender for å stimulere til ytterligere forskningsinnsats. Grunnet en noe anstrengt 
foreningsøkonomi har styret sett seg nødt til å redusere utbetalingen for Nof-stipendene fra 75 
000,- til 50 000,- med virkning fra neste år.Tiltaket er forhåpentligvis kun nødvendig i et begrenset 
tidsrom men vi må være realistiske og vektlegge foreningens totaløkonomi fremfor alle ønsker og 
gode intensjoner.

Smith & Nephew-stipendet er i utgangspunktet på 100 000,-. Stipendets 
statutter tilsier at halvparten av midlene skal tildeles basalforskning men 
der var i år ingen søknader til denne delen av stipendet. TARJEI vINJE ved 
Haukeland universitetssjukehus mottok 50 000,- for sitt arbeid vedrørende 
mortalitet ved lårhalsbrudd.

Charnley-stipendet på 100 000,- ble utdelt for 25. gang 
(sølvbryllup!) av supporterprismottager Kjell Thygesen og tilfalt 
OvE TALSNES ved Sykehuset Innlandet, avdeling elverum for 
studien ”Prospektiv randomisert multisenterstudie mellom 
sementert og usementert hemiprotese ved lårhalsbrudd hos eldre”.

Norsk ortopedisk forenings stipend til støtte for 
forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid 

eller utdanning på 75 000,- ble tildelt CHRISTIAN ØYE ved 
St. Olavs hospital for arbeidet Ultralydundersøkelse av 

patellofemoralleddet hos barn. Prosjektets hovedformål er å 
kartlegge geometrien til patellofemoralleddet hos nyfødte for å 

kunne si noe om hvorvidt trochleadysplasi er en medfødt tilstand 
eller om det er en konsekvens av remodellering under vekst.
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Norsk ortopedisk forenings stipend for leger i spesialisering 
til støtte for forskningsarbeid, formidling av eget forsknings-

arbeid eller utdanning på 75 000,- ble tildelt RAKEL SIF 
guDmuNDSDOTTIR ved Haukeland universitetssjukehus for 

følgende arbeid; Ekstraartikulære distale radiusfrakturer hos eldre 
pasienter over 70 år: Gips vs. ekstern fiksasjon.

Norsk artroskopiforenings stipend på 10 000,- ble tildelt
STIg HEIR ved Martina Hansens hospital for studien: Bruskkirurgi: 
Mosaikkplastikk resulterte i høyere grad av vevsfylning men affiserte 
det subchondrale benet mer enn mikrofrakturteknikk. En blindet, 
randomisert, kontrollert, langtids oppfølging i 88 kaninknær.

Årets to nyvinninger på stipendfronten var Best Paper Award og Best LIS-Paper Award. 
For begge disse tildelingene ble paperne først plukket ut av faggruppene, og tre finalister 
i hver gruppe ble plukket ut av Forskningsutvalget i Nof. Dette vil da si at den faglige 
vurderingen var først utført av faggruppen, før Forskningsutvalget bestemte finalistene. 
Når det så kom til selve kåringen av en verdig vinner blant de tre, så foregikk det slik at 
Forskningsutvalget hørte på foredragene til finalistene, og plukket ut en vinner blant annet 
etter vurdering av aktualitet, framføring, kvalitet på slides (tydelighet) og 
hvordan eventuelle spørsmål ble besvart. Det var tett match, men likevel 
full enighet om vinnerne. De privilegerte mottakerne av Nof-historiens to 
første Best Paper Awards er som følger:

Gratulerer til hele gjengen. Forsmådde søkere får ha bedre lykke neste gang.

Best Paper Award tilfalt JOHN WILLIKSEN ved Oslo universitetssykehus 
for sin presentasjon av følgende paper: Ekstern fiksasjon og pinner vs. 

volar platefiksasjon ved distale radiusfrakturer. En randomisert studie (1 års 
resultater). Han er således sikret presentasjon av sitt foredrag på eFOrT 2011 i 

København med reise og opphold finansiert av Nof.

Best LIS-Paper Award ble tildelt HÅvARD vISNES ved Kysthospitalet 
Hagavik for presentasjonen av paperet: Treningsmengde som risiko-
faktor for utvikling av hoppekne? Data fra The Patellar Tendinopathy 
Cohort 2006-2010. dette innebærer at prisvinneren automatisk blir 
Nofs kandidat til eFOrT Travelling Fellowship i midten av mai 2011, 
denne gang i Tyskland.
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vil du bli medlem av Norsk Hofte- 
og 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.
 

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 hovedinteresse-
område (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).

Etter vedtaket på generalforsamlingen 2009 ble det etablert et styre som består av:

Kjell Thygesen, Orthomedic, gir seg 

Med Kjell er det litt som våre idrettshelter.  Man tror liksom ikke at det er alvor når de 
sier at det er slutt. Og for mange er det jo ikke det,  noen gir seg mange ganger.
Men Kjell sier nå at han trekker seg fra rampelyset og den framskutte posisjonen han 
har hatt overfor norske ortopeder. 

Kjell og Orthomedic forbindes jo med Charnley- 
protesen. Vi har alle hørt historien da denne prote-
sen første gang ble satt inn ved sykehuset i Ålesund 
av overlege Kjell Matre i 1971. da hadde den vel vært 
i bruk i england nærmere ti år. 

det var firmaet Norgas AS som fikk agenturet på 
Charnley-protesen i Norge. etter hvert var det i 
rogaland man virkelig opererte inn Charnley- 
proteser og det var overlege Sverre Skeie alle 
besøkte for å lære. det var sykehusene langs nor-
skekysten som spesielt sto i spissen de første årene.

god stemning
det ble senere arrangert møter for norske ortopeder 
landet rundt med flott instruksjon og opplæring 
og trivelig samvær rundt innsettingen av Charnley- 
protesen. det var i den anledning jeg traff Kjell første 
gangen. Og det var noe trivelig ved disse møtene. 
Alltid en avslappet og lun atmosfære og jeg tror jo at 
Kjell, og selvfølgelig de han valgte ut til instruktører, 
hadde en stor del av æren for dette.

”Enga” i våre hjerter
etter hvert lærte jeg ham å kjenne fra en litt annen 
side, og  ofte er idretten en fin inngangsport. Som 
tidligere idrettsutøver og interessert i Oslo har 
Kjell hjertet sitt i enga. det finnes som kjent kun et 
Vålerenga. Ofte virket det som Kjell var mer interes-
sert i å snakke om Vål`enga og lot Charnleyprotesen 
være nummer to .  Vel, jeg er litt usikker akkurat der.

Charnleystipendiet har vært en fast post under 
foreningens generalforsamling. For samarbeidet 
og lojaliteten overfor vår forening skylder vi en stor 
takk også til Kjell og hans Orthomedic. det har lik-
som aldri vært noe alternativ til dette. Vi håper på et 
fortsatt godt samarbeide – og at stipendiet vil bestå 
selv etter at Mr Thygesen har lagt inn årene.

velkommen på våre høstmøter
det er ikke mange som har et så sterkt navn over-
for norske ortopeder som Kjell Thygesen. Solid og 
seriøs, men alltid med et lite glimt i øyet. Vi i forenin-
gen er glad for at vi fikk lov til å sette pris på ham på 
vår bankett i år og vi håper og at han gledet seg over 
det.  Vål`enga drakta han fikk av foreningen har han 
fortjent (ikke så mange fortjener en sånn drakt), for 
det er der han har hjertet sitt nå. Og nå må du ikke 
la deg friste, for vi vet at per i dag er det slik at en 
av disse spillerdraktene fra Vål`enga kan byttes inn i 
20 Stabækdrakter. Men vi kjenner Kjell, vi vet han er 
lojal og til å stole på. derfor fikk han denne drakta.

Fra vår forening sier vi bare et stort TAKK for alt du 
har bidratt med til våre medlemmer og vår foren-
ing. Nyt din pensjonisttilværelse. du er selvfølgelig 
velkommen til våre årlige høstmøter, og spesielt  
onsdagskvelden under høstmøteuken ser vi deg vel 
igjen – håper vi.

!Knut Fjeldsgaard
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En hedersmann æres

Leiv M. Hove har bidratt i det håndkirurgiske miljøet i 
Norge i betydelig grad, både organisatorisk, administrativt 
og akademisk. Han ble i år hedret av Norsk forening for 
håndkirurgi med æresmedlemskap i foreningen. 

Leiv M. Hove ble utnevnt som 
æresmedlem i Norsk forening for 
håndkirurgi den 27. oktober i år 
for sitt brede engasjement innen 
norsk håndkirurgi. 

Hove har tatt del i forenings-
arbeide, og har blant annet vært 
leder av Norsk forening for hånd-
kirurgi i 4 år, samt vært delegat til 
den europeiske håndkirurgiske 
foreningen FeSSH like lenge. På 
1990-tallet utarbeidet Hove ret-
ningslinjer for ”Norsk diplom i 
håndkirurgi” sammen med Norsk 
forening for håndkirurgi og dnlf, 

som definerer krav til håndkirur-
gisk utdanning for den som har 
sitt virke innen håndkirurgien, 
og har frem til i høst sittet i fore-
ningens diplom godkjennings-
komité.

Hove er den første norske profes-
soren i ortopedisk kirurgi med 
håndkirurgi som hovedvirke-
område. Han har en akademisk 
produksjon på mer enn 100 pub-
likasjoner, og som omfavner store 
deler av håndkirurgien. I tillegg 
har Hove forfattet og redigert en 
lærebok i håndkirurgi og 3 bøker i 
medisinsk historie, hvorav hånd-
kirurgiens historie til foreningens 
25-års jubileum i 2004. 

Hove har et glødende engasje-
ment for utdanningen av nye kir-
urger. Han har vært underviser i 
mer enn 30 år på alle nivå ved UiB, 
som foreleser på universitets-
kurs i håndkirurgi siden 1981, 
som kursleder for de samme kurs 
i 20 år, samt som foreleser ved 
Vossakurset i 15 år. I tillegg har 
Hove veiledet flere leger frem til 
den medisinske doktorgrad, samt 
vært kursleder og/eller foreleser 

på tallrike andre nasjonale som 
skandinaviske håndkirurgiske, 
plastikkirurgiske og ortoped- 
kirurgiske kurs og kongresser.

Av virke ved Haukeland syke-
hus skal spesielt nevnes Hoves 
spesielle interesse for tetraplegi-
kirurgien, og som har medført 
mange studieopphold ved led-
ende klinikker i utlandet. Hove 
har ledet Norwegian Tetra Hand 
Team siden 2010, og er leder 
av Nasjonalt senter for funk-
sjonsforbedrende kirurgi ved 
tetraplegi. I tillegg nevnes også 
arbeidet å få samlet håndkirur-
gien på Haukeland i et nytt felles 
Håndsenter som et felles prosjekt 
mellom Plastikkirurgisk avd. og 
Ortopedisk avd., hvilket nå ser ut 
til å bli en realitet.

Vi er svært takknemlige for Hoves 
mangeårige engasjement for det 
flotte fagfeltet vårt, og han er et 
verdig æresmedlem!

!Hebe D. Kvernmo, Leder
Norsk forening for håndkirurgi

Bakgrunn
Hove utdannet seg til lege ved 
Universitet i København i 1974, 
ble spesialist i plastikkirurgi i 
1995, i ortopedisk kirurgi i 1995 
og i håndkirurgi (Island) i 2002. 
Han tok doktorgraden ved UiB i 
1995 og ble professor i ortopedisk 
kirurgi ved samme universitet i 
1998. Hove har en omfattende 
klinisk utdanning og erfaring, 
med utdanning i generell kirurgi i 
perioden 1978-82, i plastikkirurgi 
fra 1982-85, samt ortopedisk 
kirurgi fra 1990. Hove har siden 
1992 hatt akademiske stillinger 
ved UiB, først som amanuensis, 
senere som førsteamanuensis og 
professor. Siden 2005 har Hove 
vært instituttleder ved Institutt for 
kirurgiske fag ved UiB og overlege 
i bistilling ved Ortopedisk avd., 
Haukeland universitetssykehus.

Leiv M. Hove fikk i år den ære av 
å holde ”Erik Moberg Memorial 
Lecture” under Skandinavisk 
Håndkirurgisk Kongress i Visby 
på Gotland, som den første 
nordmann noensinne.

Leder for håndkirurgene 
Hebe Kvernmo og 

æresmedlem Leif Hove
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136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal benyttes i mindre enn 3 måneder.

NYHET! Forhåndsgodkjent (generell) reFusjon 
etter blåreseptForskriFtens §2

Refusjonsberettiget bruk:

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

KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som 
mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 
172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos 
voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total knepro-
tesekirurgi.
Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging 
av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 
kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter 
avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkel kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang 
daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv knepro-
tesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behan-
dlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkel 
kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer 
kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis be-
handling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 
kapsler 1 gang daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved mod-
erat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør 
utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen 
bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og 
fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi 
og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75 år): Begrenset klinisk erfar-
ing. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang 
daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep 
med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager 
etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig 
bruk av amiodaron eller verapamil: Doseringen bør reduseres til dabigatranetexi-
lat 150 mg daglig. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av vera-
pamil, bør det vurderes å redusere doseringen til dabigatranetexilat 75 mg daglig. 
Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste 
dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang 
fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å ikke starte behandling med 
dabigatranetexilat før neste dose parenteralt antikoagulantium skulle vært gitt. 
Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikker-
het og effekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. 
Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant 
blødning. Organskade med blødningsrisiko. Spontan eller farmakologisk nedsatt 
hemostase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke 
overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke 
ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. ALAT bør måles som del av 
standard preoperativ evaluering. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt 
dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, 
men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye klinisk observas-
jon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig 
ved sykdommer forbundet med økt blødningsrisiko som medfødte eller ervervede 
koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, 
aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig in-
trakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad eller øyne, bakteriell 
endokarditt. Forsiktighet må utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved mod-
erat nedsatt nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må 
behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker 
blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet 
sammen med dabigatranetexilat. Plasmakonsentrasjonene av dabigatranetexilat 
kan øke ved samtidig bruk av P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron). Pga. 
økt blødningsrisiko bør disse pasientene følges nøye klinisk for tegn til blødning 
eller anemi. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med 
risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da 
det foreligger begrensede data vedrørende effekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat 
anbefales ikke ved anestesi med postoperative inneliggende epiduralkatetre. 1. 
dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er 
fjernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. 
Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reak-
sjoner. Interaksjoner: Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende 
behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert 
heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, 
trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, 
dekstran, sulfinpyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan 
likevel admin istreres

i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. 
NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, 
anbefales nøye observasjon for tegn på blødning. Forsiktighet må utvises med 
sterkeP-glykoprotein-hemmere. Amiodaron, verapamil og klaritromycin hemmer 
P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved 
samtidig administrering med amiodaron øker dabigatraneksponeringen med 
60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon 
i uker etter amiodaronseponering. Ved samtidig administrering med verapamil 
øker Cmax og AUC for dabigatran, men graden av interaksjon avhenger av tid fra 
administrering og verapamil formulering. Justering av dabigatranetexilatdosen er 
nødvendig ved samtidig bruk med amiodaron eller verapamil (se Dosering). En 
klinisk relevant interaksjon med klaritromycin kan ikke utelukkes. Nøye moni-
torering anbefales ved samtidig bruk med klaritromycin, og spesielt hvis blødning 
forekommer, særlig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon.. Potente P-glyko-
protein-indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan 
redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet anbefales. Graviditet/
Amming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende 
bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko 
for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behan-
dling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Overgang 
i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på effekten av dabigatran på barn 
som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst 
rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekven-
sen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er <2%. Større eller alvorlige 
blødninger kan forekomme og, uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, 
livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid sjelden rapportert i kliniske 
studier. Vanlige (1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastroin-
testinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår. 
Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemo-
globin. Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperativt hematom, post-
operativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (1/1000 til <1/100): 
Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra he-
moroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal lever-
funksjon/unormale leverfunksjonstester, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi, 
forhøyet transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemar-
trose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning ved injeksjonsst-
edet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, 
sårdrenering. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt 
gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner 
må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diu-
rese må opprettholdes. Start av passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase 
eller transfusjon av ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan fjernes ved 
dialyse. Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Egenska-
per: Klassifisering: Kompetitiv, reversibel, direkte trombinhemmer. Virkningsme-
kanisme: Dabigatranetexilat er et småmolekylært «prodrug» uten farmakologisk 
aktivitet, som omdannes raskt og fullstendig til dabigatran ved esterasekatalysert 
hydrolyse i plasma og lever. Hemming av trombin forebygger utvikling av tromber. 
Dabigatran hemmer fritt trombin, fibrinbundet trombin og trombinindusert 
plateaggregasjon. Klar korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon av dabigatran 
og grad av antikoagulasjonseffekt. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for 
dabigatran ca. 6,5%. Absorpsjonen postoperativt er relativt langsom sammen-
lignet med friske individer og viser en jevn plasmakonsentrasjonstidskurve uten 
høye topper. Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 6 timer etter administrering i 
postoperativ periode. Langsom og forsinket absorpsjon forekom vanligvis bare 
på operasjonsdagen. De påfølgende dager er dabigatranabsorpsjonen rask og 
maks. plasmakonsentrasjon oppnås etter 2 timer. Mat påvirker ikke biotilgjenge-
ligheten av dabigatranetexilat, men forlenger tiden til maks. plasmakonsen-
trasjon med 2 timer. Proteinbinding: 34-35%. Fordeling: Distribusjonsvolum: 
60-70 liter. Halveringstid: Plasmakonsentrasjonen av dabigatran viser et biek-
sponentielt fall med gjennomsnittlig terminal halveringstid på 14-17 timer hos 
pasienter som gjennomgår større ortopedisk kirurgiske inngrep. Halveringstiden 
er doseuavhengig. Metabolisme: Dabigatran konjugeres til farmakologisk aktive 
acylglukuronider. Spor av andre metabolitter er påvist. Utskillelse: Dabigatran 
elimineres hovedsakelig i uforandret form i urinen. Oppbevaring og holdbar-
het: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og 
priser: 75 mg: 10 stk. (endose) kr 248,50. 30 stk. (endose) kr 679,30. 60 stk. 
(endose) kr 1292,20. 110 mg: 10 stk. (endose) kr 248,50. 30 stk. (endose) kr 
679,30. 60 stk. (endose) 1323,70. 

Sist endret: 06.04.2010

C  Pradaxa «Boehringer Ingelheim», Antitrombotisk middel,  ATC-nr.: B01A E07
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SAKSLISTE:

Sak 1. Generalforsamlingen (GF) 
åpnes av leder Ketil Holen.

Sak 2. Anders Walløe velges 
som møtedirigent. Møtedirigent 
poengterer at alle rapporter er 
vedlagt innkalling til GF som 
finnes i Norsk ortopedpost nr. 3. 
Alle rapportører oppfordres til å 
fatte seg i korthet.

Sak 3. Innkalling og dagsorden 
godkjennes.

Sak 4. Utdeling av stipend:
Charnley stipendet ble utdelt 
av Kjell Thygesen og tildelt Ove 
Talsnes ved Sykehuset Innlandet, 
avdeling elverum – med kroner 
100.000,-.

Smith & Nephew stipendet ble 
utdelt av Johan dahlstrøm og 
tildelt Tarjei Vinje ved Haukeland 
sykehus med kroner 50.000,-. 
Statuttene til stipendet tilsier 
at halvparten av stipendet skal 
tildeles basalforskning. det var 
i år ingen søknader til denne del 
av stipendet. 

Nof stipend til støtte til forsknings- 
arbeid, formidling av eget 
forskningsarbeid eller videre- og 
etterutdanning ble utdelt av 
Nofs forskningsutvalg ved Kari 
Indrekvam og tildelt Christian 
Øie ved St.Olavs hospital med 
kroner 75.000,-.

Nof stipend for leger under 
utdanning til støtte til forsknings-
arbeid, formidling av eget forskn-
ingsarbeid eller utdanning ble 
utdelt av Nofs forskningsutvalg 
ved Ketil Holen og tildelt rakel S. 
Gudmundsdottir ved Haukeland 
sykehus med kroner 75.000,-.

Best Paper Award 2010 ble utdelt 
av Nofs forskningsutvalg ved 
Ketil Holen og tildelt John Williksen 
ved Oslo universitetssykehus.

Best LIS Paper Award ble utdelt 
av Nofs forskningsutvalg ved 
Ketil Holen og tildelt Håvard Vis-
nes ved Kysthospitalet Hagavik.

Artroskopiforeningens stipend 
ble utdelt av Odd Arve Lien og 
tildelt Stig Heir med kroner 
10.000,-.

Sak 5.  Årsberetning fra styret. 
Leder Ketil Holen avla styrets 
rapport. Generalforsamlingen 
mintes medlemmer av forenin-
gen som gikk bort siste år. disse 
medlemmer er Georg Blikra, Tore 
Ottesen, Inger Schulstad og erik 
Olaf Lie.

Sak 6. rapport fra redaktøren i 
Norsk ortopedpost. Utgikk grun-
net sykdom. 

Sak 7. rapport fra Nofs we-
bredaktør. redaktør Ivar rossvoll 
avla rapport. 

Sak 8. rapport fra Kvalitets-
utvalget. Leder Yngvar Krukhaug 

avla rapport. Krukhaug nevnte 
spesielt arbeidet med konsensus 
rundt behandling av brudd i 
proximale humerus. 

Sak 9. rapport fra spesial-
itetskomiteen. Leder Kirsten 
Fuhrmann fraværende grunnet 
sykdom. Anders Walløe avla 
rapport.  Walløe informerte om 
brev mottatt fra helsedirektora-
tet vedrørende nytt obligatorisk 
kurs i sakkyndighetsarbeid for 
leger i spesialistutdanning.  
Kravet vil gjelde alle som søker 
godkjenning etter 21. mai 2011. 
det kom spørsmål fra salen 
vedrørende hvilket arbeid og 
funksjon spesialitetskomiteen 
skal ha i fremtiden.  Komiteen er 
selv usikker rundt sin fremtidige 
rolle.

Sak 10. rapport fra Nasjonalt 
register for leddproteser. 
rapport fremlagt av leder 
Lars B. engesæter.

Sak 11. rapport fra Nasjonalt 
korsbåndregister. rapport 
fremlagt av Knut Fjeldsgaard i 
leders fravær. registeret mottar 
fom.2010 fast offentlig støtte. 
det kom spørsmål fra salen 
om muligheter for elektroniske 
meldeskjema. Forsøksordning er 
i gang vedrørende dette i Bergen. 

Sak 12. rapport fra Nasjonalt 
hoftebruddregister. Leder Lars B 
engesæter avla rapport. 
God rapportering fra sykehus-
ene. det har vært en liten 
nedgang i registrering av 
reoperasjoner.  engesæter 
poengterte at alle reoperasjoner 
må rapporteres, samt at registre-
ring av bruddtidspunkt er viktig.

Sak 13. rapport fra Nasjonalt 
barnehofteregister. Leder Ola 
Wiig avla rapport.

Årsmøte 2010

Referat fra general-
forsamlingen i Norsk 
ortopedisk forening (Nof), 
29. Oktober 2010 kl 13.00 
Hotell Plaza, Oslo

Tilstede: Styret i Nof 
(Norsk ortopedposts 
redaktør fraværende 
grunnet sykdom), samt 
90 deltagere i salen ved 
møtets oppstart.
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Sak 14. rapport fra ACTA. Lars 
B engesæter avla rapport. God 
økonomi til tross for gratis inter-
nett tilgang. Økende impactfak-
tor. Lars Nordsletten er utnevnt 
til ny Co-editor fom. april 2010.

Sak 15. rapport fra drG-utval-
get. Ingen rapport fremlagt.

Sak 16. rapport fra Bone & Joint 
decade-arbeidet i Norge. Ingen 
rapport fremlagt, men den er 
vedlagt innkallingen til General-
forsamlingen. 

Sak 17. rapport fra UeMS. Kari 
Indrekvam avla rapport. 

Sak 18. rapport fra senior-
politisk utvalg. Ketil Holen avla 
rapport.

Sak 19. rapport fra Faggruppe 
for ortopedisk traumatologi. 
rapport ikke fremlagt, kun vist 
til NOP-en.

Sak 20. rapport fra Norsk Artro-
skopiforening. Kirsten Lundgreen 
fremla rapport. Lundgreen 
informerte om artroskopikurs/
vintermøte på Kvitfjell i 2011.

Sak 21. rapport fra Norsk 
Barneortopedisk forening. Ola 
Wiig fremla rapport. Wiig nevnte 
spesielt arbeidet med ny norsk 
lærebok i barneortopedi.

Sak 22. rapport fra Norsk Fot 
- og Ankelkirurgisk forening. 
Andreas Hahn fremla rapport.

Sak 23. rapport fra Norsk 
forening for håndkirurgi. Yngvar 
Krukhaug fremla rapport. FeSSH 
kongress skal arrangeres av fore-
ningen 2011. Yngvar informerte 
videre om håndkurs på Ilsetra 
vinter 2011.

Sak 24. rapport fra Norsk foren-
ing for skulder- og albuekirurgi. 
Cecilie Piene avla rapport. Piene 
informerte også om kommende 
kurs i skulder og albu kirurgi.

Sak 25. rapport fra Norsk 
forening for hofte- og knekirurgi.  
Stephan røhrl fremla rapport.

ekstra informasjon ble avgitt 
etter sak 25. elling Alvik 
informerte om Norsk-Amerikansk 
ortopedisk forenings møte i 
Ålesund i august 2011.

Sak 26. rapport fra Nofs 
forskningsutvalg. Ketil Holen 
fremla rapport.

Sak 27: Saker forelagt av styret:

27-1. Retningslinjer for kurs- og 
kongressarrangementer i regi 
av Nof eller Nofs faggrupper. 
de foreslåtte vedtekter slik de 
står i vedlegg til møteinnkalling 
vedtas enstemmig av GF. 
Følgende retningslinjer vedtas;

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

2. Alle slike arrangementer bør 
kontraktsfestes: 
- det bør utarbeides en 

standard-kontakt som Nof 
og Nof’s faggrupper kan 
bruke rettet mot kongress-
byrå og industri.

- I tilfeller der styret i Nof 
eller i Nof’s faggrupper gir 
ansvaret som kongresspres-
ident eller kursleder til en 
enkeltperson eller gruppe, 
det være seg i eller utenfor 

styret, bør det på forhånd 
utarbeides en kontrakt mel-
lom styret og denne enkelt-
person/gruppe. Kontrakten 
for kurs- eller kongressar-
rangement 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. eventu-
elle spesielle arrangements- 
messige forhold bør taes 
med i kontrakten, inkludert 
honorering av kongress-
president/kursleder og 
komité.

3. Nof arrangerer ett årlig fag
møte, Høstmøtet. Høstmøtet 
arrangeres hvert år på 
samme måte som tidligere, 
uten tellende timer pga. 
industriens tilstedeværelse.

4. Nof er ansvarlig arrangør av 
Nordisk Ortopedisk Foren-
ings kongress når denne 
avholdes i Norge. Kongress-
president 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 kongressarrange-
menter i Nof/Nof faggruppe 
regi. Honoreres etter avtalte 
takster.

6. Nof’s styre kan, på fore-
spørsel fra faggruppene, 
tilby sin kompetanse når det 
gjelder slike arrangementer. 
Honorering etter avtale.

7. Faggrupper som ønsker å 
arrangere større internas-
jonale 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.

27-2. Retningslinjer for Høstmø-
tets Nof-symposium (åpnings-
symposium). Generalforsam-
lingen bestemmer at styret i 
Nof selv kan bestemme disse 
retningslinjer. det fremkommer 
ingen innvendinger mot dette.

27-3. Nedleggelse av Nof 
vintermøte. Nofs leder Ketil 
Holen informerte. Oppslutningen 
om årets vintermøte var liten. 
Ingen nye faggrupper deltok 
på årets møte. Styret i Norsk 
Artroskopiforening har allerede 
besluttet å arrangere eget 
vintermøte neste år. GF vedtar 
at generalforsamlingsvedtak fra 
2009 oppheves, og at Nof vinter-
møte derfor opphører.

27-4. Etablering av LIS-under-
gruppe. Under årets høstmøte 
ble det invitert til åpent møte om 
opprettelse av egen LIS-under-
gruppe i NOF. Under dette møte 
ble et interimsstyre nedsatt. 
dette styret består av 5 LIS fra 
de ulike helseforetak. disse 5 LIS 
er; rakel S Gudmundsdottir, 
Bergen - Ante M Kalstad, 
Levanger- Geir Aa Hjorthaug, 
Oslo, Ullevål - esten K Haanæs, 
Harstad - Håvard Visnes, Bergen. 
Interimsstyret vil fremarbeide 
statutter til neste års GF. GF gir 
sin tilslutning til dette arbeidet 
samt at arbeidet støttes med 
kroner 25000,-.

27-5. vedtektsendringer.  Se sak 
27.1 og sak 27.2

Sak 28. Saker forelagt av 
foreningens medlemmer: 

28-1. Søknad om opprettelse 

av interessegruppe for osteo-
porose og beinhelse i Nof.
Frede Frihagen fremla sak/ 
informasjon om interessegruppe 
for osteoporose. Forslag til 
interimsstyre er utarbeidet under 
årets høstmøte og ble fremlagt 
for Generalforsamlingen. det 
foreslåtte interimsstyret fikk 
støtte hos generalforsamlingen 
til å arbeide videre med statutter 
for en slik gruppe frem mot neste 
års GF. de foreslåtte statutter vil 
bli lagt frem på Nofs GF i 2011 
for endelig vedtak. Følgende 
personer er medlemmer av det 
nedsatte interimsstyre; Frede 
Frihagen OUS, Andy Larfred, 
ringerike sykehus, Lars Hübschle, 
Sykehuset Buskerud, drammen, 
ragnhild Øydna Støen, OUS, 
Jan erik Gjertsen, Haukeland 
sykehus.

Sak 29: regnskap pr. 31.12.2009.  
regnskapet ble gjennomgått av 
kasserer Annette K.B. Wikerøy. 
regnskapet ble godkjent av GF.

Sak 30: Budsjettforslag 2010-
2011. Budsjettet ble lagt fram av 
kasserer Annette K.B. Wikerøy. 
Budsjettforslaget ble godkjent 
av GF.

Sak 31: Valg. Kirsten Fuhrmann 
har trukket seg som leder av 
spesialitetskomiteen grunnet 
sykdom. Nestleder i komiteen 
ønsker ikke å bli ny leder. Anders 
Walløe er blitt spurt av komiteen 
om å stille som ny leder. Walløe 
får enstemmig støtte av GF til 
å overta lederfunksjonen. Som 
nytt varamedlem velges Øystein 
Berg fra Kristiansand enstemmig 
av GF.

Odd Inge Solem velges enstem-
mig inn som Helse Nords repres-
entant i Nasjonalt leddregister.

Sak 32: Forslag til tema for Nof-

symposiet 2011. det kommer 
kun et forslag til tema for Nof-
symposium 2011. dette kommer 
fra Artroskopiforeningens leder. 
Hun foreslår et tema omkring 
kneskader hos barn. da Artro-
skoipforeningen nylig har hatt 
ansvar for Nof-symposium vil sty-
ret i Nof forsøke å innhente fors-
lag også fra andre faggrupper før 
styret selv bestemmer neste års 
tema for Nof-symposiet.

Sak 33: Tid og sted for Nof 
Generalforsamling 2011. Neste 
Generalforsamling bestemmes 
til uke 43 neste år. Under 
årets Høstmøte er det kom-
met forslag om å flytte GF fra 
fredag ettermiddag til torsdag 
ettermiddag. det fremkommer 
et splittet syn på dette fra GFs 
deltagere. Argumenter for å 
flytte GF er mellom annet å øke 
oppslutningen om årsmøtet. (det 
var ca. 35 medlemmer i salen 
under avslutningen av årets GF). 
Argumentene mot flytting er 
bekymring om liten oppslutning 
om et evt. fagprogram på fredag 
ettermiddag i høstmøteuken.

Sak 34: eventuelt.  Terje Terjesen 
tar opp problemstilling rundt 
barneortopedikurs og kombi-
nasjon med kurs i ortopediske 
hjelpemidler/amputasjoner. 
det er vanskelig å få plass til 
alt dette fagstoff i et kurs. det 
er tidligere bestemt at kurset 
skal endres/deles. Årets kurs i 
Trondheim har ikke tatt dette til 
etterretning. Anders Walløe vil 
ta med problemstillingen inn i 
spesialitetskomiteen. Komiteens 
medlem (Allan didriksen) med 
kursansvar er ikke tilstede under 
årets GF.

!Torgeir Vestad, referent
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Brev fra spesialitetskomiteen

Til Norsk ortopedpost
Fra leder i spesialitetskomiteen Anders Walløe

Undertegnede ble under generalforsamlingen 2010 i Norsk ortopedisk 
forening valgt som leder av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi, 
og vil gi en redegjørelse til kollegene om de bekymringer vi i komiteen 
føler når det gjelder utdannelsen av spesialistkandidatene.

Vi er glade for at ortopedisk kirurgi endelig igjen er en fullverdig spesialitet uten krav om tjeneste i generell 
kirurgi i utdannelsen. På den annen side ser vi noen uønskete bivirkninger av endringen i spesialistreglene. 
På noen små og mellomstore sykehus har dette ført til at man forsøker å lage separate vaktlag for ortopedi 
og generell kirurgi, uten et tilstrekkelig antall LIS. Vårt inntrykk er at det ofte er utdanningskandidatene i 
generell kirurgi som presser på for endringen, og kanskje bakvaktene på begge avdelinger. etter komiteens 
mening er det nyttig å gå fellesvakt i den første tid av utdannelsen. dette minsker frekvensen av vaktene og 
øker tilstedeværelsen på dagtid. Mange steder er det ikke nok operative inngrep til å forsvare det antall LIS 
som trengs for et separat vaktlag. Vi forstår at dette belaster henholdsvis gastrokirurgisk- og ortopedisk 
bakvakt noe mer. Noen steder er turnuskandidatene tatt ut av vakt og går ”bare ved siden av”. dette er sterkt 
bekymringsfullt, da vakttjeneste tidlig i utdanningen er svært verdifullt for rask klinisk progresjon.

det har nylig vært revisjon av kursene og operasjonslistene. Begge deler kan diskuteres, men vi har ingen 
planer om nyordning nå. en av grunnene er det redegjort for nedenfor.

det er innført ATLS-kurs for generellkirurgene, og generalforsamlingen i Nof har vedtatt å arbeide for å få 
kurset godkjent som obligatorisk for utdanningskandidater i ortopedisk kirurgi. det har, for meg, så langt ikke 
vært mulig å få klarhet i om hvorvidt kurset nå er godkjent som obligatorisk for ortopedi, men det vil i alle fall 
være valgfritt for ortopedi.

det er vedtatt et nytt obligatorisk kurs i ”Sakkyndighetsarbeid for leger i spesialistutdanning”.
dette kurset er foreslått av Helse- og omsorgsdepartementet 22.06.09 og vedtatt av Helsedirektoratet 
17.09.10.  Legeforeningen har samtykket, men forslaget har ikke vært på høring i spesialitetskomiteen vår. 
det kreves et nettkurs i sakkyndighetsarbeid for de som søker spesialitet etter 01.05.11.

Som dere forstår er vi urolige for framtiden når disse to institusjonene skal ”herse” med vår spesialistutdan-
nelse. Helsedirektoratet skulle opprinnelig overta vår funksjon 01.09.11, men tidspunktet er foreløpig utsatt 
til 01.10.11. Ingen i direktoratet har tatt kontakt med komiteen for å få innspill. det har vært orienterende 
møter med Legeforeningen, men ikke på konkrete oppgaver. På bakgrunn av komiteens lange erfaring med 
saker vedrørende utdanningsløpet i ortopedisk kirurgi, tror vi at vi kan komme med gode innspill til hvordan 
arbeidet bør sikres videreført når direktoratet overtar. Vi har på de siste reisene erfart den mengde direktører 
som nå ”isolerer” kontakten mellom fagsjef (tidligere avdelingsoverlege) og ledelsen i foretaket. Selv små 
sykehus har egne divisjonsdirektører. Ingen av disse direktørene har medisinsk embetseksamen, og de fleste 
er etter vår mening svært lojale til styringslinjen oppover i systemet og budsjettet. det tas lite hensyn til 
utdannelse av nye spesialister, og dermed til nåværende og fremtidige pasienter. Vi håper de som er lokalt 
ansvarlige for utdannelsen av LIS er seg bevist sin viktige rolle.

dere må gjerne ta kontakt med noen av oss i komiteen hvis dere har spørsmål omkring de ting som er tatt 
opp her.
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u

på norsk

I juni-Nopen hadde vi en sak 
i anledning en sjelden svensk 
suksess: epiphysen. epiphysen 
er den svenske ortopediske 
foreningens ”ungdomsorganisas-
jon” for utdanningskandidater i 
ortopedi. dette var en forening 
hvis eksistens jeg tilfeldigvis ble 
kjent med under årets nordiske 
kongress i Århus, for all evig 
fremtid bedre kjent som Aarhus. 
da ble jeg klar over at det eksis-
terer en noenlunde tilsvarende 
forening i Nederland, og at det 
faktisk også finnes en europeisk 
paraplyorganisasjon for orto-
pediske utdanningskandidater: 
Forte (Federation of Orthopedic 
Trainees in europe). Jeg skal ikke 
her blande meg inn i debatten om 
hvem som var først ute med dette 

kloke konseptet men epiphysen 
ble etablert i Sverige allerede 
i 2000. Man kan dra så mange 
svenskevitser man bare vil men 
det endrer ikke på det faktum at 
de er og blir litt mer organiserte 
og systematiske på mange om-
råder enn den revirmarkerende, 
tuesittende norrbaggen. Som 
lege i spesialisering innen orto-
pedi i Sverige blir man automa-
tisk medlem i epiphysen og for-
blir det også en stund etter man 
er ferdig spesialist (inntil seks 
måneder mener jeg å huske). det 
koster det enkelte medlem intet 
ekstra, moderforeningen som 
er Svensk ortopedisk forening, 
tilgodeser årlig epiphysen med 
et bestemt beløp. epiphysen er 
naturligvis spesielt opptatt av 

utdannings-, spesialiserings- og 
arbeidsvilkårene for ortopediske 
utdanningskandidater og over-
lapper således delvis med de 
funksjoner som i Norge ivaretas 
av Yngre legers forening, spesial-
itetsrådet og den enkelte spesial-
itetskomite. de har egne arrange-
menter på svenskenes svar på 
vårt høstmøte; ortopediveckan. 
der får nervøse førstereisorto-
peder presentert sine forsknings-
resultater under relativt benigne 
forhold og epiphysen er også ini-
tiativtaker til en pro-con-debatt; 
for eksempel scarf- vs. chevron-
osteotomi ved hallux valgus; hva 
er best? (eller, seriøst, et hvilket 
som helst annet faglig stridstema 
som ortopeder flest faktisk bryr 
seg om). 

Foreningen har vært en suksess 
i Sverige og vi vise ledestjerner 
i Nofs styre tenkte naturligvis at 
vi ikke kunne bli grøftekjørt av 
svenskene i denne sammenhen-
gen også. Hvis svenskene får 
det til så må jo jammen vi også 
klare det. dermed startet den 
styreinterne meningsutvekslin-
gen som kulminerte i et endelig 
forslag til generalforsamlingen 
på årets høstmøte om å stable på 
bena en norsk versjon av epiphy-
sen. Som sagt, så gjort. På årets 
høstmøte ble det satt av tid til et 
etableringsmøte for en norsk LIS-
forening under Nof-vinger. Kick-
off ble satt til torsdag 28. oktober 

klokken 17:00. en bredskuldret, 
forhenværende hocheypuck-
skytende landslagsspiller ble 
sammen med foreningens egen 
capo di tutti capi sendt ut som 
innkastere i fellesarealet utenfor 
Base One for å hale inn et repre-
sentativt utvalg ortopediske LIS-
er. 17:06 var det fremdeles noe 
glissent i lokalet. der var redak-
tør/fotograf, halve Nof-styret og 
en håndfull desorienterte LISer, 
men de ovennevnte tautrekkere 
fikk lokket noen dagdrivende 
ungdommer inn i møterommet 
slik at LISene tilslutt utgjorde et 
hårfint representativt flertall. På 
det aktuelle tidspunktet var fak-
tisk redaktøren godkjent spesi-
alist (gratulerer!) men visste det 
ikke selv så han ble regnet med 
som en LIS, etter internasjonalt 
anerkjente "intention-to-count"-
kriterier. 

etter en kort introduksjon ved 
Nof-leder Ketil Holen, hvor han 
redegjorde for hensikten med 
møtet og styrets visjoner for en 
tilsvarende norsk variant, pre-
senterte erica domeij Arverud, 

leder for epiphysen, foreningens 
virksomhet i Sverige. I etterkant 
av hennes presentasjon hadde 
vi sett for oss en spontan vek-
kelsesbølge blant lokalets ung-
dommer. det så en stund dystert 
ut med øredøvende taushet og 
flakkende glassaktige blikk som 
talte ferske vinflekker i vegg-til-
vegg-teppet. Man satt med den 
samme ugne følelsen man får 
under et morgenmøte hvor sjefen 
må finne en, helst frivillig, erstat-
ter for han som har koordinert 
sesonginfluensafraværet sitt med 
egen ryggpoliklinikkdag, og alle 
i rommet plutselig finner det op-
portunt å fordype seg i en hvilken 
som helst papirbit man har for 
hånden. Tilslutt, mye takket være 
vår capos katalytiske egenska-
per, løsnet det endelig og det en-
sifrede antallet LISer som hadde 
skvulpet over dørstokken til Base 
One fra cocktailpartyet i mingle-
sonen utenfor syntes konseptet 
hørtes så bra ut at de lot seg 
overbevise til å forsøke etablere 
noe liknende i Norge. den nor-
ske foreningen er ikke med dette 
formelt etablert. Mandatet til den 

gruppen som ble nedsatt i møtet 
er å utarbeide statutter og virk-
somhetsområde for en slik norsk 
variant av epiphysen og legge 
dette frem for vurdering ved 
neste års generalforsamling. det 
var med andre ord en arbeids-
gruppe som ble nedsatt og som 
nå har ca ett år og 25 000 kroner 
i driftstilskudd fra Nof å bruke på 
det videre arbeidet. Hvis der er 
stemning for det vil foreningen 
formelt stiftes på neste general-
forsamling og et styre utpekes/
velges da. Vi så det hensikts-
messig å få til en geografisk 
god fordeling i arbeidsgruppen 
slik at i alle fall alle de regionale 

LIS-møtet før storinnrykket satte inn.

Epiphysen-
leder Erica 
Domeij 
Arverud

Nofs unge lovende fremtid.
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helseforetakene var representert. 
Følgende fem LISer ble tilslutt 
inkludert i arbeidsgruppen: 
rakel Sif Gudmundsdottir (Ber-
gen), Ante M Kalstad (Levanger), 
Geir Aa Hjorthaug (Oslo), esten 
K Haanæs (Harstad) og Håvard 
Visnes (Bergen). Gratulerer og 
takk til de frivillige som påtok seg 
ansvaret for denne oppgaven!

Arbeidsgruppen står nå fritt til å 
finne sin foretrukne arbeidsform 
frem mot neste års høstmøte. 
Tett kontakt med epiphysen for 
inspirasjon og gode råd er nok 
sikkert klokt. Kanskje utlyse en 
navnekonkurranse? Svenskene 
har jo naturligvis dessverre lagt 
beslag på det åpenbart stiligste 
alternativet i så måte. Jeg skal 
vel ikke legge videre føringer 
for gruppens arbeid men er der 

fremdeles noe tak i ungdommen 
nå til dags kjører de den svenske 
foreningens stadgar (=statut-
ter) gjennom Google Translate til 
norsk, utlyser en nasjonal navne-
konkurranse med to Flaxlodd til 
beste forslag og blåser de rester-
ende 24 950 kronene på en billig 
hopp-på-tur med ryanair, stå-

plasser uten toalettfasiliteter, til 
Bloody Beach eller skumdisko i 
Chania når de kjenner at vinteren 
i gamlelandet har vart lenge nok. 
Uansett; lykke til! Vi er alle spente 
på hva som kommer ut av dette.

!Alexander Seldal

Fullt hus, stormende jubel, tenna i tapetet, stinn brakke og høy kølle når lisene møtes.
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Innledning
Behandlingen av alvorlig skadde 
pasienter har endret seg dras-
tisk i løpet av de siste tiårene. 
Framskrittene i den prehospitale 
medisin, resuscitering, intensiv-
medisin og på implantatsiden 
har bidratt til bedret behandling 
av den hardt skadde pasienten, 
som er i ”fysiologisk krise” etter 
traumet, utsatt for multiorgan-
svikt og død. Utviklingen av en 
mer standardisert frakturbehan-
dling i 1950- og 60 årene og im-
plementering av Advanced Trau-
ma Life Support (ATLS) trening 
har vært viktige insitamenter til 
endring i multitraume-behandlin-
gen (1). de senere års utvikling 
i molekylærbiologi og genetikk 
har endret vår forståelse for 
mekanismene bak de alvorlig-
ste komplikasjonene etter store 
traumer.

"Save Life – Limit Disability”

det grunnleggende konseptet i 
multitraumebehandlingen, ”save 
life – limit disability”, har ikke en-
dret seg, men metoder og timing 
for intervensjon har blitt gradvis 
modifisert. denne oversiktsartik-
kelen oppsummerer utviklingen 
av konseptene ”early total care” 
og ”damage control” ortopedi, og 
skisserer disse behandlingsmo-
dalitetenes roller i behandlingen 
av den hardt skadde pasienten 
med ortopediske skader.

Historisk perspektiv
Meurice Sinclair viste allerede 
rett etter første verdenskrig at 
umiddelbar stabilisering av åpne 
femurfrakturer etter skuddskade 
med Thomas-splint-lignende 
skinner som tillot mobiliser-
ing, reduserte mortaliteten hos 
soldatene fra 80% til 7% (2). 
Allikevel ble ortopediske skader 
hos mutitraumatiserte pasienter 
stort sett behandlet med strekk 

og sengeleie i første halvdel av 
1900-tallet. den multitrauma-
tiserte pasienten ble sett på som 
altfor fysiologisk ustabil til å tåle 
større ortopediske inngrep og 
mange kirurger fryktet fettem-
bolisyndromet, som ble antatt å 
være en komplikasjon til mani-
pulering av brudd i lange rørk-
nokler, med frislipp av fett og 
annet intramedullært innhold 
til systemsirkulasjonen (3, 4). 
Tidlige operasjoner ble derfor 
unngått og pasientene ble pas-
sivisert i langvarig sengeleie med 
gips eller strekk. Konsekvensene 
av dette var høy morbiditet og 
mortalitet som følge av pneu-
moni, lungesvikt, dyp venetrom-
bose, lunge-emboli, muskelatrofi 
og trykksår (5).

Fram til langt utover 1960- tal-
let ble brudd i lange rørknokler 
således ikke rutinemessig kirur-
gisk stabilisert. I denne perioden 
utviklet imidlertid AO-gruppen 
standardiserte metoder for sta-
bilisering av brudd i de lange rør-
knoklene (6) og den medisinske 
behandlingen av de hardt skadde 
pasientene endret seg raskt. en 
rekke publikasjoner utover 1970 
og -80 tallet kunne påvise at tidlig 
operativ stabilisering av frakturer 
dramatisk senket forekomsten av 
lungesvikt og andre komplika-
sjoner hos traumepasienten (7), 
og bedret overlevelsen (8, 9). 

”Early total care”
riska et al. observerte at tidlig 
frakturstabilisering og rask 
mobilisering av traumepasien-
tene førte til at forekomsten av 
fettembolisyndrom, trykksår, 
muskel-atrofi, leddstivhet og 
mortalitet sank (7). Johnson viste 
at forsinket stabilisering av femur- 
frakturer utover 24 timer var 
assosiert med en femdobling av 
ArdS-forekomsten og de fordel-
aktige effektene av tidlig fraktur-

stabilisering var mest uttalte hos 
de hardest skadde pasientene 
(10). det ble også påvist en kor-
relasjon mellom ArdS og mor-
talitet, kanskje som uttrykk for 
at pasientene med høyest ISS 
hyppigst utvikler lungekomp-
likasjoner. I en randomisert, 
kontrollert studie fra 1989 viste 
Bone et al. at tidlig stabilisering 
av brudd i femur senket morbid-
iteten og ga kortere sykehus- 
opphold for traumepasienten 
(11).

Tidligere antagelser om at 
den hardt skadde pasienten 
var for syk til å bli operert 
på, ble raskt erstattet av 
den motsatte holdning; den 
hardt skadde pasienten var 
for syk til ikke å bli operert 
på. Denne filosofien for 
behandling av hardt skadde 
pasienter fikk navnet ”early 
total care” (ETC).

eTC ble standarden for behand-
ling av den multitraumatiserte 
pasienten og framskritt i inten-
sivmedisinen støttet denne mer 
aggressive tilnærmingen. Strat-
egien representerte et betydelig 
framskritt i traumebehandlin-
gen; pasientene kunne utskrives 
tidligere fra sykehus, med lavere 
mortalitet og mindre morbiditet 
knyttet til sine skader.

eTC-konseptet har, noe uheldig, 
blitt forstått som at alvorlig multi- 
traumatiserte pasienter skal 
utsettes for definitiv ortopedisk 
behandling av alle sine frakturer 
umiddelbart. Her er det verdt å 
merke seg at de sentrale pub-
likasjonene vesentlig omhandler 
tidlig stabilisering av frakturer 
i de lange rørknoklene, enten 
med interne metoder (plater 
eller margnagler) eller ekstern 
fiksasjon. Frakturer perifert i 

ekstremitetene er i liten grad om-
handlet, men de fleste forfattere 
later til å ha behandlet disse ini-
tialt med ekstern fiksasjon eller 
gips-stabilisering, mens endelige 
osteosynteser oftest ble gjort når 
pasientens tilstand ellers tillot 
det. Frakturer i akseskjelettet, 
som rygg og bekken, er også i 
mindre grad omhandlet i eTC-
publikasjonene. disse må allik-
evel inngå i eTC-konseptet ved at 
de stabili-seres raskt med interne 
osteosynteser for å lette traume-
pasientens mobilisering.

”Borderline”- pasienten
Tross gode resultater med eTC har 
erfarne traumatologer i mange år 
erkjent at en del av de aller hard-
est skadde pasientene ikke tåler 
den påkjenningen initial omfat-
tende ortopedisk brudd-kirurgi 
medfører. På slutten av 1980-tal-
let og utover på 90-tallet ble det 
beskrevet en del uventede komp-
likasjoner som følge av tidlig 
frakturstabilisering med margna-
gler. det ble hevdet at fiksasjons-
metoden, ”reamet” margnagling 
av femurfraktur, kunne provosere 
lungekomplikasjoner, snarere 
enn å forhindre dem. Traume-
pasienten med alvorlig hemody-
namisk påvirkning og assosierte 
skader i thorax, abdomen og 
hjerne så ut til å være spesielt 
utsatt (12-14), selv om andre for-
fattere ikke kunne bekrefte slike 
sammenhenger (5, 15). 

På bakgrunn av en retrospektiv 
studie av multitraumepasienter 
med ISS>18, hvor lungekomp-
likasjoner ble assosiert til skade-
grad, thoraxskade og ”reamet” 
margnagling av femurfraktur 
(14, 16) lanserte Pape begrepet 
”borderline”-pasient, for å 
identifisere en mellomgruppe 
pasienter som tolererer eTC dår-
lig. Mer detaljerte beskrivelser av 
risikofaktorer for uventede komp-

likasjoner ved eTC ble etter hvert 
identifisert (Tabell 1). den klini-
ske anvendelsen av ”borderline”-
begrepet har vært omdiskutert, 
men mange traumesentra har all-
ikevel brukt dette som rettesnor 
for hvilke pasienter som bør 
vurderes for ”damage control”-
ortopedi (dCO).

”Damage control”-ortopedi
Ustabile pasienter og i noen 
grad ”borderline”-pasientene 
har altså økt risiko for komplika-
sjoner ved eTC. Alvorlig skade 
utløser en systemisk inflamma-
torisk respons (SIrS) som direkte 
kan føre til multiorgansvikt (MOF) 
hvis den er alvorlig nok (”one- hit 
model”). Hvis den inflamma-
toriske responsen er mildere, 
induseres en subklinisk organ-
dysfunksjon, som imidlertid kan 
manifesteres i fulminant MOF ved 
tilleggstraumer, som større kirur-
giske inngrep (”two-hit model”) 
(17, 18).

Optimal ortopedisk behandling 
av den hardt skadde pasienten

Tabell 1. ”Borderline”- pasi-
enten. Parametre assosiert 
med negativ prognose ved 
ETC hos multitraumepasien-
ter. modifisert etter Pape et 
al (35).

Kriterier

ISS >= 40 uten thoraxskade

ISS >20 og thoraxtraume med 
AIS>2

Multiple frakturer i lange 
rørknokler + truncus- skade 
med AIS>2

Alvorlig abdominal- eller bek-
kenskade og blødningssjokk 
(initialt SBP<90 mmHg)

Bilaterale lungekontusjoner 
på tidlig rtg thorax

Antatt operasjonstid> 6 timer

Initialt MPAP > 24 mmHg

Figur 1. Ekstern fiksasjon brukes i DCO som midlertidig, men effektiv 
frakturstabilisering.

Denne artikkelen sto først på trykk i Kirurgen nummer 3, 2010. 
Takk til forfattere og redaktør av Kirurgen for velvilligheten.
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det antas også at en systemisk 
immunsuppresjon tilkommer 
som resultat  av negativ feedback 
til SIrS, referert til som ”com-
pensatory anti-inflammatory re-
sponse syndrome” (CArS) (17). 
en hårfin balanse mellom SIrS 
og CArS er åpenbart nødvendig 
for å indusere normal vevsrepar-
asjon og forhindre sekundær 
vevsskade og infeksjon.

enhver kirurgisk prosedyre utført 
tidlig etter traume, altså et ”sec-
ond hit”, har således et potensi-
ale for å føre traumepasienten 
ut i en irreversibel organsvikt, 
og eTC-konseptet kan derfor i 
ytterste konsekvens øke komp-
likasjonsfaren hos utsatte 
pasientgrupper.

På denne bakgrunnen ble 
konseptet ”damage control ortho- 
paedics” (dCO) skissert av Scalea 
et al. (19) som en 3-stegs modell 
i behandlingen av ortopediske 
skader hos den alvorlig multi-
traumatiserte pasienten:

1. Initialt utføres resuscitering og
blødningskontroll, med tempo-
rær stabilisering av ustabile 
frakturer.

2. det neste stadiet involverer 
fortsatt resuscitering og opti-
malisering av pasientens til-
stand i intensivavdelingen.

3. I det tredje stadiet utføres
endelig ortopedisk frakturbe-
handling, når pasientens til-
stand for øvrig tillater det.

den vanlige teknikken for initial, 
midlertidig frakturstabiliser-
ing er bruk av ekstern fiksas-
jon. dette er raske og minimalt 
invasive teknikker som gir ef-
fektiv frakturstabilisering og 
utgjør et minimalt biologisk 
stress (second hit) for pasienten 
(Fig. 1), men som likevel tillater 
umiddelbar mobilisering/flytt-

ing av pasienten, og gir rom for 
andre tidlige kirurgiske inngrep. 
endelige ortopediske prosedyrer, 
oftest interne osteosynteser, 
kan være omfattende og ofte 
tidkrevende, og utføres først når 
pasientens tilstand for øvrig til-
later det. denne trinnvise ortope-
diske tilnærmingen til den hardt 
skadde pasienten har vist seg å 
være effektiv og sikker. Allikevel 
er øket overlevelse sammenlig-
net med eTC- konseptet ikke vist i 
kliniske studier, sannsynligvis på 
bakgrunn av åpenbare metodolo-
giske problemer (19-21).

Okkult hypoperfusjon
Pasienter som skal gjennomgå 
eTC med langvarige bruddkirurgi 
må være adekvat resuscitert (ta-
bell 2); Okkult vevshypoperfus-
jon har betydning for prognosen 
etter frakturbehandling hos den 
hardt skadde pasienten. Lactat 
er et biprodukt av anaerob me-
tabolisme og korrelerer godt med 
vevshypoperfusjon og reverser-
ing av blødningssjokk (22), og 
med mortalitet hos den sirkula-
torisk stabile traumepasienten 
(23). Crowl viste at okkult hypop-
erfusjon i form av høyt laktatnivå 
var assosiert med høy forekomst 
av komplikasjoner etter initial 
margnagling av femurfrakturer 
hos hardt skadde pasienter (24), 
og Morshed støttet dette senere 
(25).

Frakturbehandling ved samtidig 
alvorlig hodeskade
Initialbehandlingen av frakturer 
hos multitraumepasienten med 
ledsagende alvorlig hodeskade 
har vært kontroversiell. den ini-
tiale hodeskaden kan åpenbart 
forverres av hypotensjon, hypo-
ksi og øket ICP, som regelmes-
sig sees etter større kirurgiske 
inngrep. Jaicks (26) påviste at 
hodeskaden gjør disse pasien-
tene mer utsatt for hypoxi og 
hypotensjon under operativ 
bruddbehandling, men uten å 

kunne vise forskjell i nevrolo-
giske komplikasjoner mellom 
pasienter som ble tidlig eller for-
sinket fiksert for sine femurfrak-
turer. Heller ikke andre forfattere 
har kunnet vise dette (27, 28). 
Anbefalingene i litteraturen er 
derfor sprikende; Giannodis og 
medarbeidere anbefalte individu-
alisert behandling for hver enkelt 
pasient (29), mens Flierl anbefal-
te en mer restriktiv linje hvor dCO 
ble applisert på alle pasienter 
med alvorlige hodeskader med 
initial GCS<8 eller signifikante 
CT-funn som ødem, midtlinjefor-
skyvning, sub/ epidural blødning 
(30). 

Når skal eksterne fiksasjoner 
konverteres?
Tidspunktet for konvertering av 
midlertidige fiksasjoner til ende-
lige osteosynteser og endelige 
rekonstruksjoner av større ledd, 
for eksempel acetabulum, har 
vær kontroversielt. Pape har i 
en klinisk studie vist at traume-
pasienter som ble operert med 
endelige osteosynteser på dag 
2-4 etter skaden utviklet en øket 
inflammatorisk respons sam-
menlignet med pasientene som 
ble operert mellom dag 5 og 8 
(31). de rapporterte en signifi-
kant sammenheng mellom høyt 
initialt IL-6, sekundær kirurgi 
på dag 2-4 og utvikling av MOF 
og konkluderte med at det var 

Tabell 2. Endepunkter for re-
suscitering. modifisert etter 
giannoudis (1).

Stabil hemodynamikk

Stabil O
2
- metning

Laktatnivå < 2mmol/l

Ingen koagulasjonsforstyr-
relser

Normal temperatur

Urinproduksjon > 1 ml/kg/t

Ikke behov for inotrop støtte

gunstig å avvente endelige frak-
turfiksasjoner hos pasienter 
med høyt initialt IL-6 til etter 
dag 4. Analyser av IL-6 og an-
dre markører har imidlertid ikke 
nådd noen større utbredelse, og 
andre kriterier for å bestemme 
optimalt tidspunkt for konver-
tering til endelige osteosynteser 
er basert mer på klinisk erfar-
ing enn tilgjengelig litteratur. I 
den praktiske hverdag er dette 
oftest etter dag 4, så raskt som 
sirkulasjon, respirasjon, infek-
sjonsstatus, bløtdelsstatus etc. 
tillater det. Når pasienten beg-
ynner å kvittere væske (ofte 
dag 3-6), er det et godt tegn 
på at SIrS-reaksjonen er på 
retur, og det kan være et velegnet 
tids-punkt for endelig kirurgi.

en viss bekymring har også vært 
knyttet til en evt. økt sjanse for 
infeksjon etter dCO hos traume-
pasienten; det har imidlertid ikke 
kunnet vises i kliniske studier. 
Allikevel kan en fra studier på 
pasienter med isolerte brudd 
i lange rørknokler anta at det 
er gunstig å konvertere den 
eksterne fiksasjonen til intern 
osteosyntese innenfor ca 2 uker 
etter skaden, da senere konver-
tering kan øke infeksjonsfaren 
(32).

Kliniske retningslinjer 
den multitraumatiserte pasient-
ens samlede skadegrad og 
klinisk-fysiologiske tilstand 
er de viktigste faktorene for å 
bestemme strategi for håndterin-
gen av de ortopediske skadene. 
en rekke forskjellige algoritmer 
er utviklet for behandlingen av 
brudd hos traumepasienter, sær-
lig for brudd i bekken og lange 
rørknokler (1, 33, 34) (Fig. 2). 
For den stabile multitraume-
pasienten med femurfraktur og 
evt. andre brudd, men uten alvor-
lig thorax- eller hodeskade, er 
eTC å foretrekke. Prosedyrene 
kan gjennomføres trygt innenfor 

de første 24 timer forutsatt at 
normalt aksepterte endepunk-
ter for resuscitering er oppnådd 
(Tabell 2). Margnagling av femur-
fraktur gjennomføres, sammen 
med operativ stabilisering av evt. 
frakturer i rygg og bekken. Nød-
vendige bløtdelsrevisjoner gjen-
nomføres, og perifere ekstrem-
itetsfrakturer kan opereres ferdig 
så sant pasienten forblir stabil.

For ”borderline”-pasienten kan 
eTC- konseptet fremdeles app-
liseres, men med forsiktighet. 
God kommunikasjon med anest-
esipersonellet er helt essensielt 
under langvarige prosedyrer; ved 
tegn på hypoperfusjon (acidose, 
økt lactat), hypotermi og koagu-
lasjonsforstyrrelser (”triad of 
death”) skal eTC-strategien forla-
tes til fordel for dCO. Pasientens 
øvrige frakturer skal da fikseres 
eksternt og pasienten returnere 
til intensivavdelingen for videre 
resuscitering.

Hos den ustabile pasienten og 
pasienten ”in extremis” kan dCO 
være livreddende. enhver kirur-
gisk intervensjon må være rask, 
enkel og vel gjennomført. Nød-
vendig bløtdelsbehandling, som 
for eksempel fasciotomi og eks-
tern fiksasjon av frakturer, kan i 
denne situasjonen gjennomføres 
i akuttmottak, på operasjons-
stue eller på intensivavdelingen, 
avhengig av behandlingen av de 
øvrige skadene.

Ved assosiert alvorlig hodeskade 
bør ICP-måler innlegges tidlig og 
behandlingen av større frakturer 
gjennomføres i samråd med nev-
rokirurg.

Konklusjoner
Beslutningene vedrørende ini-
tiale og sekundære operasjoner 
for stabilisering av brudd hos 
hardt skadde pasienter må tas 
etter nøye overveielse av skade-
grad, pasientens initiale fysiolo-

giske status og respons på resus-
citering. eTC benyttes hos den 
stabile traumepasienten med lav 
eller moderat skadegrad. dCO be-
nyttes alltid for bruddstabiliser-
ing hos den ustabile pasienten, 
og vurderes hos stabile pasienter 
med alvorlig hode- eller thorax-
skade, og/eller ISS>40.

!Jan Erik Madsen1,2, 
Frede Frihagen1, 
Gunnar Flugsrud1, 
j.e.madsen@medisin.uio.no
1Ortopedisk avdeling, 
OUS-Ullevål
2Medisinsk Fakultet, UiO

For referanseliste se:
http://www.kirurgen.no/fagstoff/
traumatologi/optimal-ortope-
disk-behandling-av-den-hardt-
skadde-pasienten

Denne artikkelen sto først på 
trykk i Kirurgen nummer 3, 2010. 
Takk til forfattere og redaktør av 
Kirurgen for velvilligheten.

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

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

ved evaluering av tilstanden til enhver  
pasient.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, inkl. aktuelle laboratorie- 
parametre. Gastrointestinale: Kvalme. 
Hjerte/kar: Postprosedural blødning, 
inkl. postoperativ anemi og blødning 
fra operasjonssår. Undersøkelser: For-
høyet GGT, økning i transaminaser 
(inkl. forhøyet ALT og AST). Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytose, inkl. økt trombocyttall. 
Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré, 
abdominal og gastrointestinal smerte 
(inkl. smerte i øvre abdomen, mage- 
ubehag), dyspepsi (inkl. epigastrisk ube-
hag), munntørrhet, oppkast. Hjerte/
kar: Takykardi, blødning (inkl. hematom 
og sjeldne tilfeller av muskelblødning),  
blødning i mage-tarmkanalen (inkl. 
gingival blødning, rektal blødning, 
hematemese), hematuri (inkl. blod 
i urinen), blødning i genitaltractus 
(inkl. menoragi), hypotensjon (inkl. 
nedsatt blodtrykk, prosedural hypoten-
sjon), neseblødning. Hud: Pruritus (inkl. 
sjeldne tilfeller av generalisert pruritus), 
utslett, urticaria (inkl. sjeldne tilfeller 
av generalisert urticaria), kontusjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Smerter i 
ekstremiteter. Nevrologiske: Synkope 
(inkl. bevisstløshet), svimmelhet, hode- 
pine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyre-
funksjon (inkl. forhøyet S-kreatinin og 
S-urea). Undersøkelser: Forhøyet lipase 
og amylase, økt bilirubinnivå, økning i 
LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårse-
kresjon, lokalisert ødem, perifert ødem, 
sykdomsfølelse (inkl. tretthet, asteni), 
feber. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Allergisk dermatitt. 
Lever/galle: Unormal leverfunksjon.  
Undersøkelser: Økt konjungert bilirubin, 
med eller uten samtidig forhøyet ALT. 
Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Blødning i 
kritisk organ (f.eks. hjerne), binyreblød-
ning, konjunktivalblødning, hemop-
tyse. Immunsystemet: Overfølsomhet. 
Lever/galle: Gulsott. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan føre til blødningskom-
plikasjoner. Behandling: Intet spesifikt 
antidot. Medisinsk kull kan vurderes. 
Ved blødning kan doseutsettelse eller  
seponering vurderes. Egnet sympto- 
matisk behandling, f.eks. mekanisk 
kompresjon, kirurgisk inngrep, væske- 
behandling og hemodynamisk støtte,  
transfusjon av blodprodukt eller -kom- 
ponent, må overveies. Dersom livstru- 
ende blødning ikke kan kontrolleres  
med nevnte tiltak, kan administre- 
ring av rekombinant faktor VIIa over-
veies. Det foreligger imidlertid ingen 
erfaring med bruk av rekombinant  
faktor VIIa til personer som får rivaroksa- 
ban. Anbefalingen baseres på begren-
sede prekliniske data. Gjentatt dose-
ring av rekombinant faktor VIIa, skal 
vurderes og titreres, avhengig av forbe-
dringer i blødningsstatus. Rivaroksaban 
er antagelig ikke dialyserbart pga. høy 
plasmaproteinbinding. 
Pakninger og priser: Enpac: 10 stk. Kr. 525, 
30 stk. Kr. 1505,10, 100 stk. Kr. 4935,50. Refu-
sjon: Se Refusjonslisten, B01A X06. Sist 
endret: 01.07.2010.
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refu- 
sjon hver måned)
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Referanser: 1) Eriksson BI et al. J Bone Joint Surg Br. 2009;91:636-44. 2) www.legemiddelverket.no
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RAPPORT

NOIF 2010: redaktøren 
sjekker førjulstempen i 
snickarboden

The Høstmøtet 2010 er behørig omtalt i denne utgave 
av Norsk ortopedpost. et mindre omtalt høstmøte 
fant sted halvannen uke senere i en liten provinsiell 
klynge trehus på sørvestlandet. Norske ortopedi-
ingeniørers forening (tidligere NOF, nå NOIF) samlet 
seg for foreningens høstmøte 2010 på radisson BLU 
i Stavanger (for urbefolkningen udødeliggjort som 
Hotel Atlantic, åsted for legendariske slåsskamper 
mellom italienske gjestearbeidere og siddiser på 
70-tallet; ”Øy, e d damå mi du glor på din dego??”). 
dersom mitt forhold og kjennskap til ortopedi- 
ingeniører er representativt for mine øvrige kolleger 
landet rundt, er det dårlig stelt. det er vel hoved-
sakelig barneortopedene og fotfolket blant oss som 
får mest å gjøre med ortopediingeniørene og deres 
faglige leilendinger ortopediteknikerne. Vi torpeder 
flest rammes kollektivt av sukkende tungsinn når 
man på poliklinikken får et mer enn middels kompli-
sert fotproblem i fanget. den rette rekvisisjonsblok-
ken rotes frem fra skuffen med håp om at en ortope-
diingeniør ved hjelp av en eller annen fancy såle skal 
sørge for at pasienten aldri returnerer. I alle fall ikke 
en dag vi har poliklinikk. elektronisk skjemautfylling 
på dattaen er for patologisk godlynte og gladkristne 
masochister som på en dårlig dag kan strekke seg 
til bruk av det geistlig korrekte kraftuttrykket ”fy 
druen!”. Selv rammes jeg av en born-again-følelse 

dersom jeg først lykkes overliste dIPSen, dernest 
NAV, til å godta min elektroniske utfylling av skjema 
10-0710bm01 (=ortopediske hjelpemidler mm.) og 
krysser fingrene for at nevnte etat ikke skal komme 
på å forlange utfyllende medisinske opplysninger. 
Så kan man i et anfall av seriøsitet spørre seg hvor-
for det er slik. Hvorfor er det slik at et så stort og 
viktig område av ortopedien; klok, konservativ be-
handling av diverse ekstremitetsdeformiteter og 
-plager, spesielt i foten, blir noe stemoderlig over-
latt, via et rekvisisjonsskjema vi håper passerer 
teknokratensensuren i NAV, til ortopediingeniørene 
uten at vi aner hva som skjer videre? eller for den 
saks skyld er spesielt interessert i de videre detaljer 
bare vi slipper å bekymre oss for problemstillingen. 
Ikke et skjevt ord sagt om ortopediingeniørene. 
Overhodet ikke. de gjør nok et solid stykke arbeid, 
besitter i mange tilfeller mer kunnskap om biome-
kanikk og er således sannsynligvis ofte bedre kvali-
fisert til å vurdere hva som kan gjøres, hva som er 
klokt å gjøre, og, i disse NAV-tider, førtiåttetusen-
kronersspørsmålet; hva som lar seg refundere. det 
er likevel bedrøvelig at disse to faggruppene ikke 
har et enda tettere samarbeid. Når var du sist innom 
et ortopediteknisk verksted og så hva som foregikk 
der? Hvor mange ortopeder har fiklet med en den-
nis-Browneskinne, holdt i en LIC-ortose eller lagt 
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på en kneortose opp-ned bak-frem? dette er ikke 
vår force, vårt primære fagfelt. Ortopediingeniørene 
gjør det nok bedre enn oss. Likevel er det utvilsomt 
nyttig at vi kjenner hverandres hverdag, hva som 
faktisk lar seg korrigere ikke-operativt i samarbeid 
med en kvalifisert ortopediingeniør og i det minste 
har kjennskap til de hjelpemidlene vi er satt til å rek-
virere på fellesskapets regning. Vi kan ikke, og bør 
ikke, uinteressert skyve fra oss alle problemer som 
ikke kan løses med kniv.

Tilbake til årets første novemberhelg i provinsen. det 
var altså Norske ortopediingeniørers forening som 
samlet hærskaren for en helg med faglig påfyll. NOIF 
er ifølge sine egne hjemmsider ikke en fagforening i 
den forstand at det er en arbeidstakerorganisasjon 
som er satt til å ivareta medlemmenes arbeidsvilkår. 
Foreningen er, sammen med Norsk ortopediteknisk 
forening, en forening som sysler med faglig utvikling 
for ortopediingeniører og –teknikere. Jeg ble først 
oppmerksom på dette arrangementet da jeg tilfeld-
igvis pratet med Per reidar Høiness (barneortoped 
ved riksen) under vårt eget høstmøte. Han var hanket 
inn til et foredrag om moderne klumpfotbehandling. 
dette så jeg som en gylden mulighet til å overvære 
et paraortopedisk arrangement på hjemmebane og 
forsøkte finne ut mer om hvor og hvordan jeg kunne 
få noen av arrangørene i tale. det skulle vise seg 
vanskeligere enn antatt, men så var jeg da også ute i 
absolutt siste liten, så jeg møtte simpelthen opp uten 
forvarsel. Programmet for deres høstmøte hadde jeg 
ad epost-omveier fått tak i fra Gudmund Vikhagen, i 
vestlandske ortopediske kretser udødeliggjort som 
hjernen bak Vikhagen-ortosen brukt i klumpfot- 
behandling, og blinket meg ut noen interessante 
foredrag. Men jeg hadde også ønsket å invitere 
noen fra NOIF-ledelsen til å bidra med en møte-
oppsummering i Nopen, presentere foreningen og 
arbeidet deres og bidra til at de to yrkssgruppene 
kanskje kom enda litt tettere på hverandre. Grun-
net internfamiliære logistikkutfordringer (jeg satt 

den helga igjen som temporær eneforsørger for to 
små troll, blant bekymrede svigermødre bedre kjent 
som omsorgssvikt) fikk jeg kun anledning til å følge 
klumpfotsesjonen på søndag. Nå i ettertid, når jeg 
ser litt nærmere på programmet, er jeg ikke veldig 
fortvilet over det og må nok erkjenne at det ville være 
en overdrivelse å si at de øvrige programposter på 
NOIF-høstmøtet var av særlig relevans for den all-
menne ortoped. 

Per reidar Høiness gav i sin forelesning en meget god 
oversikt over moderne klumpfotbehandling, Ponse-
tis prinsipper, internasjonalt anerkjent og dokumen-
tert skinnebehandling, og de utfordringene som kan 
oppstå i det langvarige forløpet. det var tydelig at 
dette var et tema som engasjerte delegatene. Fore-
dragssalen ble i pausen forut for Høiness’ innlegg 
plutselig forvandlet fra en lettere søvnig, sparsom 
samling søndagstunge ortopediingeniører til en nær 
opptil kritisk masse KAFO-entusiaster. Slapp av. Jeg 
visste heller ikke hva KAFO stod for før jeg googlet 
det i ettertid; ”knee-ankle-foot orthosis”. I klump-
fotsammenheng er vel en KAFO en individtilpas-
set, oftest sømsydd ortose som omfatter både kne, 
ankel og fot. Som de fleste vet (?) er moderne 
Ponseti-behandling basert på standardiserte AFO-
liknende remedier (ankel-fot ortoser); i prinsipp en 
skinne av noe slag påmontert to sko som hver for 
seg kan utadroteres til ønsket grad. Innen klumpfot-
behandling i Norge, som i verden for øvrig, er denne 
enkle standardortosen absolutt dominerende. Gud-
mund Vikhagen, en norsk ortopediingeniør, har ut-
viklet en lokal, særnorsk variant. en slags KAFO som 
tillater at bena ikke er låst til en skinne men kan bev-
eges individuelt og likevel retineres i ønsket utadro-
tert stilling samtidig som man mener seg ha noe kon-
troll på kneleddet. Vikhagen-ortosen har blitt brukt i 
stor utstrekning ved blant annet Stavanger univers-
itetssjukehus inntil ganske nylig, men har vel aldri 
fått noe bredt gjennomslag innen barneortopedien. 
dette skyldes sannsynligvis både at den er mer kom-
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plisert å tillage og forholde seg til enn en ordinær 
skinne av type dennis-Browne, at den er betydelig 
mer kostbar å fremstille da den er ”customised” og 
at den ikke har noen dokumentasjon på sin side. For 
en utenforstående var det tydelig at forsamlingen i 
utgangspunktet var skeptisk til off-the-shelf produk-
ter som brukes innen klumpfotbehandling. det ble 
også reist noen høyst betimelige biomekaniske inn-
vendinger. Hvordan kan man være sikker på at de syt-
ti gradene utadrotasjon skoen er innstilt på faktisk 
tas ut i foten? Når man ikke nøytraliserer rotasjons-
muligheten i overliggende ledd (som KAFOer til en 
viss grad kan gjøre) er det nok tenkelig at noe av rot-
asjonen skjer i kne og hofte og at den faktiske effek-
ten i fotnivå er betydelig lavere. Gudmund Vikhagen, 
som praktiserer ved Ortopediteknikk i Stavanger, var 
selv en av tilhørerne og hadde naturlig nok en del 
synspunkter på bruken av ortoser i behandlingen av 
klumpfot. Hvorvidt deltagernes avventende holdning 
til masseproduserte klumpfotskinner skyldes genuin 
tro på at ingeniørenes individtilpassede ortoser er 
biomekanisk overlegne, eller en frykt for å tape ter-
reng, prestisje, behandlingsanvar og inntekter til 
enklere fabrikkprodukter, skal være usagt. debatten 
som fulgte i kjølvannet av Høiness’ foredrag bidro i 
det minste til å heve temperaturen i salen noe, men 
flertallet kunne slutte seg til kompromisset mot 
slutten av dagen; standardskinner må fremdeles et-
ter basale Ponseti-prinsipper anses som førstevalg 
med mulighet for individuelle tilpassinger ved sær-
skilte behov, vansker med compliance og spesielle 
utfordringer. Som nokså ensom representant for det 
ortopediske miljøet forsøkte jeg smelte inn i omgiv-
elsene og kunne bare registrere at vi nok lever etter 
en mer pragmatisk remafilosofi; det enkle er ofte det 
beste. Hvis det enkle er bra nok riktignok. Vikhagen-
ortosen er og blir en rolls royce innen klumpfot-
behandlingen. Vanligvis kommer man like greit frem 
til målet med en godt innkjørt Skoda. I klumpfotsam-
menheng har man i dag etablert et velfungerende be-
handlingsregime som gir relativt gode resultater. det 

er helheten i tilnærmingen, totalpakken, som er ut-
slagsgivende, og den isolerte effekten av det enkelte 
element i behandlingskjeden kan vanskelig trekkes 
ut og vurderes alene. diskusjonen omkring hvilken 
skinne som i teorien er det beste valget blir dermed 
kanskje nettopp det; teoretisk, akademisk og av liten 
praktisk relevans for sluttresultatet. Utfordringen til 
KAFO-entusiastene blir derfor å produsere solid og 
overbevisende dokumentasjon for prinsippet og 
produktet. dette er en selvfølgelighet, et bærende 
prinsipp, innen all medisinsk behandling. Per i dag 
er det vitenskaplige grunnlaget for å hevde noe som 
helst med hensyn til KAFO/Vikhagen i klumpfot-
behandling bedrøvelig, nærmest ikke-eksisterende, 
sammenlignet med standardskinnene hvis rolle er 
overveldende dokumentert gjennom flere års bruk 
internasjonalt. 

Høstmøtet til NOIF viste med all tydelighet at våre 
samarbeidspartnere i de ortopeditekniske verk-
stedene rundt om i landet har kunnskap og sterke 
meninger om flere av de problemstillinger vi som 
ortopeder møter. et tettere samarbeid, for eksempel 
en jevnlig felles poliklinikkdag hvor man har samlet 
opp noen utfordrende pasienter, og bedre innsikt i 
hverandres arbeidshverdag vil til syvende og sist 
være nyttig for alle parter. Ortopedene kan få for-
ståelse for at mange fotplager kan løses, og kanskje 
har best av å løses, med et arsenal av relativt enkle 
hjelpemidler. Samtidig kan vi håpe at våre kliniske 
observasjoner av hva som virker og pragmatiske 
tilnærming til en viss grad smitter over på ortopedi- 
ingeniørene; det er ikke alltid den mest avanserte 
kevlarforsterkede karbonfiberkonstruksjonen er 
nødvendig eller best egnet til formålet. en slik 
prosess kunne startet med et dagsbesøk i et orto-
pediteknisk verksted. Kanskje skal jeg prøve å få til 
nettopp det og skrive et reisebrev fra innsiden av 
verkstedet til en fremtidig utgave av Nopen. 

!Alexander Seldal

Klumpfotortose ad Modum Vikhagen Gudmund Vikhagen og Per Reidar Høiness
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Som ung medisinerstudent 
arbeidet jeg som som-

mervikar på Gades 
Institutt. der fant jeg 
på loftet manus-
kriptet til Armauer 
Hansens forelesning 
på den første inter-

nasjonale leprakon-
gressen i Berlin i 1873, 

der han presenterte sine 
funn om leprabasillen. Jeg 

skrev noen artikler om sped-
alskhet i dagspressen, basert på Armauer Hansens 
notater. Jeg var uforsiktig med en formulering og 
kom til å nevne at spedalskhet var en relativ ung syk-
dom, som kun var kjent i etter-bibelsk tid. dette førte 
til protester fra lesere og beklagelse fra redaktøren i 
BT som viste til at ordet spedalskhet var nevnt over 

førti ganger i Bibelen. Jeg måtte da lese meg opp 
på disse bibelstedene og fant at knapt noen av de 
sykdomstilfellene som var beskrevet, passet med 
sykdommen spedalskhet. Jeg skrev derfor en ny 
artikkel og viste til mulige oversetterfeil fra grunn-
teksten til gresk og latin. dette ble raskt støttet av 
en hebraisk kyndig overbibliotekar. Jeg ble kort etter 
kontaktet av et par teologiske professorer og et tre-
dje medlem av oversettelseskomiteen i Bibelselska-
pet som lovet å korrigere dette ved neste utgivelse. 
Nå kalles de forskjellige tilstandene som er omtalt 
i siste bibeloversettelsene, for skabb, eksem, vann-
sirende hudsykdom, kløe osv.

Kanskje dette har vært min største bragd, at jeg som 
ung medisinerstudent fikk forandret Bibelen??  

!Leiv Hove

Sementert acetabularkopp i veldokumentert 
kryssbundet polyethlen.
 
Designprinsippene bygger på Ogee koppen.

Anekdote
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Norsk fortball, både klubb- og landslagsfotball, 
hadde sin siste storhetstid på 90-tallet. Landslaget 
kvalifiserte seg til to VM-sluttspill, og rosenborg 
herjet i Champions League år etter år. Begge lagene 
tok skalper vi tidligere bare drømte om, landslaget 
slo for eksempel Brasil i en avgjørende VM-kamp, 
og rosenborg slo Milan i en avgjørende Champions 
League-kamp. For begge lag ble det mange slike 
seire etter hvert, og fotball befestet sin posisjon som 
”folkeidrett nr. 1”. 

etter årtusen-skiftet  snudde imidlertid dette seg, 
både landslaget og rosenborg slet med å prestere 
på samme høye nivå. Begge lagene falt på alle rank-
inglister, norsk fotball opplevde en skikkelig nedtur, 
og folket mistet troen på fotball som ”folkeidrett nr. 1”.

Men så skjedde det noe. I 2009 kom rosenborg inn 
på vinnersporet igjen, takket være en fantastisk 
svensk trener, erik Hamrén. det samme gjorde lands-
laget, også her skjedde det et trenerskifte, og egil 
”drillo” Olsen tok over landslaget. Fra juni 2010 tok 
Nils Arne eggen over rosenborg, etter at erik Hamrén 
ble hentet til Sverige som landslagssjef. Og så har 

det bare gått en vei, både for landslag og rosenborg, 
oppover. rosenborg gjennomførte en hel sesong 
uten å tape en eneste tippeliga-kamp, og kvalifiserte 
seg for e-cup spill i europa League. Landslaget leder 
sin eM-kvalifiserings gruppe, og har levert en sesong 
bedre enn noen gang på  90-tallet.

egil Olsen er født 22.4.1942, og har hovedfag i idrett 
fra NIH i 1974, mens Nils Arne eggen er født 17.9.1941, 
og har hovedfag fra NIH i 1977, i tillegg til historie og 
norsk fra Universitetet i Oslo. Begge har jobbet med 
undervisning, egil Olsen på NIH, Nils Arne eggen i 
den videregående skolen, og har således stor peda-
gogisk erfaring. Begge startet tidlig som trenere, egil 
Olsen med Frigg i 1972, Nils Arne eggen med rosen-
borg i 1971. etter dette har de trent både klubblag 
og landslag, med sine definitive gjennombrudd som 
trenere på 90-tallet. Begge er streke personligheter 
som har, over tid, utviklet en egen fotballfilosofi, som 
de begge har rendyrket, og hatt stor suksess med. 
Man kan se en tydelig tendens til parallellitet mellom 
de to trenerne:  Fra å være ”trener-pensjonister”, har 
de, med sine comeback i 2009 og 2010, frambrakt 
fantastiske resultater. Når de igjen fikk anledning 

Parallellitet
Det norske fotballåret 2010 er i hovedsak over, det 
gjenstår kun 2 E-cup kamper for Rosenborg før året 
kan sluttføres. Det er noen aspekter ved fotballåret 
som har slått meg, og som jeg synes man godt kan 
kommentere.

til å bruke sin kompetanse, så framstår bedre enn 
noensinne, til tross for at de nærmer seg 70 år.

Kan vi trekke dette videre? Kan vi trekke ytterligere 
en parallell, for eksempel  inn i norsk helsevesen? På 
slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene 
fikk mange sykehusleger faste overlegestillinger 
som 40-åringer. 20 år senere må nødvendigvis 
mange av disse overlegene være rundt 60 år, og 
nærme seg pensjonsalder. disse overlegene besit-
ter en stor kompetanse, som helsevesenet ikke ser 
ut til å ville benytte. Har vi råd til å la en slik ressurs 
være ubrukt? Her ligger en stor utfordring for helse-

vesenet, nemlig å holde disse seniorene på jobb så 
lenge som mulig, for å utnytte den unike kompetan-
sen de besitter. dersom seniorene får spille ut sine 
beste sider, og jobbe med det de kan best og synes 
er morsomt, tror jeg mange av dem vil ”være med på 
laget” lengre enn de kanskje hadde planlagt.  For 
jeg vet at både ”drillo” og Nils Arne storkoser seg 
i sine trenerjobber, og gjerne fortsetter i flere år til, 
og det tror jeg også vil gjelde et A-lag med seniorer 
i ortopedi. 

!Ketil J Holen
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Bakgrunn
det finnes mye kunnskap om hofte- og knekirugi i 
Norge. Implantater og kirurgisk teknikk vil være for-
skjellig ved ulike sykehus og kunne variere fra kirurg 
til kirurg. Norsk Forening for Hofte og Knekirurgi 
anser det derfor som nyttig for unge leger med inter-
esse for kne og hoftekirurgi å bli kjent med implan-
tatkirurgien ved et antall avdelinger i Norge. dette 
kan være en mulighet til å fordype seg i kunnskap 
og åpne for diskusjon om kirurgisk teknikk, kirurgisk 
tilbud, proteser, behandlingslinjer, forskning og
dataregistrering.

Målet for et Nasjonalt Travelling Fellowship er 
således å styrke den enkelte kirurg i tillegg til å bidra 
til å bygge et nettverk innen hofte og knekirurgi i 
Norge. Foreningen ønsker derfor å etablere et nasj-
onalt reisestipend ved å tildele midler til dekning av 
reise og opphold for studiebesøk på 3 – 4 ortopedisk 
avdelinger i Norge.

Krav til kandidaten
• Medlem av NFHKK
• Interesse for og klinisk erfaring i protesekirurgi
• Spesialist i ortopedisk kirurgi eller lege i utdan-

ning i ortopedisk kirurgi med betydelig erfaring med 
og interesse for protesekirurgi
Program
Settes opp individuelt etter ønske og behov

Tidsrom
Ca 2 uker våren 2011

Etterarbeid
Foreningen forutsetter at kandidaten utarbeider en 
rapport fra studiereisen som skal kunne brukes som 
innlegg i Norsk ortopedpost, samt at kandidaten 
stiller opp i media ved behov. 

Søknad
Søknaden sendes til: post.nfhkk@gmail.com med 
stikkord: NTF 2011.

Søknaden bør inneholde CV, samt begrunnelse for 
ønsket om å bli årets Travelling Fellow. det forut-
settes at studieturen avvikles slik at rapport kan 
foreligge til påfølgende års høstmøte.
Søknadsfrist : 13.12.2010

en takk til industrien for støtte!

National Travelling Fellow (NTF) 
- Norsk Forening for Hofte og 
Knekirurgi (NFHKK)

KuRS Og KONFERANSER

Norsk forening for håndkirurgi arrangerer sitt faste vintermøte 28.-30. 
januar 2011 på Ilsetra. Temaet er hovedsakelig fraktursekvelekirurgi. 
Ilsetra har huset oss én gang tidligere, og har i tillegg til fine kurslokaler, 
flott tilgang til både alpinbakkene i Hafjell og langrennsløypenettet ved 
Sjusjøen. Meld deg på innen 31.12.2010!

Norsk forening for håndkirurgi
Velkommen til Vintermøtet på 
Ilsetra 28.-30. januar 2011

Som tidligere avholder Norsk forening for håndkirur-
gi sitt vintermøte med flott tilgang til både alpinbak-
ker og langrennsløyper. 

I år falt valget på Ilsetra, som har huset oss én gang 
tidligere. Her vil vi få flotte rammer for et sosialt 
fellesskap, hvor kanskje både felles uteaktiviteter 
som svømming og aking kan friste!

TEmAET FOR FAgPROgRAmmET ER I ÅR 
SEKvELEKIRuRgI, Og OmHANDLER:

• Funksjonell anatomi hånd og håndledd
• Sekveler etter ekstrartikulære distal

radius frakturer
• Sekveler etter Intraartikulære distale

radius frakturer
• Salvage prosedyrer ved destruert radio-

carpal ledd 
• Behandling av sekveler i drUJ/TFCC
• Sekveler etter håndrotskader
• Sekveler etter brudd i metacarper og phalanger
• Sekveler etter flexorseneskader
• Sekveler etter extensorseneskader

Invitert foreleser er Filip Stockmans. Han er en inter-
nasjonal meget anerkjent håndkirurg som til daglig 
jobber i Brussel. Han har blant annet har utviklet en 
egen metode for korrigering av intra-artikulære mal-
unions.

Påmelding til Nofs tekniske arrangør KSCI på
www.ksci.no innen 31.12.2010.

!På vegne av styret,
Yngvar Krukhaug, Møteleder
Hebe Désirée Kvernmo, Leder
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Norsk Artroskopiforening ønsker velkommen til et nytt 
vintermøte. I år holdes møtet på Gubrandsgard Hotell på 
Kvitfjell. Foreningen har booket hele hotellet. Vi satser på å 
ha den samme uformelle, sosiale og familievennlige ramme, 
med gode muligheter for sport og friluftsaktiviteter. 

Invitasjon til vintermøte på Kvitfjell 
4. - 6. februar 2011

Gubrandsgard Hotell ligger i skibakken, og turter-
reng er også rett utenfor døren. Programmet er lagt 
ut på nettsiden. Norsk skulder og albue-forening 
avholder også i år sesjonen lørdag ettermiddag. Vi 
tror at det igjen ligger an til å bli et godt faglig møte 
med mange interessante foredrag og diskusjoner. 
Kursstart vil bli fredag 4. februar  kl. 16.00.

Kursavgift kr 2 000.- (Ikke inkludert i oppholdspri-
sen). Denne innbetales til kontonr. 5219.05.03046
 (OBS!! må være innbetalt innen: 15.12.10)

PRISER FOR OPPHOLD:

Kursdeltager
(ikke medlem):

kr 1695/døgn i enkeltrom m/
fullpensjon

kr 1495/døgn i dobbeltrom m/
fullpensjon

Kursdeltager
(medlem ) :      

kr 1500/døgn i enkeltrom m/
fullpensjon

kr 1300/døgn i dobbeltrom m/
fullpensjon

Leger i utdan-
ningsstilling 
(LIS) (medlem):

kr 1300/døgn m/fullpensjon

Ledsager: kr 1345/døgn med fullpensjon

Barn 5 – 15 år: kr.  673 pr døgn,-

Barn 0-4 år Gratis i foreldres seng. 
(Barneseng kr. 150,- pr.døgn)

Prisene inkl. overnatting, frokost (lørd & sønd), 
lunsj (2 lørd & sønd) og middag (fred & lørd).

Forutsetningen for redusert pris for medlemmer er 
innbetalt medlemsavgift for 2011. Medlemskap i 
foreningen som tegnes under kurset kvalifiserer til 
redusert pris.

mot et tillegg i prisen kan følgende bestilles:

Ekstra lunsj per person kr 265

Junior suite per rom per natt kr 750

Suite per rom per natt kr 1 500

Ekstra seng per person per natt kr 150

dersom noen ønsker alternativ overnatting, finnes 
Gubrandsgard Appartement og Hyttegrend i umid-
delbar nærhet til hotellet. Informasjon om dette kan 
man få ved å kontakte hotellet på telefon 61284800. 
Hvis man ønsker alternativ overnatting betaler en 
pensjonspris som dekker alle måltider /såkalt dag-
pakke kr 750/døgn. 

Kurset er godkjent av den Norske Legeforening med 
inntil 11 timer. Fond 3 kan søkes mht dekning av
utgifter til kursdeltagelse.

HvORDAN KOmmE SEg TIL KvITFJELL:
Hvis man reiser fra Oslo, kan man enten kjøre bil eller 
tog. Hvis man kjører bil, tar man av ved Fåvang, da er 
det ca. 15 km opp til hotellet. Man følger skilting til 
Kvitfjell, så til Gubrandsgard Hotell. Tar man tog går 
man av på ringebu Stasjon. Herfra kan det ordnes 
med transport opp til hotellet.  Hvis man kommer fra 
Trondheim pr bil må man ta av ved ringebu. For de 
som tar tog går man av på ringebu Stasjon. 

Se for øvrig link for veibeskrivelse:
http://www.gudbrandsgard.no/beliggenhet/23/

Bindende påmelding innen 15. desember 2010
til Norsk artoskopiforening, www.artroskopi.no 
E-post:  post@artroskopi.no 

Husk å ta med: Navn, Sykehus, Tlf., Mail, Ant. 
voksne, Ant. barn(alder), Type/ant. rom, Ant. døgn/
dager(dagpakke), Medl/ikke medl., Utdanningsstill-
ing, evt. andre kommentarer/ønsker, reiser med tog 
og ønsker transport fra stasjonen til hotellet.

FREDAg

Moderator: Kirsten Lundgreen

Tema: Register-rapport; utdanning

16.00-16.05 Velkommen ved 
kursleder 

Kirsten 
Lundgreen, 
Lovisenberg

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

Lars 
engebretsen, 
Ullevål

16.20-16.30 diskusjon om 
korsbåndsregisteret. 
Tilbakemeldinger

Lars 
engebretsen, 
Ullevål

16.30-16.50 registrering av 
skulderluksasjoner

Jesper 
Blomkvist, 
Haraldsplass

16.50-17.10 Pause

17.10-17.35 Sammenlikning 
av data mellom de 
nordiske
korsbåndsregistre

Jan H. røtterud, 
Akershus

17.35-17.55 erfaringer fra IOC; 
skadeforebyggende 
arbeid

Lars 
engebretsen, 
Ullevål

17.55 - 18.10 Pause

18.10-18.25 PrP injeksjoner ved 
tendinopati

Lars engebretsen, 
Ullevål

18.25-19.00 et historisk tilbake-
blikk: Korsbånds-
kirurgien i Norge

Arne ekeland, 
MHH

LØRDAg

Moderator: Inge Skråmm

Tema: Postoperativ Infeksjon etter artroskopisk 
kirurgi

08.30-09.00 Current Concepts Inge Skråmm, 
AHUS

09.00-09.30 diagnostikk og behan-
dling i akuttfasen ved 
infeksiøse artritter

Jan erik Berdal, 
AHUS

09.30-09.45 Pause, kaffe

09.45-10.05 Praktisk behandling 
av infeksjoner i ledd

randi Hole, 
Haukeland

10.05-10.20 Postoperative infeks-
joner etter korsbånds-
kirurgi. registerdata /
resultater

Lars
engebretsen, 
Ullevål

10.20-10.30 Pause, kaffe

10.30-10.45 Postoperativ infeksiøs 
artritt, hva gjør vi med 
implantatene?

H.Brostrøm 
Windhamre, 
Capio Se

10.45-11.00 Prognose og langtids-
resultater etter 
postoperativ artritt.

K.Hallin,
Capio Se

11.00-11.20 Antibiotikaprofylakse; 
review av 
anbefalinger i 
litteraturen 

Jan erik Berdal, 
AHUS

11.20-11.30 diskusjon Moderator Inge

12.00-16.00 Lunch & ski

LØRDAg kl 16-18.30

NSAF: Rotatorcuffrupturer. Program ventes senere.

18:30 Generalforsamling

20:00 Middag

SØNDAg

Moderator: Grete Sofie Hortemo

Tema: Patellalux/Ac leddet 

09.00-09.20 residiverende 
patellaluksasjon. 
Utredning og 
behandling.

Grete Sofie 
Hortemo, 
St.Olav 

09.20-09.35 Patellaluksasjoner, 
studie fra AHUS

Jan rune
Mikalsen, AHUS

09.35-09.50 AC-ledd- smerte, 
-artrose.
Årsaker, utredning, 
behandling og 
resultater

rune Moan,
St. Olav

09.50-10.00 Pause, kaffe

10.00-10.20 AC-leddsluksasjon;  
anatomi, klassifi-
sering, incidens, 
utredning, tradisjonell 
behandling

Mette Andersen, 
Ullevål

10.20-10.45 Åpen versus artro-
skopisk teknikk ved 
AC-luksasjon

Odd Arve Lien, 
Bærum

10.45-11.00 diskusjon – oppsum-
mering / ønsker for 
tema 2012

Kirsten
Lundgreen, NAf

12.00-13.00 Lunch

For spørsmål kontakt post@artroskopi.no

!Kirsten Lundgreen, Leder

PROgRAm
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STIPEND

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

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

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

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

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

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

Reisestipend og beste 
høstmøteforedrag.

Knut Fjeldsgaard

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

Norsk forening for
håndkirurgis reisestipend

Styret kan tildele et eller flere
reisestipend på inntil kr 10.000
til medlemmer for å besøke
håndkirurgiske avdelinger i
andre land, fortrinnsvis skandi-
naviske. deles ut hvert år. 
Førstegangssøkere vil bli prior-
itert. Søknader sendes til styret 
ved sekretæren og bør inne-
holde opplysninger om reisemål, 
fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på
årsmøtet. etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev
i 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

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

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

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

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

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

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

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

Vedtekter for Norsk ortopedisk 
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

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

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

Stipendet er på kr 75 000 

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

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

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

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

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

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

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

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

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

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

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

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

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

JAN A. PAHLES FORSKNINgSLEgAT
Legat til revmakirurgisk og tverrfaglig 
revmatologisk forskning.
Formål: Å gi støtte til kandidater som 
utmerker seg i sitt arbeid til fremme for 
og videreutvikling av dette felt.
 
Søknadsfrist: 1. oktober 2011. Søknadsskjema 
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no 
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo. Tlf: 23 22 21 10

PROFIX™
Kneprotesesystem
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Tre funksjoner i ett instrument

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.

DYONICS BONECUTTER™
ELECTROBLADE™
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