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Redaktørens HJØRNE

Fordi mye avhenger av revisjonen.

!Alexander Seldal, Redaktør
Scene 1: Folkets Hus 21. april 2007. Arbeiderpartiets
landsmøte. Den bebrillede og tynnhårete sjefsdemagogen med kun antydning til hals messer fra
talerstolen; ”Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen!”. I lokalet lyder trampeklappen. Utenfor er ingen helt sikker på hva han egentlig prøver å
si, og det vekkes en gryende mistanke om at dette
må være en melding fra arrangementets hovedsponsor. I Nordsjøen sitter en ufaglært rustflekkbehandler og bryr seg døyten om fagbevegelsen bare han
får sine drøyt to sykepleierlønninger og 26 friuker i
året. For ham er Sjokk-Siv konge selv om det ryktes
at hun egentlig er kvinne.

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

Heraeus Medical Nordic AB · Box 437 · 191 24 Sollentuna · Sverige · www.heraeus-medical.com

Scene 2: Senere samme dag, et helt annet sted
i kongeriket Norge. En fromt smilende 13-watts
sparepære som er blitt beæret med kjælenavnet ”tobakksmulla”, utnytter fordelen av siste indre til det
ytterste foran sine trosfrender og ukuelige regjeringsmaktoptimister. Den halsløse, forhenværende
gølvarbeiderens mantra omformuleres diskret til
”Barna, barna, barna!”. Forsamlingen går bananas,
i den utstrekning gode, gudfryktige protestanter tillater seg det, og lar seg villig forføre av denne mer
sympatiske, mykmannede cover-versjonen enn originalens litt ubiologiske mekaniskhet.
Utgår: Hofteskudd i familymodus
Ettersom det nesten er påske når dere leser dette
hadde jeg gjort meg noen tanker om denne ene
gjenværende hellige høytiden med et slags skimmer

av sympati, tanker jeg selvfølgelig i min uendelige
generøsitet ville dele med dere. I kjølvannet av
min nådeløse nedsabling av julen i forrige nummer
fikk jeg nesten litt dårlig samvittighet på vegne av
julen, men det gikk heldigvis fort over. Både julen
og samvittighetskvalene altså. Redaktørens hjørne
ble denne gang nesten, men bare nesten, en salig
lapskaus høytid, gudløshet, statskirkelig tannråte,
udødelige one-linere fra Den Store Boken, homser
og vårt trendfikserte, verdslige samfunns kanskje
største paria; de som tror med hellig og bokstavelig
overbevisning.
Selv om noen kanskje stusser, er det faktisk lov, og
endatil sannsynligvis politisk korrekt og passe ungdommelig kult, å omtale utøvere av samkjønnet
samkvem med nevnte betegnelse. De det angår gjør
det jo selv. Etablissementets klåfingra sensurister
har foreløpig nok med politisk korrekturlesing av
Torbjørn Egners sydhavske røverhistorier. Jeg hadde
ladet automathagla med noen friske påstander om
de bedehuskristne som vår tids 50-tallshomser;
marginalisert, idiotforklart og demonisert. Det er fra
våpenukyndige ateister man skal høre sannheten.
Men, påske eller ei, det lumbosakrale får vente på
tur. Begivenhetenes gang har aktualisert et annet
tema. I stedet for en kabaré høypotente usakligheter
i minefeltet religion, sex og sosialdemokrati, må
dere denne gang ta til takke med en søvndyssende
innføring i grunnleggende arbeidslivsanstendighet
ad modum Norge, arbeideres innbilte fødeland.
u
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Vi raukjører for profitt.

Rød Swix og blå russ
Arbeidslinja. Det er dét det heter når massene skal
samles i vanskelige tider, ja og når det stunder
mot valg naturligvis. Arbeid til alle. Heltid til de
som ønsker. Bort med todesimalte brøkstillinger.
Faste ansettelser. Eller som det så ubyråkratisk lakonisk er formulert i vår livbøye Arbeidsmiljøloven;
Arbeidstaker skal ansettes fast.

Thinking outside the cup

*smith&nephew
R3™
Acetabular System

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

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

™ Trademark of Smith & Nephew

I rusen som ble riket til del under det nylig avholdte
verdensmesterskapet i nasjonal selvforherligelse
og overdreven egenpetting, er det lett å tenke at
det beste nordmenn har å by verden er suverene
bortoverskiløpere, lusbefengt mærelaks og vårt
stolte lands frihet til å ruse seg i hjel 24-7 midt i
vinterhovedstaden. Som de fleste andre rusrelaterte
vrangforestillinger medfører heller ikke denne riktighet når hverdagen bakrusbanker i hodet.
Kloke menn og kvinner staket tidlig opp kursen og
definerte vårt moderne samfunns grunnpillarer,
nedfelt i arbeidmiljøloven og folketrygdloven. Den
gang farge-TV var sci-fi og det viktigste var å delta,
ikke å slå svenskene (så feil kan man altså ta). Med
arbeidsmiljøloven i hånd kan man nekte overtid, gratisarbeid, utnytting av barn og unge i arbeidslivet,
usaklige oppsigelser, uforutsigbare og midlertidige
ansettelsesforhold. Den regulerer retten til fri før,
under og etter fødsel, og ammefri. Den sikrer de
ansatte innflytelse på arbeidsplassen, saklighet i
ansettelsesforhold, motarbeider nepotisme og verner mot diskriminering av enhver art. I alle fall når den

får lov til å virke etter intensjonen og partene respekterer kjørereglene. Verden har ikke noe å lære av
våre vintersportstradisjoner. Verden misunner oss
ikke seirene i et lokalt VM for spesielt interesserte.
Det var arbeidsmiljøloven vi skulle viftet med foran
TV-kameraene. Landets største stolthet og eksportartikkel burde naturligvis være det offentlige
velferdssystemet og arbeidslivsreguleringene som
beskytter den lille mann mot utnyttelse. At verdipapirpushende kontorstolslitere i Dagens Næringsliv
og deres meningsfeller, i etterkant av vikarbyråskandalen innen den kommunale helsetjenesten,
stempler arbeidsmiljøloven som håpløst gammeldags kan vi fint leve med. Den fiktive verdiskapingsbransjen har vel aldri vært begeistret for reguleringer som sikrer allmuen anstendige rettigheter på
bekostning av profitten. Det er fagforeningsbevegelsen som, sammen med visjonære politikere, skal ha
hovedæren for at vi i dag har en lovfestet regulering
av arbeidslivet resten av verden kan og bør misunne
oss. Man skal ikke skue langt utenfor landets grenser før forholdene og rettighetene i arbeidslivet er av
en helt annen og uønsket karakter. Så hadde vår innledningstaler kanskje et lite poeng likevel om hans
mantra lød aldri så bolsjevistisk.
§ 14-9
Mitt hovedanliggende, og det som gjør arbeidsmiljøloven spesielt aktuell for oss leger akkurat nå,
er dens paragraf 14-9 som regulerer midlertidige ansettelser og slår fast at arbeidstaker skal ansettes
fast. Bakteppet er naturligvis den uheldige sed- u
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Nightingale

vanen at leger i spesialisering er blitt betraktet som
midlertidig ansatte av begge parter, både Legeforeningen og Spekter, vår arbeidsgivers sjarmerende
støttekontakt. Det som tidligere har blitt sett på som
en naturbetingelse for å få spesialistutdanningens
hjul til å gå rundt, ble utfordret av Yngre legers forening i Ålesund 2008 da Ylfs landsråd vedtok å jobbe
for faste stillinger for alle leger. Så, på legeforeningens årsmøte i Bodø 2009, ble dette endelig vedtatt
mot Eldre Lægers forenings to stemmer så vidt jeg
kan erindre. Det var nå, til fleres overraskelse, offisiell politikk at alle leger skulle ha faste stillinger.
Et system som hadde blitt så innarbeidet at man
knapt kunne forestille seg verdens videre fremgang
uten ordningen, var med ett forkastet til fordel for en
fremtidsrettet, og ikke minst lovharmonisk, likebehandling av leger med ansatte i nasjonens alle andre
tenkelige bransjer.
Uhørt? Spekter motsatte seg naturligvis enhver
bevegelse i saken og insisterte på å betrakte LISer
som midlertidig ansatte selv om det kunne bli en
pedagogisk utfordring å samstemme dette med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Nå slapp vi heldigvis at det utartet til tørr nevekamp mellom partene
ettersom en klok forvaltning, etter imponerende
informasjonsarbeid fra legeforeningen, innså det
absurde, og muligens lovstridige, i situasjonen.
Høsten 2010 ble det endelig offisielt fra regjeringshold; Leger skal som alle andre, naturligvis, i all
hovedsak være fast ansatte. Slik lovens intensjon er.
Så kan man i ettertid undre seg hvorfor kalenderen
nesten viste 2011 før legestanden tok steget inn i den
moderne arbeidsverden. Bedre sent enn aldri.
Nå skal jeg først være litt flåsete, sa skal jeg mane
til dialog (altså en dose Alex fulgt av en dose Jonas)
Naturligvis har innsigelsene mot fast ansettelse av
LISer kanskje vært størst fra egne rekker. Man tilhører da ikke landets sannsynligvis mest forandringsvegrende arbeidsstokk for ingenting. Det har

ikke manglet på apokalyptiske scenarier og advarsler
om spesialistutdanningens totale kollaps. Leger er
som alltid leger verst. Det hører likevel ingensteds
hjemme at en enkeltgruppe arbeidstakere frarøves
grunnleggende og lovfestede arbeidslivsretter, fordi det “alltid har vært slik”, ”alltid har fungert” og
enhver modernisering av denne stokk konservative
ansettelsespraksisen angivelig vil resultere i at alt
går i dass. Vi har klokelig nok innført arbeidstidsbegrensninger. Tredøgnsvakter er nå kun festlige
historier videreformidlet av emeritusene. Vi overlevde timetallsreduksjoner og innførte åttetimersdagen. Vi har lovregulert verdens utvilsomt beste
foreldrepermisjonsrettigheter. Selv for leger!
EU har innført sterke arbeidstidsbegrensninger i arbeidstidsdirektivet. USA dilter skrikende, skrålende
og halvhjerta etter. Vi ledet veien. Nå har det til og
med gått så langt at unge kvinner blir ortopeder!
Unge menn tar ut lengre permisjoner i småbarnsalderen og legejobben opphørte for flere på et eller
annet tidspunkt å være selve meningen med livet.
Færre av oss spontanvæter buksene med et undertrykt lykkestønn ved tanken på å bedrive pappsløyd
på osteoporotikere nattestid. Verden går med andre
ord stadig fremover. Noen ganger leder vi an, andre
ganger ikke. Det skal ikke underkjennes at faste stillinger til leger vil medføre behov for noen endringer
i spesialistutdannelsen. Selvfølgelig vil det tvinge
seg frem en revisjon av spesialistløpet, kanskje til
og med sykehusstrukturen, gruppestatus, spesialistkrav etc. Dette er utfordringer som må løses, ikke
ved å kollektivt berøve unge leger for grunnleggende
lovfestede retter, men ved å se på organiseringen av
spesialistutdannelsen. Sverige, blant flere, har klart
det. Der er faste stillinger, også for leger i spesialisering, for lengst innført og fungerer til alle parters
tilfredsstillelse. Nasjonen er for øyeblikket best på
hurtig bortoverski, men Sverige er muligens best på
de fleste (andre) vesentligheter. Kanskje vi kan klare
både og?

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo.
Tel.: 24 11 18 00. www.thrombosisadviser.com
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Leder
AMP® – Advance
Medial Pivot
AMP kneprotese er
utviklet for å rekonstruere det anatomiske kne
så optimalt som mulig.
Baserer seg på et ”ballin-socket” rotasjonsprinsipp medialt, med
glidende artikulasjon
lateralt. Dokumentert
ROM på mer enn 119º.
10 års dokumentasjon.

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

Spacer-G/K

NYHET!

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

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

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

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

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

Medinor AS • Pb 94 Bryn 0611 Oslo • Nils Hansensvei 4 0667 Oslo
Tlf: 24 05 66 00 • Faks 24 05 67 85 • E-post: medinor@medinor.com • www.medinor.no

Kjære kolleger
Katastrofene rammer verden
I skrivende stund er det bilder fra tsumanirammede
Japan som sjokkerer, og nok engang får vi
demonstrert hvor lite det er vi mennesker kan gjøre
når naturkreftene slippes fri. Ifølge en oversikt er
jordskjelv på 9,0 på Richters skala svært sjeldne, de
kan regnes som hundreårsskjelv. TV-bildene viser
at ødeleggelsene er enorme, og sannsynligvis vil
tapene av menneskeliv bli svært høye etter hvert.
Med tsunamien i Thailand og Indonesia, og med
jordskjelvet på Haiti friskt i minne, så virker det som
det er en opphoping av enorme naturkatastrofer
nå. Disse katastrofene er så store at de angår
hele verdenssamfunnet, og krever en stor innsats
fra FN, EU, enkeltstater, store og små frivillige
organisasjoner. Allerede i dag kan man høre utsagn
som om at japanerne, som er et arbeidsvillig og
flittig folk, vil klare gjenreisningen selv. Dette tror
jeg blir helt feil. Japan trenger nå all den hjelp de kan
få fra verdenssamfunnet, og nå har de også bedt om
hjelp. I den sammenhengen må jeg si at jeg beundrer
de frivillige organisasjonene, de kan raskt stille de
nødvendige og ønskede team tilgjengelig for arbeid
i slike katastrofeområder.
Arbeid og menneskerettigheter står sentralt for
mange mennesker. At store deler av ungdomsgenerasjonen i Europa står uten arbeid i dag, må
anses å være ekstremt uheldig. Derfor er sikring
og stabiliserende økonomiske tiltak nødvendig.
Hva høy arbeidsledighet og ustabile politiske
forhold kan føre til, har vi opplevd en gang for
mye. Selv om Europa opplever høye ledighetstall,
så er likevel menneskerettighetene ivaretatt. Slik
er det dessverre ikke i store deler av den arabiske
verden, og her ligger nok mye av grobunnen for
”Jasmin-revolusjonen”. La oss bare håpe at denne
revolusjonen kan føre til bedrede forhold i disse
landene, og at rettigheter vi tar for gitt, også kan
komme befolkningen i disse landene til gode. Så får
vi også håpe at media, på grunn av tsunamikatastrofen
i Japan, ikke glemmer det som skjer i Nord-Afrika og
Midt-Østen, med bl.a. det som ser ut til å utvikle seg
til en borgerkrig i Libya.
Hva skjer i Norge?
Ellers har jo ski-VM opptatt nordmenn i februar: ”Er

det noen som har råd til
å arrangere OL, så er det
Norge. Derfor bør Norge
søke om å få arrangere
Vinter-OL
på
nytt”,
skriver Bjørge Stensbøl,
sannsynligvis i lykkerus,
dagen etter at ski-VM var
ferdig. Makan til utspill,
og for en timing. Med
en kongefamilie, en statsminister, ordfører som
!Ketil J. Holen
ambassadører for Oslo og
”the best ski-VM ever”, er
det vanskelig akkurat nå å se for seg en opposisjon
mot utsagnet fra Bjørge Stensbøl.
I disse dager sitter regjeringen i såkalt budsjettkonferanse, og alle venter i spenning på eventuelle
lekkasjer, hvem er neste års budsjettvinnere og hvem
er budsjett-tapere? Norsk helsevesen har i mange
år nå vært preget av omstillinger og nedskjæringer,
og det er behov for en stor satsning innen eldreomsorgen. Det har vært noen gjennomgående
argumenter, helsevesenet får så og så mange
milliarder, og i helsevesenet må de lære seg å holde
seg til budsjetter. Det er også behov for milliardinvesteringer i skole og infrastruktur, også innen
disse områdene er det en følelse av at man får for
lite. Når disse aller viktigste samfunnsoppgavene
må tilpasse seg en stram økonomisk hverdag, skal vi
da begynne å snakke om å arrangere Vinter-OL, som
igjen vil kreve store statlige investeringer, på nytt?
Idrett er ofte god underholdning. Ski-VM var et bevis
på det. Selv liker jeg også å se gode fotballkamper.
Men jeg må likevel poengtere at det er viktigere
samfunnsoppgaver som ligger foran oss, enn
underholdning. Derfor bør idretten i hovedsak være
selvfinansierende, og ikke avhengig av stor statlig
støtte. I fjor skrev vår svenske kollega, professor Olle
Svensson i Umeå, en kronikk i Nopen om røyking og
røykere. Burde vi stille som krav til pasienter at de
sluttet å røyke for å kunne bli operert? Et helsevesen
som allerede sliter med stramme budsjetter,
får stadig flere og flere oppgaver, og et nytt og
voksende problem er sykelig overvekt. Pasienter
med slik overvekt finner man nå i alle aldre, fra
barn og ungdom til eldre. Denne pasientgruppen u
Norsk Ortopedpost • 1 - 2011
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Charnley hofteprotese

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

Delta Xtend skulderprotese

nytt, Delta Xtend, Revers Shoulder
System. leveres både for sementert
og usementert bruk.

Expedium

moderne og komplett fiksasjonssystem for thoracal og lumbalcolumna.

Corail hofteprotese

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

LCS kneprotese

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

DePuy trauma

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

C-Stem AMT hofteprotese

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

Pinnacle

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

Arthrex

Instrumenter og implantater til
artroskopiske- og mini invasive
prosedyrer.

belaster allerede helsevesenet i stor grad, fordi
andre sykdommer ofte ledsager overvekt. Det nye
nå er at dette også i betydelig grad rammer barn.
Hva kan og skal vi som ortopeder gjøre med dette?
Skal vi forholde oss rolig og vente til pasientene
kommer til oss med tidlig nedslitte ledd og andre
muskel- og skjelettlidelser, og ønsker operasjon?
For det er jo det vi er utdannet til, å operere. Eller
skal vi engasjere oss i arbeidet med å forhindre
denne utviklingen mot flere overvektige? Kan Norsk
ortopedisk forening bidra i dette arbeidet? Kan vi ha
en oppgave innfor forebyggende medisin?
Forebyggende tiltak
Burde vi, slik Olle Svensson mener vi bør kreve av
røykere, kunne kreve at overvektige pasienter går
ned i vekt før vi opererer dem? Som røyking gir også
fedme økt risiko for komplikasjoner i forbindelse
med kirurgiske inngrep. Skal vi kunne forby alle som
er født etter 2000 å kjøpe tobakk, slik det er fremmet
forslag om? Jeg tror ikke det er klart for slike ekstreme
tiltak her i landet nå, men at det forebyggende
arbeid må intensiveres, er det ingen tvil om.
Aktivitetsnivået blant barn og ungdom må økes,
og arbeidet bør startes tidlig. Friluftsbarnehager
har blitt et populær og ønsket alternativ for mange
foreldre, antall gym-timer i skolen er på vei opp,
dette er viktige tiltak med tanke på framtidig helse
for barn av i dag. Forebyggende medisin må også
inkorporeres i arbeidslivet, arbeidsgivere bør legge
til rette for treningsmuligheter i arbeidstiden,
sannsynligvis vil dette kunne få stor betydning bl.a. i
forhold til å redusere sykefraværet. Så kan vi jo håpe
at prestasjonene til Petter Northug, Marit Bjørgen,
Aksel Lund Svindal og Tarjei Bø kan stimulere barn
og ungdom til økt aktivitet. Hvis så skjer kan man
kanskje forsvare den enorme satsingen som NRK
hadde på ski-VM.
Ja til private tilbud i helsevesenet
I det siste har Adecco-skandalen preget nyhetene,
og det er klart at dette har vært en skandale. Likevel
er det klart at helse-Norge har hatt behov for hjelp fra
utleierbyråer, men oppfølgingen og kontrollrutinene
har vært for dårlige, og dette er utnyttet av Adecco.
Det virker som denne utnyttelsen var satt i system,
noe som er helt uakseptabelt. Men dette bør ikke
føre til at helse-Norge avvikler all kontakt med
utleiebyråer, for da vil store deler av helsetilbudet
i Norge raskt klappe sammen, og da spesielt innen
de lite prestisjefylte områdene, som man dessverre
må innrømme at for eksempel eldreomsorgen er.
Her må også de offentlige arbeidsgiverne komme

på banen, og i større grad kunne tilby faste stillinger
og ønskede arbeidsplaner og stillingsandeler. I
årene framover nå vil det være et enormt behov
for nye stillinger i helsevesenet, og en stor andel
av disse vil være i eldreomsorgen. Sannsynligvis
klarer vi ikke å dekke denne etterspørselen ved å
utdanne nok personer her hjemme, og da vil import
av arbeidskraft, på korte eller lengre kontrakter, bli
svært aktuelt. Statistisk sentralbyrå har beregnet
et underskudd på over 40000 helsearbeidere
fram mot 2030. At de som da kommer til Norge vil
jobbe mye og intensivt når de er her, bør vi nok
kunne akseptere. Jeg tror det blir nødvendig med
en oppmyking av arbeidsmiljøloven i forhold til
bestemmelsene om antall arbeidstimer pr. dag, uke
og måned, det burde i alle fall være mulig å søke om
dispensasjon fra arbeidsmiljøloven for andre ansatte
i helsesektoren, slik det er det for oss leger. Men for
all del, avtalene må tåle dagens lys, ”transparency”
er vel det moteriktige ordet å bruke i dag.
Høstmøtet 2011
For øvrig er planleggingen av Høstmøtet 2011 i full
gang, hovedlinjene i programmet er lagt, og alt
ligger til rette for et nytt, vellykket møte. I år skal
Norsk Kirurgisk Forenings (NKF) 100-års jubileum
markeres, planene rundt dette jobbes det med
nå i styret i NKF, uten at noe er helt fastlagt enda.
Hvordan markeringen blir, får vi komme tilbake til når
det er bestemt, men styret i Nof ønsker ikke at dette
skal gå ut over vårt faglige program. De to siste årene
har vi hatt 140 frie foredrag på Høstmøtet, i tillegg
til alle symposiene. Jeg håper at antall frie foredrag
vil øke, fordi det vitner om en høy aktivitet rundt om
på sykehusene, og det er den beste stimulans til en
vital og blomstrende forening. Styret jobber nå også
med en CME-sertifisering for Høstmøtet, dette vil
bli avklart i løpet av våren. Forhåpentligvis vil dette
høyne statusen for Høstmøtet ytterligere, kanskje
spesielt sett med utenlandske øyne, og dermed
gjøre det lettere å få utenlandske bidrag til møtet.
Dette ble kanskje litt mange og forskjellige tanker,
men man preges av tiden man lever i, og disse
enorme katastrofene som skjer rundt om på jorden,
påvirker meg som alle andre. Snart vil helsearbeidere
fra Norge og mange andre land reise til Japan for
å hjelpe, kanskje også etter hvert til Libya, og til
slutt vil jeg bare uttrykke min største respekt og
beundring for det arbeidet disse personene utfører.
!Ketil J. Holen, Leder

Norsk Ortopedpost • 1 - 2011

15

Arthrotec Pfizer

for gastrointestinale blødninger hos pasienter som står på antikoagulantia. Risikoen er
spesielt stor ved samtidig behandling med et dikumarolpreparat (warfarin) og kombinasjonen bør derfor unngås. Begge metaboliseres via CYP 2C9. NSAIDs hemmer warfarinmetabolismen, og forsterker dermed effekten av warfarin på blødningstiden. Dersom kombinasjonsbehandling er nødvendig, bør blødningstiden monitoreres. Samtidig
bruk av ciklosporin anses å kunne øke risikoen for nyretoksisitet pga. nedsatt syntese av
prostacyklin i nyrene. Ved kombinasjonsbehandling skal nyrefunksjonen følges nøye. Økt
digoksinnivå er rapportert ved samtidig bruk av digoksin og diklofenak og pasientene
bør monitoreres for digoksintoksisitet. Samtidig bruk av etanol og NSAIDs øker blødningsfaren. NSAIDs kan gi reduserte ketokonazolnivåer. Økt risiko for gastrointestinale
sår og blødninger ved kombinasjon med kortikosteroider. Kombinasjon med litium kan
føre til økt serumkonsentrasjon av litium, som følge av hemming av renal clearance av
litium. Kombinasjonen bør unngås, dersom det ikke er mulig med frekvente serumkontroller av litium for å styre dosen. NSAIDs hemmer tubulær sekresjon av metotreksat, det
kan også være metabolsk interaksjon, med derav redusert clearance og risiko for forsterket effekt av metotreksat. Ved høydosebehandling av metotreksat bør NSAIDs unngås. En
ev. interaksjon skal overveies også ved lavdosebehandling med metotreksat, spesielt ved
nedsatt nyrefunksjon. Samtidig bruk av andre NSAIDs anbefales ikke pga. økt mulighet
for gastrointestinal toksisitet, og liten eller ingen økning i effekten. Økt risiko for gastrointestinal blødning ved kombinasjon med SSRIs og platehemmere. Samtidig behandling
med probenecid gir redusert utskillelse og derav økt effekt av NSAIDs. Mulig økt risiko for
nyretoksisitet ved kombinasjon med tacrolimus. Graviditet/Amming: Kontraindisert
ved graviditet, samt hos kvinner som planlegger graviditet. Misoprostol kan føre til livmorskontraksjoner og påfølgende abort i alle trimestre. Det er sett økt forekomst av en
rekke misdannelser, inkludert kardiovaskulære, i dyr gitt prostaglandinsyntesehemmere
under organogenesen. Ved behandling av kvinner i fertil alder skal derfor effektiv svangerskapsforebyggelse anvendes. Preparatet bør ikke inntas i ammeperioder. Bivirkninger: Mest vanlig er abdominale smerter, diaré, kvalme og dyspepsi. Diaré er generelt mild/moderat og forbigående. Diarétendensen kan minimaliseres ved at
preparatet tas umiddelbart etter måltid og ved å unngå antacida som primært inneholder magnesium. Bivirkninger kan reduseres ved å gi laveste effektive dose i kortest mulig
tid. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Mavesmerter, diaré, kvalme, dyspepsi, flatulens,
brekninger, gastritt, forstoppelse og sure oppstøt. Hud: Utslett (erythema multiforme),
kløe. Lever: Økning i ALAT og alkalin fosfatase. Sentralnervesystemet: Søvnløshet, hodepine, svimmelhet. Øvrige: Redusert hematokrit. Mindre hyppige: Blod: Trombocytopeni.
Gastrointestinale: Stomatitt. Hud: Purpura, urticaria. Urogenitale: Menoragi, mellomblødninger, pre- og postmenopausale blødninger og dysmenoré, brystsmerter, vaginitt, livmorkramper. Sjeldne (<1/1000): Hud: Anafylaktisk reaksjon, angioødem. Lever: Hepatitt
(med eller uten gulsott). Følgende er sett etter markedsføring: Gastrointestinale bivirkninger er hyppigst rapportert (ca. 45% av alle rapporter), etterfulgt av hud- og sensitivitetsreaksjoner. Blod: Leukopeni, trombocytopeni, agranulocytose, hemolytisk anemi,
aplastisk anemi. Gastrointestinale: Ulcerøs stomatitt, pankreatitt, tap av appetitt,
munntørrhet, hematemese, melena, glossitt, forverring av kolitt eller Crohns sykdom.
Gastritt er sett med lavere frekvens. Peptiske sår, reduksjon i hemoglobin assosiert med
gastrointestinalt blodtap, sår på spiserøret, perforasjon eller gastrointestinal blødning,
spesielt hos eldre, kan forekomme, og kan være dødelig. Hud: Erythema multiforme, urticaria, fotosensitivitet, anafylaktoide systemiske reaksjoner, ansikts- og tungeødem, hypotensjon og sjokk. Alvorlige hudreaksjoner (Stevens-Johnsons syndrom, Lyell’s syndrom), hypersensitivitet (inkl. astma, allergisk purpura og hårtap, vaskulitt og
lungebetennelse), utslett med bylle- og blæredannelse og erytrodermi. Eksfoliativ dermatitt, mukokutane reaksjoner. Lever: Isolerte tilfeller av alvorlig og fulminant hepatitt,
også uten prodromalsymptomer, forhøyet ASAT eller bilirubin. Sentralnervesystemet:
Døsighet, prikking i huden, humørforandringer, hukommelsestap, forvirring, synsforstyrrelser, øresus, irritabilitet, kramper, depresjon, angst, mareritt, skjelvinger, psykotiske
reaksjoner, smaksforstyrrelser og tretthet. Symptomer på aseptisk meningitt (stiv nakke,
hodepine, kvalme, brekninger, feber eller nedsatt bevissthet). Pasienter med autoimmune sykdommer synes å være mer mottakelige. Sirkulatoriske: Hypotensjon, hypertensjon, palpitasjoner, brystsmerte og hjertesvikt. Urogenitale: Blødning fra livmor. NSAIDs
er assosiert med nyrepatologi, inkl. papillær nekrose, interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom, proteinuri, hematuri, akutt nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt. Ødem, spesielt
hos pasienter med hypertensjon eller nedsatt nyrefunksjon. Øvrige: Isolerte tilfeller av
forverret inflammasjon i forbindelse med infeksjoner. Frysninger, feber. Dyspné, tåkesyn.
Unormale livmorkontraksjoner, ruptur og perforasjon av livmor, blødning fra livmor, restplacenta, amnionvæske embolisme, ufullstendig abort, prematur fødsel, fosterdød, fødselsskader. Diklofenak, spesielt i høye doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling,
kan være forbundet med en liten økning i risiko for arterielle tromboser (f.eks. hjerteinfarkt eller hjerneslag). Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Tretthet, skjelvinger,
kramper, åndenød, mavesmerte, diaré, feber, palpitasjoner, hypotensjon eller bradykardi.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Anbefalte tiltak for å minske absorpsjon av
nylig inntatt legemiddel er fremkalling av brekninger, maveskylling eller medisinsk kull.
Se Giftinformasjonens anbefalinger for diklofenak M01A B05 og misoprostol A02B B01.
Pakninger og priser: 20 stk. (blister) kr 95,50. 100 stk. (blister) kr 306,80. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Revmatoid artritt hos voksne pasienter når NSAIDs er nødvendig til tross for legemiddelrelaterte ventrikkel- og duodenalsår i anamnesen. Alvorlig og
symptomgivende hofte- eller kneleddsartrose. Kroniske, sterke smerter med betydelig
redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Refusjonskode: ICPC/ ICD, Vilkår nr: -71 Kroniske, sterke smerter, 111 , -90 Palliativ behandling i
livets sluttfase, -, L88 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom, -, L89 Hofteleddsartrose, -, L90
Kneleddsartrose, -, L91 Polyartrose INA ,-, L99 Psoriasisartritt, -, L99 Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom, - , -71 Kroniske, sterke smerter, 111, -90 Palliativ behandling i
livets sluttfase, -, M05 Seropositiv reumatoid artritt, -, M06 Annen reumatoid artritt, -, M07
Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom, -, M13.0 Uspesifisert polyartritt, -, M15 Polyartrose, -, M16 Hofteleddsartrose, -, M17 Kneleddsartrose, -, M45 Ankyloserende spondylitt, -. Vilkår:111 Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i
journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og
evaluering av effekt av legemiddeltiltak.
Sist endret: 21.04.2008
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Antiflogistikum + prostaglandinanalog. ATC-nr.: M01A B55
TABLETTER: Hver tablett inneh.: Diklofenaknatrium 50 mg i kjernen, dekket av syreresistent lag, misoprostol 0,2 mg i ytterlaget, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Modifisert
frisetting. Indikasjoner: Reumatoid artritt og artrose hos voksne pasienter når NSAIDs er
nødvendig til tross for legemiddelrelaterte ventrikkel- og duodenalsår i anamnesen. Dosering: 1 tablett 2-3 ganger daglig direkte etter måltid. Tablettene skal svelges hele. Kontraindikasjoner: Aktivt mavesår/-blødning eller perforasjon. Aktiv gastrointestinal blødning eller andre aktive blødninger, f.eks. cerebrovaskulære blødninger. Overfølsomhet
for diklofenak, acetylsalisylsyre, andre NSAIDs, misoprostol eller andre prostaglandiner,
eller noen av hjelpestoffene i preparatet. Hos pasienter der acetylsalisylsyre eller andre
NSAID har forårsaket astma, nesepolypper, angioødem, urticaria eller akutt rhinitt. Graviditet. Kvinner som planlegger graviditet. Behandling av perioperativ smerte i forbindelse
med koronar «bypass»-kirurgi. Alvorlig nyre- eller leversvikt. Alvorlig hjertesvikt. Forsiktighetsregler: Samtidig bruk av andre NSAIDs, inkl. C0X-2-hemmere, bør unngås. Kvinner i fertil alder skal bruke effektiv prevensjon. Ved mistanke om graviditet skal preparatet seponeres. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke undersøkt. Forsiktighet ved nyre-,
hjerte-, eller leversykdommer, samt hos eldre, ettersom NSAIDs kan forringe nyrefunksjonen. Blod-, lever- og nyrefunksjon bør kontrolleres ved langtidsbehandling. Leverfunksjonen bør monitoreres periodevis, ved redusert leverfunksjon regelmessig. Forsiktighet
ved oppstart til pasienter som er dehydrert eller av andre årsaker har en risiko for nedsatt
blodvolum. Dosen bør holdes lavest mulig, og nyrefunksjonen bør monitoreres. Diklofenak-metabolitter elimineres hovedsakelig via nyrene. Akkumuleringsgrad av metabolitter ved nyresvikt er ikke undersøkt. Pasienter med betydelig svekket nyrefunksjon bør
overvåkes nøye. I sjeldne tilfeller kan NSAIDs forårsake interstitiell nefritt, glomerulitt,
papillenekrose og nefrotisk syndrom. NSAIDs hemmer syntesen av renale prostaglandiner, som har betydning for opprettholdelse av renal perfusjon ved redusert blodstrøm
og blodvolum. Hos slike pasienter kan NSAIDs føre til redusert nyrefunksjon/-svikt. Nyrefunksjonen vil vanligvis returnere til utgangspunktet ved seponering. Pasienter med
hjertesvikt, levercirrhose, nefrotisk syndrom og nyresykdom har størst risiko for slik påvirkning, og skal overvåkes nøye. Hepatitt kan oppstå uten prodromale symptomer.
Væskeretensjon og ødem er rapportert og monitorering og veiledning er nødvendig for
pasienter med tidligere hypertensjon og/eller mild til moderat hjertesvikt. Bruk av diklofenak, spesielt i høye doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling, kan være forbundet med en liten økning i risiko for alvorlige arterielle tromboser (f.eks. hjerteinfarkt eller
hjerneslag). Lege og pasient bør være oppmerksomme på ev. utvikling av slike hendelser,
selv om kardiovaskulære symptomer ikke er opplevd tidligere. Pasienten bør informeres
om tegn og/eller symptomer på alvorlig kardiovaskulær toksisitet, og hva som bør gjøres
hvis slike oppstår. Hypertensjon kan oppstå, eller eksisterende hypertensjon forverres.
Dette kan bidra til økt forekomst av kardiovaskulære hendelser. Forsiktighet ved bruk til
hypertensive pasienter. Blodtrykket bør følges nøye ved oppstart, og gjennom hele behandlingsperioden. Pasienter med ukontrollert hypertensjon, hjertesvikt, kjent iskemisk
hjertesykdom, perifer arteriesykdom, og/eller cerebrovaskulær sykdom bør bare behandles etter nøye vurdering. Tilsvarende vurdering bør gjøres før oppstart av langtidsbehandling ved risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking). NSAIDs hemmer platedannelsen og forlenger
blødningstiden. Ekstra oppfølging anbefales ved hematopoietiske tilstander eller ved
koagulasjonsdefekter, eller ved tidligere cerebrovaskulær blødning. Gastrointestinal
blødning, sår, betennelser og perforasjon kan oppstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller uten forvarsel eller tidligere alvorlige plager. Risikoen for slike symptomer øker med økt dose, hos pasienter med tidligere sår, særlig med samtidig blødning
og perforasjon, og hos eldre. Preparatet bør brukes med forsiktighet til disse pasientene,
og behandlingen bør innledes med lavest mulig dose. Forsiktighet ved tidligere gjentatte episoder med mavesår/-blødning. Pasienter, særlig eldre, med tidligere gastrointestinal toksisitet bør rapportere alle uvanlige abdominale symptomer (særlig blødning),
spesielt under behandlingsoppstarten. Hvis gastrointestinale blødninger eller sår oppstår bør behandlingen avsluttes. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler
som øker faren for sår eller blødning, slik som orale kortikosteroider, antikoagulantia som
warfarin, selektive serotonin reopptakshemmere (SSRIs) eller platehemmende midler,
som acetylsalisylsyre. Bør gis med forsiktighet ved gastrointestinal sykdom (ulcerøs kolitt,
Crohns sykdom), da slik sykdom kan forverres. Alvorlige hudreaksjoner, inkl. eksfoliativ
dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er rapportert
svært sjelden, og kan være dødelige. De fleste tilfellene oppstår i 1. behandlingsmåned.
Preparatet bør seponeres dersom pasienten får utslett, slimhinnelesjoner eller andre
tegn på hypersensitivitet. NSAIDs kan utløse bronkospasme hos pasienter med aktiv eller
tidligere bronkialastma eller allergisk sykdom. Ved langtidsbruk (>3 måneder) med
inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst
av overforbruk av analgetika (MOH - medication-overuse headache) bør ikke behandles
med doseøkning. I slike tilfeller bør preparatet seponeres. Diklofenak reduserer inflammasjon og reduserer dermed nytten av kliniske symptomer, som f.eks. feber, som metode
for å oppdage infeksjoner. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp-laktasemangel) eller glukosegalaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet pga. laktoseinnhold. Interaksjoner: Antacida kan forsinke absorpsjonen av diklofenak. Magnesium-antacida er vist å
forsterke misoprostol-indusert diaré. NSAIDs kan hemme metabolismen av antidiabetika, og dermed gi økt effekt av antidiabetika. Diklofenak/misoprostol bør gis med forsiktighet til pasienter som får insulin eller orale antidiabetika. NSAIDs kan motvirke den diuretiske effekten av furosemid og bumetanid, muligens via hemning av
prostaglandinsyntesen. Samtidig behandling med kaliumsparende diuretika kan være
assosiert med økt serumkaliumnivå og serumkalium bør monitoreres. NSAIDs motvirker
den antihypertensive effekten av betablokkere (ikke sulindak), og kan også motvirke den
antihypertensive effekt av tiazider (ikke sulindak), betablokkere og ACE-/angiotensin IIhemmere. Hos pasienter med redusert nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre) kan samtidig administrering av ACE-hemmere eller angiotension II-hemmere gi økt
svekkelse av nyrefunksjonen og øke risikoen for akutt nyresvikt. Dette er vanligvis reversibelt. Pasienten bør være tilstrekkelig hydrert, og behovet for overvåking av nyrefunksjonen bør evalueres ved behandlingsstart og deretter periodisk. NSAIDs hemmer
trombocyttaggregasjon og skader slimhinnen i gastrointestinalkanalen, med økt risiko

Arthrotec reduserer risiko for sår
i ventrikkel/tolvfingertarm
sammenlignet med diclofenac

hos artrosepasienter1

Misoprostol

Diclofenac

Beskytter slimhinnen i ventrikkel
og tolvfingertarm2

Reduserer smerte og
inflammasjon2

To virkningsmekanismer i én tablett
pfizer.no/arthrotec
Ref. 1) Bocanegra TS, Weaver AL., Tindall EA., et al; for the Arthrotec Osteoarthritis Study Group. Diclofenac/
misoprostol compared with diclofenac in the treatment of osteoarthritis of the knee or hip: a randomized, placebo
controlled trial. J. Rheumatol. 1998;25(8):1602-1611. Ref. 2) Arthrotec SPC 08.01.2008
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Bakgrund
Behandling av pertrokantära
frakturer har svängt från en total dominans av extramedullär
plattfixering (SHS) till en ökning av intramedullär spik (IM).
De intramedullära spikarna har
marknadsförts att besitta fördelar jämfört med SHS. Hittills har
det vetenskapliga stödet för
spiken inte varit övertygande.
I den senaste Cochrane analysen
där IM jämfördes med SHS menar
författarna tvärtom att plattan
synes vara en överlägsen behandlingsmetod eftersom den medför färre komplikationer [Parker
et al 2008].

Vad visar Rikshöft?
Av de pertrokantära frakturerna
utgörs 2/3 av stabila 2-fragmentsfrakturer och 1/3 av instabila flerfragmentfrakturer [Rikshöft2008]. Åttiotre procent av
fallen opererades med glidskruv
och platta, en minskning med 8
% över en tioårsperiod. I gruppen
med flerfragmentfrakturer är minskningen ännu tydligare där nu 55
% opereras med plattfixation jämfört med 86 % av fallen år 1998.
Under samma tidsperiod har det
skett en successiv ökning av IM
både för tvåfragmentfrakturerna,
3 till 13 % och för flerfragmentfrakturerna från 15 % till 42 %.

Pertrokantär tvåfragmentfraktur opererad med DHS instrumentarium.

Implantatens karaktär
Sliding Hip Screw (SHS), har en
uniaxial kompressionsförmåga
längs collum femoris, är användarvänligt och utgör en etablera
operationsmetod.
För att reducera risken för överdriven frakturkompression och
medialisering av distala femurfragmentet lanserades Trochanteric Stabilising Plate (TSP),
utformad som en förlängd stödplatta för SHS instrumentariet.
I de få jämförande studier som
är gjorda har man funnit att TSP
bidragit till, dels en minskad u
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för utskärning av collumskruven ur caput. MSP kräver därför
frekventa radiologiska uppföljningar och beredskap för stegvis
dynamisering för att förhindra
utskärning [Lunsjö et al 1996].
Patient med suboptimalt reponerad
flerfragmentfraktur opererad med
DHS instrumentarium och med postoperativ utskärning av collumskruv
samt implantatlossning.

Pertrokantär flerfragmentfraktur
opererad med kort Gammaspik.

lateralisering av trokanter major, men också en minskad frakturkompression och därmed benförkortning jämfört med andra
extramedullära fixationsmetoder
[Lunsjö et al 2001]. Babst et al
1998, Madsen et al 1998].
Medoffplattan (MSP), som är
en vidareutveckling av SHS, är
utrustad med en biaxiell dynamiseringsförmåga som tillåter
kompression såväl längs lårbenshalsen som femurskaftet, men
också en uniaxial dynamiseringsförmåga där kompressionen kan
tillåtas ske enbart längs femurskaftet vilket anses vara en fördel
vid behandling av subtrokantära
frakturer. En svårighet i den
kliniska vardagen kan dock vara
att differentiera en distal pertrokantär fraktur från en proximal
subtrokantär fraktur vilket kan
leda till en felaktig användning
av den dynamiseringsmetoden
vid pertrokantära frakturer. Implantatet beter sig då som en
fast vinkelbladsplatta med risk
22
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Ett sätt att försöka övervinna
nackdelarna med platta och skruvar vid instabila pertrokantära
frakturer är att nyttja en proximal
märgspik. IM har uppenbara teoretiska fördelar. Förutom en centrering av IM i femur anses den
erbjuda en förbättrad biomekanik med en kortare hävarm vilket
medför en stabilare frakturkonfiguration.
Komplikationspanorama
Behandlingen av stabila pertrokantära frakturer är okontroversiell och goda resultat kan
förväntas med flertalet implantat [Jensen et al 1980]. De flesta
författare förordar SHS och i en
svensk studie var reoperationsfrekvensen 3 % [Ekström et al
2009] vilket är förenligt med
tidigare studier där den främsta orsaken till reoperation var
utskärning av collumskruven
[Adams et al 2001, Ekström et al
2009].
Vid
instabila
pertrokantära
frakturer är behandlingen mer
kontroversiell och graden av
misslyckande för SHS vid dessa
frakturer är betydligt högre, varierande från 4 % till 15 % [Madsen
et al 1998, Adams et al 2001, Harrington et al 2002] Ett undantag
är dock Medoffplattan där prospektiva randomiserade studier
har visat mycket goda resultat vid
instabila frakturer med en komp-

likationsfrekvens mellan 1- 4%
[Lunsjö et al 1996].
Den vanligaste komplikationen
vid behandling av instabila frakturer, oavsett implantatval, är
utskärning av collumskruven på
grund av varuskollaps av frakturen. Orsaken är en alltför kranialiserad position av collumskruven men kan även förekomma vid
IM där skruven låsts för hårt mot
spiken och således beter sig som
ett vinkelfast implantat. Utskärning av collumskruven med frakturkollaps påtvingar en reoperation för att patienten ska kunna
smärtlindras och framförallt bli
gångare igen. Reosteosyntes har
rönt ringa framgång och enligt
vår erfarenhet står i de allra flesta fallen enbart en utmanande
artroplastik till buds. Till skillnad
från en artroplastik i samband
med en collumfraktur, blir denna
operation omfattande med stor
friläggning och med så gott som
alltid behov av en totalplastik eftersom acetabulum är anfrätt av
skruvpenetrationen.
I jämförelse i resultat mellan
SHS med IM hos mer än 18 000
patienter, var komplikationer
något högre hos patienter opererade med märgspik men utan
statistisk signifikans [Anglen et al
2008]. I en metaanalys av Jones
et al fann man inga statistiskt
signifikanta skillnader i cut-out
mellan SHS och märgspik men
den totala komplikations- och reoperationsfrekvensen var högre
med märgspik [Jones et al 2006].
En Cochrane granskning av extrakapsulära frakturer visade att
IM medförde en extra reoperation hos var 50:e patient och att
spikarna var förenade med en
ökad risk för per- resp. postoperativ femurfraktur. En förbättrad
design av spiken ligger till grund
för att komplikationerna efter

märgspikning har reducerats
vilket konstaterats i en del moderna studier [Adesina et al 2009,
Audigé et al 2003, Zou et al 2009,
Miedel et al 2005]. En annan vanlig komplikation är ofördelaktig
medialisering av femuraxeln och
förkortning vilket är förbehållet
SHS [Parker et al 2008, Platzer et
al 2004, Pajarinen et al 2008].

Tip Apex Distance (TAD) som beräknas
genom att addera Xap+Xlat med utförd radiologisk storlekskorrigering.

Även pseudartros efter en pertrokantär fraktur förekommer
oavsett använt implantat och kan
i sådana fall behandlas med reosteosyntes med bentransplantat alternativt total höftplastik.
Rekommendation av implantatposition
Såväl god reposition liksom fixation är av stor betydelse för att
uppnå ett bra resultat. En reposition bör ha en normal eller lätt
valgusposition på den anteroposteriora röntgenbilden med
mindre än 20 grader vinkel på
laterala röntgenbilden samt inte
mer än 4 millimeter förskjutning
av något fragment [Baumgaertner et al 1995].
Baumgaertner et al har lanserat
uttrycket Tip Apex Distancce
(TAD) och har visat att det föreligger en reducerad risk för en fraktur att kollapsa om TAD avståndet
är mindre än 25 mm. Rekommendationen för collumskruvens
placering oavsett implantatval
bör vara central och djup i båda
planen.
Effekt på patientens funktion
Förutom den kirurgiska behandlingen bidrar ett varierandeantal faktorer såsom ålder, fysisk
funktion och komorbiditeter
till utfallet. I en svensk studie
inkluderande patienter med
stabil pertrokantär fraktur opererade med SHS påvisades att
drygt hälften av patienterna vid

Patient med flerfragmentfraktur
opererad med kort Gammaspik och
postoperativ utskärning av collumskruven.

24 månader hade återfått samma
gångförmåga som innan frakturen [Ekström et al 2009]. Ett
antal studier där SHS jämförts
med IN indikera att märgspik
bidrar till en bättre gångförmåga
i den tidiga rehabiliteringsfasen
[Pajarinen et al 2005, Utrilla et al
2005].
En annan aspekt av det funktionella resultatet är förändring
i dagliga aktiviteter (ADL). I Ekströms studie hade drygt 60 %
återfått sin ADL- förmåga efter 24
månader [Ekström et al 2009].
En studie med Miedel et al visar
att patienter opererade med MSP
hade en något bättre ADL-funktion jämfört med patienter opererade med Gammaspik [Miedel
et al 2005].
Diskussion
En dramatisk ökning av IM har
skett från 3 % år 1999 till 67 %
under år 2006 i USA [Anglen et al
2008]. Vi har även i Sverige sett
en ökning i användandet av IM,
om än inte lika dramatisk. Littera-

turen ger ej övertygande stöd för
denna snabba omsvängning till
IM:s fördel. En bidragande orsak
kan vara att IM för kirurgen uppfattas vara bekvämare att hantera
än SHS.
Ett flertal studier jämförande IM
mot SHS är publicerade före år
2000 och omfattar även äldre
modeller av märgspikar. Här inbegrips kirurgernas inlärningsperioder, vilket naturligtvis grumlar
resultaten. Anglen et al påvisade
en trend som tyder på att komplikationer såsom postoperativa
skaftfrakturer efter intramedullär spikning har minskat, vilket
tillskrevs modernisering av implantat och förbättrad kirurgisk
teknik [Anglen et al 2008] I en
nypublicerad studie av Barton et
al jämförande SHS mot lång Gammaspik vid instabila frakturer har
man inte funnit någon skillnad
och rekommenderar därför den
billigare SHS som behandlingsmetod. Pertrokantär fraktur
benämnd ”reverse oblique” har
vista sig bäst behandlad med
IM eftersom spiken motverkar
lateralisering av det distala fragmentet [Ozkan et al 2010, Stern
et al 2007].
En annan fråga är varför MSP,
trots de goda resultaten som
rapporterats för såväl instabila
pertrokantära som subtrokantära u
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Ønsker du å bli medlem av
Norsk ortopedisk Forening (NoF)?

Även TSP har sannolikt på grund
av handhavandet betraktats som
mer omständligt och har haft
svårigheter att etablera sig i Sverige men vunnit stor popularitet i
Norge.
Konklusion och framtid
Sammanfattningsvis ser vi inte
någon anledning att rekommendera en ändring från SHS till IM
vid stabil pertrokantär fraktur då
SHS är etablerad på alla svenska
ortopedkliniker, har en låg komplikationsrisk, medför en försumbar läkningsproblematik samt
bidrar till ett gott kliniskt utfall
såväl objektivt som subjektivt.
För de instabila frakturerna finns
moderna studier som lutar åt
färre komplikationer med spik
än med platta. Några säkra data
föreligger dock ej som pekar på
att IM skulle vara överlägsen SHS
förutom vid den omvänt sneda
pertrokantära frakturtypen där
IM är att rekommendera. Vi finner
dock spiken mer användarvänlig
och nyttjar den vid de flesta instabila pertrokantära frakturer.
Oavsett implantatval bör fokus
läggas på att åstadkomma en
god frakturreposition och aktivt
beaktande av TAD. Eftersom TAD
positionen synes vara av stor betydelse skulle en utveckling av en
radiologisk målstyrd sökarfunktion för optimalt TAD läge vid
genomlysning sannolikt vara av
värde.
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Patienter med instabila pertrokantära frakturer har en risk att
drabbas av frakturkomplikation,
där livskvalitet påverkas i betydande grad. Detta utgör skäl för
att tillåta återbesök. Dessa patienter bör därför uppföljas. Det
finns här möjligheter till alternativa lösningar gärna av interprofessionell karaktär inkluderande
läkare, sjukgymnast resp. arbetsterapeut.
!Wilhelmina Ekström, Överläkare, ortopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Hans Törnkvist, Överläkare, ortopedkliniken, Södersjukhuset
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frakturer [ Lunsjö et al 1996, Olson et al 1997] inte blivit mer
populär i Sverige [Lunsjö et al
2001, Stern et al 2007]. Sannolikt
upplevs implantatet vara alltför
användarovänligt.
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Høstmøtet 2010
Symposium om spesialisterklæringer

Under høstmøtet 2010 ble det den 28. oktober i regi av Norsk ortopedisk
forening arrangert et symposium om spesialisterklæringer, som
representerer en grenseovergang mellom jus og medisin.
Inviterte forelesere var ortopeder, representant for
forsikringsselskapene, Arnbjørn Rodt fra Tryg Vesta,
samt to advokater, Tor Ingebrigtsen fra KCO advokater og Sven Knagenhjelm fra Advokatforum.
Varighet og årsaksforhold
Frem til nå har det ikke vært noen formell utdanning i
dette fagfeltet som ofte domineres av ortopeder med
flere års erfaring innen sitt fagfelt hvilket også var
relativt tydelig under møtet. Advokatene ga oss en
innføring i hva som menes med varighet av en skade
og også hvordan årsaksforhold skal vektlegges.
Sven Knagenhjelm har blant annet arbeidet en del
med nakkeslengskader, noe som vanligvis ville ligge
utenfor ortopedens mandat. På den annen side representerer denne type skade noe som jeg tror vi vil få
i økende grad; skadelidte som påberoper seg skade
uten objektive funn. Dette kan være krevende saker
både når det gjelder vurdering av årsaksforhold og
medisinsk invaliditet. Tor Ingebrigtsen la vekt på vurderingen av årsaksforholdene og at skadelidte har
krav på å bli vurdert som han er. Det holder å skrive:
”Det er mer/mindre enn 50 % sannsynlighet for at
denne skaden har medført det og det”. Så vi slipper
å gradere sannsynligheten til 25 eller 75 % som man
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av og til kan se i erklæringer. Advokatenes foredrag
falt nok mange av våre kolleger tungt for brystet (i
den forstand at det nok var noe tungt teoretisk). Eller som en av de tilstedeværende i kaffepausen sa
til en av advokatene: ”Vel, jeg må si at ditt foredrag
var interessant, dog noe mer tungt fordøyelig enn
disse wienerbrødene”. Arnbjørn Rodt la vekt på at
spesialisterklæringen i sin vurdering må baseres
på allment akseptert medisinsk viten og at årsaksvurderingen er svært viktig. Astor Reigstad som
var sentral i utarbeidelsen av vår invaliditetstabell
av 21.4.1997 ga oss en oppsummering vedrørende
historikk og la vekt på at mye i vår tabell er basert
på den tilsvarende svenske. Det ble også litt diskusjon omkring bruk av andre lands tabeller. Vi har jo
tilgang på både den svenske, danske og den amerikanske. Det ble lagt vekt på fra flere at det er den
norske som må gjelde, selv om vi kan benytte de andre som hjelp i enkelttilfelle. Særlig gjelder jo dette
tilfeller som ikke er omtalt i den norske.
Mangelfulle tabeller
Flere av foredragsholderne trakk frem at det er en
del mangler ved vår tabell. Særlig betonte Tom C.
Ludvigsen at tabellen ikke er tilfredsstillende når
Norsk Ortopedpost • 1 - 2011
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det gjelder skader i skulder. Spesielt gjelder dette
rotatorcuffskader og sekvele etter proteseinnsetting. I tillegg er nok de angitte invaliditetsprosenter
for skader i skulder generelt sett lave. Selv om man
etter tabellens pkt. 3 kan gi et tillegg for smerte er jo
ikke dette høyere enn en firedel av den medisinske
invaliditet for skaden, slik at man uansett ikke kommer spesielt høyt når det gjelder skader i skulder. Eller hvilken invaliditet gir man sekvele etter skulderprotese med smerter og så vidt abduksjon/fleksjon?

Ankel- og fotskader
Mangler ved tabellen ble også påpekt av Kjetil Hvaal
i sitt innlegg om ankel og fotskader. Dette er også
et punkt der invaliditetsprosentene er lave og for
fotskader er det få angivelser. Ankelprotese er heller ikke tatt med i tabellen, og selv om det ikke er
spesielt mange som blir operert med dette, så hører
det nok med i en tabell om medisinsk invaliditet etter
skade. Mange vil også synes at ankelartrodese bør
gis en invaliditetsprosent høyere enn 10 %. Det er
etter undertegnedes mening spesielt at en skadelidt
med en alvorlig skade i ankelleddet med muligens
x antall operasjoner i dette før avstivning/protese
kanskje ikke kvalifiserer for mènerstatning dersom
han søker NAV om dette (må ha minst 15 %). På den
annen side har nok også undertegnede sett flere
pasienter med ankelartrodese som har hatt et relativt
høyt aktivitetsnivå. Men så var det da det med ”å ta
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skadelidte som han/hun er”. Det er vel formodentlig
vanskeligere for en femtiåring med lav utdannelse å
gå tilbake til tungt arbeid etter en ankelatrodese enn
det er for en veltrent 25-åring. Og hvilken invaliditet
gir man etter en calcaneusfractur? Vel, subtalar artrodese gir 5 %. Det er muligens ikke spesielt mye
hvis vedkommende ikke klarer å komme tilbake til
sitt opprinnelige arbeid.
Torstein Husby var også inne på diskrepans i tabellen mellom en håndleddsavstivning som gir 15 %
medisinsk invaliditet og albueartrodese som gir
det tilsvarende enda dette er en langt mer invalidiserende tilstand enn artrodese av håndleddet. Vi
må også formode at den ortopediske utvikling etter
hvert går bort fra artrodesen. Den er jo et salvageinngrep som ingen egentlig er veldig fornøyd med
og ville vel neppe blitt utført hvis vi hadde et bedre
alternativ. Vår tabell bør derfor legge inn invaliditetsprosenter for sekvele også etter proteser i de
enkelte ledd heri inkludert rygg. Anders Walløe var
i sitt innlegg inne på vurderingen av droppfot avhengig av hvor skaden satt. Nedenfor kneet er jo dette
10 % (nervus peroneus), men hvis dette skyldes
skade i hofte etter hofteproteseoperasjon er den
medisinske invaliditet på 25 % (nervus ischiadicus).
Rygg- og hofteskader
Undertegnede redegjorde for medisinsk invaliditet
etter skader i rygg og hofte. Ryggskader er i tabellen
omtalt relativt generelt og gir et stort rom for skjønn
og dermed ulik behandling. Vi finner imidlertid ikke
noe punkt som omtaler f.eks radikulerende smerter
etter skader/prolaps. Når det gjelder skader i hofter
er sekvele etter proteser relativt bra behandlet, men
man finner ikke noe sikkert punkt som omhandler for
eksempel sekvele etter lårhalsbrudd, den vanligste
skaden i hoften. Man har selvfølgelig punktet omkring artrose, inntil 10 %, men hvilken invaliditet gir
man en frisk oppgående 80-åring som etter fall med
lårhalsbrudd etterpå ikke klarer å gå uten støtte og
som har en betydelig innvirkning på vedkommendes
livskvalitet? På den annen side, vi kan legge vekt på
at skaden er særlig ”byrdefull” for skadelidte eller
sammenlikne med andre deler av tabellen under

hofte og gi et skjønnsmessig tillegg, men vil dette bli
godtatt av oppdragsgiver?
Skjønnsmessig vurdering
Slik som invaliditetstabellen er i dag gir den et visst
rom for en skjønnsmessig
vurdering av skadelidte. Og
det er etter undertegnedes
mening viktig. Vi må ikke bli
tabellslaver. På den annen
side er det viktig at like skader i størst mulig grad
behandles likt. Man synes nok derfor at invaliditetstabellen bør revideres slik at den er i tråd med den
ortopediske utvikling særlig innen artroskopi og
protesekirurgi. Det heter jo også ”Forskrift om menerstatning ved yrkesskade”, og det er jo ikke bare
yrkesskader vi avgir erklæring på.
Psykiatriske vurderinger
Det ble også diskutert hvorvidt vi som ortopeder
bør gi psykiatriske vurderinger av skadelidte og den
psykiske senvirkning som en spesiell skade har gitt.
Dette med referanse til innledningen i tabellen hvor
det står: ”Med medisinsk
invaliditet forstår vi den
fysiske/og eller psykiske
funksjonsnedsettelsen
som en bestemt skade
eller sykdom erfaringsvis forårsaker”. Under
pkt. 1.10 finner man ytterligere utdyping av
dette. Her står det for eksempel under ”Psykiske
lidelser”: ”Dette punkt
må ikke brukes sammen med de øvrige punktene
i tabellen med mindre det foreligger selvstendig
psykisk lidelse i henhold til gjeldende diagnosekriterier/diagnoseverktøy”. Under pkt 1.10.1 om posttraumatiske stresslidelser (PTSD) står det at dette
må være verifisert av spesialist i psykiatri. Dette
kan både gjøre vår oppgave lettere og tyngre. Lettere i den forstand at vi ut fra tabellen kan overlate
psykiske ettervirkninger etter skade til psykiaterne.
Tyngre i den forstand at vi ikke alltid kanskje synes
at deres vurderinger er optimale. Men ta et eksempel: En pasient pådrar seg en moderat bruddskade.
I forbindelse med dette oppstår det komplikasjoner som det tar opp til et år å behandle. Etter dette
utvikler pasienten en depresjon og klarer ikke å
snakke om skaden uten å begynne å gråte. Skal vi
som ortopeder da legge dette inn i vår vurdering av

denne skaden som tross alt
kanskje ikke kvalifiserer for
mer enn 10 % medisinsk invaliditet, da det nå går bra
med dette bruddet? Eller
skal vi begi oss ut på en
vurdering av pasientens
psykiske tilstand? Hvis vi
er omnipotente kan vi jo
sikkert gjøre dette, men
jeg tror ikke pasienten har
noe å tjene på det. Pasienten vil ha interesse av å bli vurdert profesjonelt av
en psykiater og derfra få en forhåpentligvis korrekt
medisinsk invaliditetsprosent i tillegg til den vi har
gitt vedkommende.
Revidering av invaliditetstabellen?
Å gi en god medisinsk invaliditetsvurdering er vanskelig. Det å ta pasienten som han er, er et godt
utgangspunkt, men kan gi rom for ulike vurderinger
av samme skade. Vi får imidlertid ikke noe perfekt
system. Hvorvidt man burde ha to sakkyndige kunne
man også diskutere; en for skadelidte og en for forsikring/NAV, så fikk man legge sammen og dele på
to. Vel, uansett hvilket system man velger, vil det
imidlertid ikke bli 100 % rettferdig. Som spesialister er vi jo også forskjellige med ulike fagvinkler og
skjønnsmessige vurderinger. Det er noe som bør bli
kommunisert til skadelidte i forbindelse med vurdering av deres skade. Noe de fleste av oss også
forhåpentligvis gjør. Det er undertegnedes mening,
og dette er tydeligvis noe mange også på symposiet
mente, at vår invaliditetstabell er moden for revisjon. Den har vært til en god hjelp for oss, men det
er nå gått snart 14 år siden den forelå og tiden er
vel kommet for en ny utgave. Hvorvidt det er formålstjenlig å la det gå så mange år før revisjon, kan også
diskuteres. Muligens bør man legge inn hyppigere
intervaller slik at tabellen er i tråd med den medisinske utvikling. Man vil derfor be Norsk ortopedisk
forening rette en henstilling til departementet, om å
gjøre en revisjon i samarbeid med Legeforeningen,
Advokatforeningen, forsikringsselskapene, pasientorganisasjoner og NAV for å få en invaliditetstabell
som er mer i tråd med vår oppfatning av en rettferdig
skadevurdering. Norsk ortopedisk forening bør være
sterkt representert i et slikt utvalg da det er vi som
er premissleverandører. Kopi av denne redegjørelse
vil derfor bli sendt NOF som en formell henvendelse
(med unntak av kommentaren om wienerbrødene).
!John H. Williksen, OUS
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Det er et privilegium å behandle barn
med håndproblemer og medfødte
deformiteter, men det byr også på mange
utfordringer. I et land som Norge med
liten befolkning, blir mange av disse
tilstandene sjeldne. Et europeisk
symposium i problemstillinger rundt
barnehånd var derfor kjærkomment.

Solid tema
Hovedtema var medfødte deformiteter som longitudinelle misdannelser, Apert syndrom og Poland
syndrom. Videre var det egne sesjoner om arthrogrypose og epidermolysis bullosa. En formiddag var
det parallellsesjoner med mikrokirurgi og traumatologi. I tillegg var det frie foredrag og postersesjon.
Det ble presentert imponerende materialer fra store
sentra som St. Petersburg, Brussel, Hamburg, Leeds
og Milano.

I slutten av januar ble 2nd European Symposium on
Pediatric Hand Surgery and Rehabilitation arrangert
i Milano. Fra Norge reiste en gruppe fra St. Olavs
Hospital i Trondheim. Dette symposiet samlet deltagere fra hele Europa. Deltagerne hadde ulik fagbakgrunn og både håndkirurger, plastikk-kirurger,
ortopeder og håndterapeuter deltok. Presidenten
for symposiet var Professor Giorgio Pajardi, som er
direktør ved plastisk-kirurgisk avdeling ved Universitetet i Milano. Han hadde sørget for gode, historiske, faglige og ikke minst gourmetiske rammer for
symposiet. Flere høyt profilerte foredragsholdere
løftet nivået på seminaret og erfarne foreleserne fra
Europa, Japan og USA bidro til et meget godt faglig
nivå både på forelesningene og de etterfølgende
diskusjonene.

Noen inntrykk
Rolf Habenicht (Tyskland) og Steven Hovius (Nederland) foreleste om longitudinelle deformiteter i
ulna og radius og om Apert syndrom. Gillian Smith
(England) foreleste om tilsvarende fotproblemer ved
Apert syndrom. Tommelduplikasjoner og innslått
tommel ble også belyst. Det er likevel vanskelig å
trekke fram faglige "nyheter", for også ved dette
symposiet var det diskusjon blant ”ekspertene”
rundt de fleste behandlingsformer.
Arthrogrypose i overekstremitetene var en egen sesjon. Ulrich Mennen (Sør-Afrika) minnet om en holistisk tilnærming til behandlingen og at kirurgen helst
bør kunne svare ja på spørsmålet
u
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var små kunstverk. Det eneste som begrenset matinntaket var heldigvis at vi måtte stå og spise.
Symposiet ble holdt i historiske omgivelser, sentralt
i Milano, nær katedralen Duomo di Milano (vel verdt
et besøk med alle sine bentrabekler på taket, les:
gotiske søyler). Bare et steinkast fra Piazza del Duomo ligger “la Cà Granda”, eller “det store huset” som
milaneserne engang brukte for å beskrive den store
renessansebygningen, Ospedale Maggiore. Bygningen, som nå er en del av Universitetet i Milano, ble
grunnlagt allerede i 1456 og opprinnelig brukt som
sykehus for byens fattigste borgere.
la Cà Granda

“Can I improve function?”. Advarselen hans var:
“Do not treat to complete the incomplete child”.
Simon Kay (England) foreleste blant annet om
Poland syndrom og om estetiske aspekter ved rekonstruksjon av barnehånd. I følge Kay kan man ikke
skille funksjon fra estetikk når det gjelder hånden.
Samtidig satte han ting på plass med følgende truisme til foreldre: “Whether your child has a happy
and fulfilled life, will not depend on its hand, …that
will depend on its personality and its upbringing”.
Lange dager, god mat og mye kunst
Dagene var lange, intense og hadde nærmest ingen
pauser, men de aktuelle problemstillingene (og den
kalde aulaen) holdt oss våkne. Det vekslet mellom
sesjoner med hovedtema og sesjoner med frie foredrag. Midt på dagen var det lunsjpause, og lunsjen
var himmelsk. Det var ingen spor av norske matpakker eller vakumpakkede baguetter. Lunsjen bestod
av tallrike, smakfulle italienske retter, og desserten

Milano er en glimrende by for en tilreisende deltager
på kurs eller symposium. Byen byr på mange opplevelser og uendelige mengder historie og kultur. Med
litt planlegging kan man få billetter til det verdensberømte operahuset “La Scala”, eller adgang for å
se et av Leonardo da Vincis mesterverk, -“Nattverden”. For andre kan det være nok å vandre gatelangs
for å oppleve roen, mens atter andre vandrer gatelangs for å la seg inspirere innen fashion og design
(les: shoppe).
..og så må man ikke glemme den italienske maten,
for den er verdt et besøk i seg selv.
Milano er forøvrig offisiell kandidat for FESSH
(Federation of European Societies for Surgery of the
Hand) sitt møte i juni 2015, og byen kan i allefall
anbefales!
Neste tilsvarende symposium er World Symposium
on Congenital Malformations of the Hand and Upper
Limb, mars 2012, i Texas, USA.
!Gunn Hulleberg, St. Olavs hospital
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Den største helten

Reisebrev fra ski-VM 2011
Jeg på ski-VM? Endelig!
Alt startet med Inggard Lerreim på første UAGsamling (UAG; veivesenets ulykkesanalysegruppe)
med Helsedirektoratet i Oslo der han trodde jeg var
byråkrat eller noe enda verre... Dette kunne jo endt
med katastrofetanker og dyp skuffelse, men da han
forsto at jeg var ortoped fra Stavanger – uttalte han;
“DU E EIN AV OSS!!! Og det ble jeg.

Magiske Kollen

Da vi to fikk flyttet den offisielle middagen noen
timer (!) for å kunne prioritere en langrennsstafett,
forsto Ingard at jeg elsker ski og spurte forsiktig; Du
kunne vel ikke tenke deg å bli med oss som lege under ski-VM i Oslo? Eh, JO!, med hele mitt hjerte og
uttak av restferie fra i fjor. Så derfor endte jeg her,
midt i stormens øye, under VM; Galskap syntes noen
av mine mer bedagelige kolleger. Himmelriket synes
jeg!
u
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David McDonough

Introduksjonshelgen 22.-23. februar
Møter 0800 David McDonough, medisinsk ansvarlig
underordnet Lerreim, i resepsjonen på Holmenkollen
Park på jakt etter akkreditering og klær. Begge deler
var stengt så vi kommer oss til ”hovedkvarteret”.
Hovedkvarteret er et brakkebygg som ifølge sikre
kilder ikke egentlig er et lovlig oppsatt bygg. I andre
enden er anti-dopingseksjonen med prøvetaking etc.
Det finnes en dør mellom som skal være låst utenom
dersom noen svimer av. Ja og brann da.
I år har de fått til utstyr til å sjekke plastpartikler i
blodet som tegn på bloddoping så dette kan jo bli
stygt. Inn kommer Eivind, sjefen for Røde Kors-gjengen og KO som virker sykt erfaren og har kontroll på
hele opplegget som virker svært uferdig tre dager
før startskuddet. Han er en av de en må ha telefonnummerert til for at ting skal kunne gå bra ifølge
David (eneste aberet er at denne mannen venter
kull nummer to hvert øyeblikk). Så strener det inn et
myndig kvinne som virker svært irritert på det meste,
spesielt at ingen har fikset `biapparatfunksjon` til
henne. Biapparat? Stakkars datageniet fra teknisk
har vel aldri hørt om noe så forhistorisk. Ja, McDonough fikk skåret gjennom, diskusjonen sluttet
og telefonene med riktige kurser, som det moderne
heter, ble raskt fikset. Denne kvinnen ved navn Irene
er i bunn sykepleier på Ullevål, har faktisk steinkontroll på det meste og er person nummer to en bør
ha telefonnummeret til. Resten får hun datteren til

36

Norsk Ortopedpost • 1 - 2011

å fikse. Ja, og den tredje er selvsagt Lerreim som har
organisert alt dette på forhånd, fikser media som
ingen andre og fikser ethvert problem umiddelbart,
gjerne med et bjeff. Røde Kors-gjengen tar oss med
på scootertur. David sitter på RTV`n som fant ut at de
ville ”flytte litt” på et gjerde, mens jeg satt på med
den gentlemannen Hans Petter på scooter, raskt og
gøy men alltid påpasselig! At VM skulle starte få dager etter var vanskelig å tro, doene sto stripset sammen, brøytebiler, snøfresere og prepareringsbil midt
i unnarennet….kunne dette gå bra? Helt som vanlig
før store mesterskap hevdet David (og min mor). Og
de fikk rett. Ja, utenom at Ruter ”glemte” at det var
VM og helg første lørdagen slik at ”hele” publikumsmassen sto på Majorstua i kø og mistet mesteparten
av rennet… for ikke å glemme værgudene som tenkte
at litt tett tåke ville gjøre det hele mer spennende.
Tja alkoholen blant noen teltcampere fløt relativt fritt
slik at det medisinsk sett ble en heftig lørdag; kullosforgiftning, hjerteinfarkt,, småskader, brudd osv.
(dette gikk jeg altså glipp av).
Søndag 27. februar
Jeg dukket opp søndag morgen, tidlig, for å være
sikker på å unngå mulig transportkaos, David møtte
meg med kort og klær, klar for dyst. Jeg ble stasjonert på VM-haugen, gamle gratishaugen. Røde Korsgjengen var allerede på vei med utstyret, jeg strenet
etter. Her var bare trivelige folk, noen erfarne, noen
ikke, noen som var sykepleiere i grunn og sikkerhetsfolk fra frivillige rundt som gjorde klart at de (les
han) ville gjøre alt jeg befalte, jeg skulle kun tenke
på mitt felt, de skulle rydde plass og fikse pasienten ned. Da servicefolkene dessverre oppdaget min
tiltenkte skadepotensielle plass med glatt snø ned
til tribunen og stengte denne, da ble dagen mye roligere enn ønsket. Men jeg ble i min iver etter å se
helten Petter vinne, hentet ned av sjefskvinne 1 fra
en søppeldunk, det gjorde seg ikke helt at legen sto
der. Etter det ble jeg hentet da en 14-åring var dårlig,
veldig dårlig, bak tribunen. Vi fikk fraktet ham ned
og gutten endte i alle fall på barneintensiven med
alle tegn til økt intracerebralt trykk. Tja, nedtur med
neste pasient som kun trengte et plaster på nesen
og en som ville sitte under teltet for å få på et par
strømper til. Alt i alt en fin økt, de to kanonkjekke
og dyktige intensivsykepleierne fra medisinsk seks-

En gammel helt

jon som var med, Helena, egentlig svensk, og Marte,
skulle ned på Midtstuen. Jeg var vel strengt tatt ferdig
men tenkte at jeg måtte få med litt mer. Vandret den
lange veien ned og havnet nesten på kongetribunen
og kunne vel faktisk blitt der om jeg hadde insistert,
men skuet over plassen og fant mine nye venner. Ja,
der var inkluderende stemning blant rødekorsere og
avdeling medisin. Vi delte kakao og vafler, kikket på
meget lykkelig opphissede østerrikere som feiret
høylydt. Vi hoppet nesten ned av tribunen når det ble
fall, men før oss var anestesiteamet nede i ”gryta”
på plass som det heter på fagspråket. Uskadet,
men ganske så sint hopper. Seiersseremonien var
storslått da Norge fikk sølv i laghopp liten bakke, og
der plutselig fikk vi endelig en rullende pasient som
ville ta en snarvei ned bakken utenfor unnarennet…
ganske så fortumlet endte han på skadestuen ved
kollen og deretter på skaden i byen, men de andre
i gjengen ville ta samme vei! Å hjelp, men nei de tok
den lengre veien ned tilslutt, synd eller godt for oss

alt ettersom en ser det! Vi tok skiheisen opp og der
vandret Arne Scheie forbi, opp trappen, ikke heisen
der nei, men litt stive hofter ja, kanskje han trenger
en bitte liten protese snart? Så ble vi intervjuet av en
svensk avis om bekledningen. De ville jo selvsagt ha
frem at det svenske landslaget er sponset av Craft
(som er klærne våre), det visste jo ikke jeg og da de
lurte på hvem forbildet var svarte jeg jo fra hjertet;
Northug! Han var vel ikke helt fornøyd med det
svaret, i alle fall rett etter at Hellner-bakken var omdøpt til Northug-bakken og Hellner var satt i gropa…
Ja ja, fine i svart og oransje ble vi sikkert… Etter å
ha vandret gjennom fotograferingsseksjonen og klatret over gjerdet i målområdet, fant vi i alle fall veien
tilslutt…Hvor var det sørens hullet med underjordisk
gang? David dismissed oss, T-banen og i seng 2215.
Aldri er jeg i seng på den tiden av døgnet vanligvis.
u
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Mandag 28. februar
Vakt i skadestuen kollen 0800 til 1800. Møte og briefing med Irene, hilser på de vi ikke kjenner og klare
for dyst! Første frivillige kommer med et vondt kne.
Hun har jo allerede vært på MR selvsagt, ikke damprøntgen; fått beskjed at menisken er ødelagt og
at det er bein mot bein på innsiden og at hun nok
må bytte kneet. Finner den mest klassiske presentasjonen noensinne på patellofemorale smerter, gir
råd og NSAIDs og beroliger denne snart 40 år gamle,
svært unge til sinns, frivillige med at hun ikke trenger
et nytt kne helt enda…Så kommer en mannlig rødekorser med helt vanlig vondt i hodet, ikke snakk om
at han hadde vondt noe annet sted, uansett hvor
mye jeg prøvde å lete. Jippi, innkommende kvinne
med sannsynlig armbrudd. Klassisk dorsalt vinklet
distal radiusfraktur, betydelig smertepåvirket. Ikke
gips her på stedet, men jepp setter xylokain med
adrenalin i bruddspalten, vakuumspjelk og jeg har
fått meg en svært god venn…for en stund i alle fall.
Så ble det ikke mer skader, men GULL nummer tre
til Bjørgen og bronse til kombinertgutta. Vi smakte
elgkarbonader med pastinakk og wraps med laks,
nydelig mat. Hopptreningen er ferdig klokka fem,
David sender oss av gårde. Fri i morgen, Petter avstår
fra femtenkilometeren, men jeg må nok opp og føle
stemningen da og ja! Kanskje en trendy kafétur først
i hovedstaden?
Tirsdag 1. mars
Fridagen viste seg å bli riktig så hektisk. Kaffe på
veien opp i T-banen da jeg ikke kom meg ut av en
meget deilig dusj om morgenen. Mens jeg nyter
dette så har Lerreim allerede fått brust med sine
fjær da en tysk bakkearbeider har stengt veien ned
til gryta med reklameskilter igjen.. Da han ble spurt
om han forstår tysk, på tysk, beskjed om at dersom
de ikke fjernes blir det ikke medics der nede, og derved ikke prøvehopping, ble dette raskt ordnet. Jeg
gikk innom stasjonen før 15-kilometeren startet for
å losse av og plutselig satt jeg i en ambulanse på vei
til Frognerseteren til beinbrudd nummer to. Samtidig
var det kramper i løypen der oppe et sted.
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Kjekke ting og proksimal fibulafraktur med syndesmoseskade bare på meg, ustabil crusfraktur på andre, seinere var jeg tilbake i huset. Fortet meg så til
langrennsarenaen der svenskene smørte seg bort,
dessverre, ja faktisk så mener jeg det, stakkars Richardson. Men jubelen sto i taket for alle, fantastisk atmosfære og folkehav. Tilbake i basen satt en meget
lystig estlender, nå uten spidermandrakt, men med
en vond legg, ventende på transport til legevakten.
Så kommer en skjønn skolegutt på båre etter at han
er sendt i bakken av andre unger og havnet på en
issvull. Klærne av, ingen feilstilling men stort hovent lår, kanskje fissur eller bare en sinnsyk lårhøne.
Sender han på røntgen og legevakten. Jeg tok turen
ned fra Holmenkollen til fots. Nydelig tur i følge med
en sprek pensjonist med gå-staver, seinere en gjeng
fra Veolia som geleidet meg mellom vakre eplehager. Raskt skifte, så til sentrum der stemningen var
fantastisk allerede halvannen time før premieutdelingen. Litt shopping så tilbake til Bjørn Johan Muri
og Stella. Stemningstoppen nås med medaljene og
vasene fra Kronprinsen.
Onsdag 2. mars
Maratondag og jeg havner på langrennsarenaen. Snakk om drømmedag, vi er nok de som ser aller best
i tåkehavet. Står først borte ved sponsortribunen
under kvalifiseringen og ved finalen er jeg i målområdet. Som smørerne jobber! De stuper i mål, kanadierne jubler intenst, smelter alle hjerter og Northug
sender hilsen med dem til kongen. Når jeg omsorgsfullt legger et teppe på en av utøverne spør hun meg
forskrekket; Are you doping? Eh, nei sier jeg og da vil
hun svært gjerne ha omsorg. Ellers så hoppet de hele
dagen, kombinert og spesial, tåken ødela en god del
for inntrykkene men Kongen sto støtt og tålmodig.
Torsdag 3. mars
Starter igjen i langrennsarenaen etter min vanlige
T-banetur. Norge seiler inn til soleklar seier og jeg
seiler over på hopparenaen. Oppe hos Kongen er det
liv! VIP-tribunen og service er nå delt i flere grader av

Smøregutta skal ha sin del av æren for det som presteres

luksus; VIP-Classic og VIP-Elegance, graden er nok
bestemt av andel alkoholenheter. Det er et under at
ingen seilte ned de bratte trappene. God stemning
her og jeg forstod tilslutt at de kongelige hadde fått
ytterligere rojalt besøk fra Sverige og Danmark, da
Se og Hør fotografen tok 40 GB bilder feil vei i forhold
til hoppet!

av langrennsleder, brudd og plantare smerter hos
annen. Dobbelt norsk på kvinnenes tremil med sol
i ansiktet, all tåken er borte og glemt. Reiser hjem
i lykkerus uten kameraet mitt som rødekorssjefen
egenhendig kommer etter med. Litt ekspressshopping, flytog og hjem til virkeligheten….

Fredag 4. mars
Stasjonert i hoppbakken. Iskald tåke og lite folk.
Fant en klassisk proksimal fibulafraktur med syndesmoseskade på skadestuen og stakk opp på VMhaugen. Fantastisk stemning, gull igjen på stafetten.
Møtte så blant de hundre tusen mannen til ovennevnte fibulafraktur som skulle opereres snart. Festplassen om kvelden, kom ikke lenger enn Stortinget
på grunn av folkehavet som hyllet stafettlaget. Det
var enkelte som forsøkte å bue ut Northug men dette
forsøket ble raskt kvalt av resten inkludert undertegnede. På thairestauranten fikk vi ekstra forrett på
grunn av gullet. Snakk om god stemning!

Søndag 6. mars
Helten tar gull igjen mens jeg er hjemme, Gjerdalen
bronse. Sol, lykke og rørt beundrer. Inspirert? Etter
at jeg har vært med på Sesilåmi, i storm, der jeg på
forhånd trodde at jeg var i god form og kunne gå på
ski, men nesten dånte i armene på Træland senior
som ventet i mål på sin like utslitte sønn, er jeg nok
den som beundrer disse utøverne aller mest. Jaja,
får prøve å bli en tilsvarende like god ortoped da og
heller spe på formen med jogging, ski, Sesilåmi, og
Tripp trapp triatlon med Svein Austdal. Kanskje litt
terrengsykling med Terje Frakturregister Meling? Det
mest skremmende er at vår sykt spreke LIS Maudal
synes han er for ung for alt dette…Ah, fort glemt det
– Marcialonga neste Svein?

Lørdag 5. mars
Ekstrasevice, hentet av ambulanse i byen, boller og
kaffe. På skadestuen var en funksjonær overkjørt

!Elin Haarr, SUS
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Artroskopiforenings Vintermøte 2011
Etter mange år på Beitostølen og Hafjell, og en tur til Trysil
i fjor, ble årets Vintermøte for første gang arrangert på
Gudbrandsgard hotell på Kvitfjell helgen 4. – 6. februar.
Det var stor enighet blant de over 50 deltagerne at dette
var et svært godt konsept, både faglig og sosialt.
Som tidligere år, var
det også i år et variert faglig program
med høy standard.
Fredag
Fredag kveld ble
data fra korsbåndregisteret og registrering av skulderluksasjoner
gjennomgått. Viktigheten av å registrere og sende
inn skjema ved reoperasjoner på pasienter som
tidligere har gjennomgått korsbåndkirurgi ble presisert. Man har svært god compliance på registrering
av primæroperasjoner, men det er ting som tyder på
at vi kan glemme å registrere enkelte reoperasjoner.
Det er viktig at man rapporterer for eksempel reoperasjoner for infeksjon, både der de kommer fra eget
eller andre sykehus. Også enklere problemstillinger
som meniskreseksjoner etter tidligere korsbåndkirurgi, som ofte gjøres av andre operatører enn dem
som opererer korsbånd, må man huske på å rapportere. Videre holdt Lars Engebretsen foredrag om
skadeforebyggende arbeid i regi av IOC, og også om
bruken av Platelet Rich Plasma (PRP) ved tendinoser
og skader. Det faglige programmet fredag ble avsluttet med et foredrag av Arne Ekeland der han gav
oss et historisk tilbakeblikk på korsbåndskirurgien
i Norge.
Lørdag og søndag
Lørdag formiddag tok man for seg et svært viktig
tema; postoperative infeksjoner etter artroskopisk
kirurgi. I tillegg til foredragsholdere fra
egne rekker i orNASJONALT
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Vintermøtet har de siste årene vært arrangert helgen etter det obligatoriske kurset i ortopedisk
kirurgi ”Leddskader og arthroscopisk kirurgi. Bløtdelsskader.” som arrangeres på Hafjell. Tidligere
år har det vært få eller ingen kursdeltagere derfra
som har deltatt på Vintermøtet, men denne trenden
ble snudd i år. Noe av forklaringen kan ligge i at
Vintermøtet i år ble arrangert uten at industrien var
tilstede, og kursdeltagerne kunne derfor søke om
refusjon fra Utdanningsfond III.
Også tid til ski
Som tidligere år ble forelesningene holdt på formiddagen og ettermiddagen. Det var avsatt god tid
til lunsj slik at alle som ønsket det kunne komme seg
ut i skiløypene. På Kvitfjell er det i tillegg til Olympiabakken, fine alpinbakker for hele familien og et flott
preparert løypenett for langrennsløpere like utenfor
hotellet. Mange av kursdeltagerne hadde også i år
tatt med seg familien, og på Kvitfjell var forholdene
lagt godt til rette for barna.
Ny leder
Foreningens leder Kirsten Lundgreen, som har gjort
en formidabel innsats i styret gjennom sju år, stilte
ikke til gjenvalg. Odd Arve Lien ble valgt til ny leder.
Også neste år tar vi sikte på å arrangere Vintermøtet
på Kvitfjell.

Ingen

!Sigbjørn Dimmen, OUS
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topedien, holdt infeksjonsmedisiner Jan Erik Berdal
fra AHUS svært gode foredrag om diagnostikk, behandling og profylakse. Gjesteforelesere fra Capio
Arthro Clinic i Stockholm gjennomgikk også materialer derfra omhandlende septisk artritt etter ACLkirurgi. Lørdag ettermiddag var programmet i regi
av Norsk skulder- og albueforening, og temaene var
rotatorcuff og artroskopi i albuen. Gjesteforeleser
Bernard Jost fra Zurich holdt flere foredrag om sine
erfaringer. Søndag var programmet delt mellom kne
og skulder med temaer omhandlende patellaluksasjoner og AC-leddsproblematikk.

Behandlingskode***
(1-9)

Fragmin Pfizer

gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås. Kontraindikasjoner:
Hypersensitivitet for Fragmin eller andre lavmolekylære hepariner og/
eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet eller mistanke om immunologisk
mediert heparinindusert trombocytopeni. Akutt gastroduodenal ulcus og
hjerneblødning. Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Septisk endokarditt.
Skader og operasjoner i sentralnervesystemet øyet og øret. Ved behandling av akutt dyp venetrombose og ustabil koronararteriesykdom, der
pasienten får høye doser Fragmin, er spinal- og epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare for blødning. Forsiktighetsregler: Ved bruk av spinal-/
epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det risiko for at pasienter som
er antikoagulert eller som planlegges antikoagulert med lavmolekylære
hepariner eller heparin for å forhindre tromboemboliske komplikasjoner
kan utvikle spinalt eller epiduralt hematom. Tilstanden kan føre til langtidseller permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende epiduralkateter for administrering av analgetika eller ved samtidig inntak av
legemidler som påvirker hemostasen, som f.eks. ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), platehemmere eller andre antikoagulantia.
Risikoen ser også ut til å øke ved traumatisk eller gjentatt epidural eller
spinalpunksjon. Pasienter bør monitoreres jevnlig for symptomer på nevrologisk skade. Hvis det observeres tegn på nevrologisk svekkelse, er rask
behandling nødvendig. Legen bør vurdere den potensielle nytte mot risiko
før spinal/epiduralanestesi gis til pasienter som er antikoagulert for tromboseprofylakse. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni
og trombocyttfunksjonsforstyrrelser, lever- og nyreinsuffisiens, ukontrollert hypertensjon, hypertensiv og diabetesretinopati. Forsiktighet bør også
utvises ved høydosebehandling av nyopererte pasienter. Klinisk erfaring
med Fragmin ved lungeemboli med allmenn sirkulasjonsforstyrrelse, lavt
blodtrykk og sjokk mangler. Risiko for antistoffmediert heparinindusert
trombocytopeni er tilstede. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom
5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det anbefales derfor å bestemme antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. I løpet av behandlingstiden bør det utvises forsiktighet ved rask utvikling av trombocytopeni
og alvorlig trombocytopeni (<100 000/μl). Koagulasjonstiden, f.eks. APTT,
og hemningen av trombin påvirkes bare i liten grad. For monitorering av
effekt anbefales derfor anti-Xa-metoden. Pasienter som foretar kronisk
hemodialyse med Fragmin trenger normalt bare noen få dosejusteringer
og dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som foretar akutt hemodialyse har et smalere terapeutisk doseringsområde og
bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene. Hvis et transmuralt
myokardinfarkt oppstår hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom,
kan trombolytisk behandling være nødvendig. Fragmin må ikke seponeres,
men fortsatt bruk kan øke faren for blødninger. Det er begrenset erfaring
med hensyn på sikkerhet og effekt hos barn. Må ikke administreres intramuskulært. Interaksjoner: Samtidig behandling med preparater som har
effekt på hemostase, som f.eks. acetylsalisylsyre, NSAIDs, vitamin K-antagonister, og dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin.
Fragmin kan allikevel kombineres med lavdose acetylsalisylsyre (75-160
mg) hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom. Graviditet/Amming:
Overgang i placenta: Klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Overgang
i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. Bivirkninger: Ca.
3% av profylaksebehandlede pasienter risikerer å få bivirkninger. Hyppige
(>1/100): Blod: Blødninger, mild trombocytopeni (type I) som vanligvis er
reversibel i løpet av behandlingperioden. Hud: Subkutant hematom ved
injeksjonsstedet. Lever: Forbigående, mild til moderat økning av levertransaminaser (ASAT, ALAT). Sjeldne (<1/1000): Hud: Hudnekroser. Øvrige:
Allergiske reaksjoner. Et fåtall anafylaktoide reaksjoner er rapportert samt
et fåtall tilfeller av alvorlig immunologisk mediert trombocytopeni (type
II) assosiert med arteriell og/eller venøs trombose eller tromboembolisme.
Blødningsrisiko øker ved høy dosering. Overdosering/forgiftning: Den
antikoagulerende effekten indusert av dalteparinnatrium kan nøytraliseres av protamin. Den induserte forlengelse av koagulasjonstiden blir helt
nøytralisert, mens anti-Xa-aktiviteten vil bli nøytralisert til 25-50%. 1 mg
protamin nøytraliserer effekten av 100 anti-Xa-enheter (100 IE) av Fragmin.
Protamin har i seg selv en inhibitorisk effekt på den primære hemostasen
og bør bare brukes i nødstilfeller. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A
B04. Oppbevaring og holdbarhet: Fragmin injeksjonsvæske oppbevares
i romtemperatur. Etter fortynning høyst 12 timer. Andre opplysninger:
Fragmin injeksjonsvæske er blandbar med isoton natriumklorid og isoton glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er ikke undersøkt. Engangssprøyter inneholder ikke konserveringsmiddel. Pakninger og priser:
12 500 IE anti-Xa/ml: (0,2 ml = 2500 IE) 10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr
235,50. 25 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 540,40. 25 000 IE anti-Xa/ml: (0,2
ml = 5000 IE) 10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 370,10. 25 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 872,80. (0,3 ml = 7500 IE) 10 × 0,3 ml (ferdigfylt sprøyte) kr
557,30. (0,4 ml = 10 000 IE) 5 × 0,4 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 363,30. (0,5 ml =
12 500 IE) 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 440,80. (0,6 ml = 15 000 IE) 5 × 0,6
ml (ferdigfylt sprøyte) kr 514,60. (0,72 ml = 18 000 IE) 5 × 0,72 ml (ferdigfylt
sprøyte) kr 599,70. 10 000 IE anti-Xa/ml: 10 ml (hettegl.) kr 654,80. Refusjonsberettiget bruk: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse
ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli,
når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon
ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina
og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt
risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga. akutte
medisinske tilstander som for eksempel ved hjertesvikt, respirasjonssvikt
og alvorlige infeksjoner. Refusjonskode: ICPC / ICD, Vilkår nr: -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi ,136, -51 Organtransplantasjon, 136, B83 Koagulasjonsdefekt spesifisert, -, B83 Koagulasjonsdefekt INA, 136, K74 Angina
pectoris ustabil, - , K75 Akutt hjerteinfarkt, -, K93 Lungeemboli, -, K94 Dyp
venetrombose, -, U28 Redusert funksjonsevne nyredialyse, -, -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, 136, D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter,
-, D68.9 Uspesifisert koagulasjonsdefekt, 136, I20.0 Ustabil angina, - , I21
Akutt hjerteinfarkt, 1. gang, -, I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere,
-, I26 Lungeemboli, -, I80 Flebitt og tromboflebitt, -, I82 Annen emboli og
trombose i vener , -, Z94 Kont. med h.tj. ved status etter transplantert organ
og vev, 136, Z99.2 Avhengighet av nyredialyse, -.
Vilkår: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre
måneder.
Sist endret: 20.05.2008
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Fragmin har en gunstig sikkerhetsprofil1
En injeksjon daglig1
Biotilgjengelighet tilnærmet 90%1
Flest indikasjoner blant LMWH1
Eneste LMWH med indikasjonen:
Behandling av symptomgivende VTE
med etterfølgende utvidet profylakse
mot VTE-residiv hos kreftpasienter1

E2011-0394

Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans.
ATC-nr.: B01A B04
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 500 IE anti-Xa/ml og 25 000 IE antiXa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 12 500 IE et 25 000 IE (anti-faktor Xa),
natr. chlorid. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. Uten konserveringsmiddel. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin.
natr. 10 000 IE (anti-faktor Xa), alcohol benzylic., aqua ad iniect. ad 1 ml.
Med konserveringsmiddel. Indikasjoner: Tromboseprofylakse ved kirurgi.
Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er
indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse
hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE)
og som er immobilisert pga. akutte medisinske tilstander, som f.eks. ved
hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos
kreftpasienter. Dosering: 1. Tromboseprofylakse ved kirurgi. Ved generell
kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 2500 IE s.c. 1-2
timer før operasjonen og deretter 2500 IE s.c. hver morgen. Behandlingen
fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller lenger. Ved
kirurgi med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 5000 IE s.c.
kvelden før operasjon og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen
fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5-7 døgn eller lenger. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen. 2. Langtidsprofylakse
ved hoftekirurgi: 5000 IE s.c. kvelden før operasjonen og deretter 5000 IE s.c.
hver kveld. Behandlingen fortsetter i 5 uker. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2
timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen i 5 uker. 3. Behandling av akutt dyp venetrombose: Doseringen er individuell. Kan administreres s.c. enten som en daglig
injeksjon, eller som 2 daglige injeksjoner. Administrering 1 gang daglig:
Følgende initiale doseringer anbefales: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang
daglig. Maks. s.c. dose (maks. engangsdose) bør ikke overstige 18000 IE.
Monitorering av antikoagulant effekt er ikke nødvendig. Følgende vektintervall anbefales: Dose (IE), Vekt (kg): 10 000 (Rød sprøyte), 46-56, 12 500
(Orange sprøyte), 57-68, 15 000 (Lilla sprøyte), 69-82, 18 000 (Grå sprøyte),
>83. Administrering 2 ganger daglig: For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt blødningsrisiko, kan doseringen 100 IE/kg 2 ganger
daglig s.c. gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig,
men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder for antiXa. Etter s.c. administrering nås maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer.
Da bør første måling av plasmanivå gjøres. Plasmanivået etter dosering 2
ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ev. behandling med
vitamin K-antagonister startes samtidig som en starter behandling med
Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 døgn, eller inntil
nivåene av protrombinkompleksets faktorer (F II, F VII, F IX, F X) har sunket
til terapeutisk nivå. Det er liten klinisk erfaring med behandling av alvorlige,
proksimale tromboser. 4. Behandling av lungeemboli: Fragmin administreres subkutant 1 eller 2 ganger daglig som angitt for behandling av dyp
venetrombose. Ved dosering 2 ganger daglig gis 100-120 IE/kg kroppsvekt
hver 12. time. Ved valg av dose og administreringsmåte tas det hensyn
til tilstandens alvorlighetsgrad og eventuelle risikofaktorer for blødning.
Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig behandling av akutt venetrombose. 5. Antikoagulasjon ved hemodialyse og
hemofiltrasjon. Ved kronisk nyresvikt, pasienter uten kjent blødningsrisiko:
Hemodialyse og hemofiltrasjon i inntil 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 5000
IE, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer. Hemodialyse
og hemofiltrasjon i mer enn 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 30-40 IE/kg
kroppsvekt, deretter 10-15 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivået bør
ligge i intervallet 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor
blødningsrisiko: I.v. bolusinjeksjon av 5-10 IE/kg kroppsvekt, deretter 4-5
IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivåer må ligge i intervallet 0,2-0,4 IE
anti-Xa/ml. 6. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten
Q-takk: 120 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 2 ganger i døgnet (maks. 10 000 IE 2
ganger i døgnet) til pasienter som oppfyller følgende kriterier: Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-forandringer
i form av forbigående eller vedvarende ST-senkninger (0,1 mV eller mer)
og T-takkinversjon (0,1 mV eller mer) i minst 2 tilgrensende avledninger
uten at det foreligger patologiske Q-takk i de samme avledningene. Vanlig
behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For pasienter som har hatt stigning av troponin T eller I og som
venter på revaskularisering, kan Fragmin gis frem til dagen for det invasive
inngrepet (PTCA eller CABG), men ikke utover 45 dager. Etter en initial stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IE/kg 2 ganger daglig, gis en fast
dose på 5000 IE (kvinner ≤80 kg og menn ≤70 kg) eller 7500 IE (kvinner ≥80
kg og menn ≥70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis i tillegg til standardbehandling av ustabil angina pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere og nitrater). 7. Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert på grunn av akutt sykdom: 5000 IE gis s.c. 1 gang daglig inntil pasienten
er oppegående, maks. 14 dager. 8. Behandling av symptomgivende VTE
med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter:
1. måned: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30 dagene.
Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IE (se tabell 1). 2.-6. måned: 150
IE/kg bør gis s.c. 1 gang daglig ved bruk av forhåndsfylte engangssprøyter
(se tabell 2). Dosereduksjon ved kjemoterapiindusert trombocytopeni: Ved
blodplatetall <50 000/μl, bør behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet
er >50 000/μl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/μl, reduseres dosen med
17-33% avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall ≥100
000/μl, bør full dosering gjenopptas. Tabell : Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/μl)
Vekt(kg) Dose(IE) Redusert dose(IE) Gjennomsnittlig dosered.(%)
≤56
7500
5000
33
57-68
10 000
7500
25
69-82
12 500
10 000
20
83-98
15 000
12 500
17
≥99
18 000
15 000
17
Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen
tilpasses for å opprettholde et terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IE/ml (0,51,5 IE/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået er utenfor
det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste engangssprøyte
og anti-Xa-målinger bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen

Referanser: 1) SPC Fragmin 15/12 2010

pfizer.no/fragmin

En aften i AO Alumnis trygge favn
Torsdag 27. januar var det igjen endelig tid for en faglig helaften i
regi av AO Trauma/AO Alumni. Vertskap denne gang var Helse
Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger.

Levanger sykehus

Epleæpp fra AO

Kanskje er det bare jeg som ikke har hengt med i
svingene og simpelthen gått glipp av de siste videooverførte Alumni-arrangementene, men dette var
virkelig på høy tid! Og hvilken suksess det ble!

torpedene nikket megetsigende. Var det ikke det vi
alltid hadde tenkt oss? Christianerne er skjøre blad.
Under klassifikasjonsinnlegget ble det noe debatt
om kvaliteten på innrapporteringen da det viste seg
at andelen intertrokantære brudd varierte betydelig
mellom sykehus, nasjonale registre og tilgjengelig
litteratur. Den reelle frekvensen, i forhold til alle
trokantære frakturer, ligger nok nærmere 7-8 %,
som er tall fra Aker og frakturregisteret i Stavanger,
enn mindre enn 1 % som er rapportert i visse år fra
det nasjonale hoftebruddregisteret. Frekvensen
vil naturlig nok variere betydelig både grunnet ulik
kodekvalitet, men også avhengig av om man ser på
alle proksimale femurfrakturer som en gruppe (lårhalsbrudd inkludert) eller isolerer tallene for rene trokantære brudd.

Trokantære brudd
Tema for kvelden var trokantære brudd, sammen
med lårhalser og klinkekuleposehåndledd bedre
kjent som fingermat for nattsultne ass-leger. Lege
i spesialisering Ante Kalstad ved vertssykehuset
innledet gildet med en oversikt over den uhensiktsmessige mengden forskjellige klassifikasjonssystemer som finnes for disse bruddene, dog med fokus
på AO-gruppens system. Sistnevnte nå for øvrig
tilgjengelig som såkalt app (det heter visst ”apps”
på norsk men den entallsformvarianten høres like
idiotisk ut som ”pins”, et ord sist overhørt under den
nasjonale psykosen som var Lillehammer-OL, the
best games ever lissom). Dette til glede for alle svaksjela prylbøger som har kapitulert for Steve Jobs’
megalomane og monopolistiske verdensherredømmeambisjoner og gått til innkjøp av de sykt overprisede IT-smykkene Ipad, Ipod, Iphone, Idontcare
etc.
Vi fikk vite at Oslo har verdens høyeste rapporterte
forekomst av proksimale femurfrakturer. Vestkyst44
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Mangler trokanterplaten støtte?
James Haddon, overlege ved ortopedisk avdeling
St. Olavs hospital, kunne avsløre at nytteverdien
av støtteplaten vi har anvendt i alle år er omtrent
like veldokumentert som kiropraktorenes kolikkkurerende spedbarnsnakkegrep. Jeg sa omtrent. Det
var, i det minste for meg, overraskende nyheter at
dette implantatet vi har benyttet, sånn halvveis på
måfå når vi har følt det nødvendig, i flere år, aldri er
blitt underlagt skikkelige studier før det ble tatt i

bruk. Riktignok fremhevet Haddon Madsen et als artikkel (Dynamic hip screw with trochanteric stabilizing plate in the treatment of unstable proximal femoral fractures: a comparative study with the Gamma
nail and compression hip screw, Journal of Orthopaedic Trauma 1998) men ut over denne er der sørgelig
lite kvalitativ litteratur, og oppsiktsvekkende lite
rapportert pasientmateriale, som underbygger det
kliniske bruksområdet til dette relativt hyppig anvendte implantatet. Men, som det snart skal vise seg,
støtteplaten er, i likhet med hele glideskrueosteosynteseprinsippet, et nærmest særnorsk fenomen i
disse dager. Ute i den store verden er behandlingen
av trokantære frakturer i det store og hele dominert av nagler. Kanskje forklarer dette fraværet av
impact-factor-tunge publikasjoner?

Kjell Matre

Fullt på høyde med det beste i utlandet
Det var selveste Kjell Matre som stod for hovedbolken denne gang. Han er til daglig seksjonsoverlege
ved traumeseksjonen på Haukeland og leder av
Norsk ortopedisk forenings traumeutvalg. Ingen
hvemsomhelst altså. Innlegget hans, med detaljer
fra Intertan-studien og generelle betraktninger om
behandlingen av trokantære frakturer, var en oppvisning i pedagogisk og akademisk eksellens.
Matre innledet med henvisning til en tankevekkende
artikkel ved Anglen et al fra Journal of Bone and Joint
Surgery (Am.) 2008; Nail or plate fixation of intertrochanteric hip fractures: changing pattern of practice.
A review of the American Board of Orthopaedic Surgery Database. En vanlig, dødelig, offentlig ansatt
ortoped har selvsagt ikke tilgang til fulltekstutgaver
av aktuelle tidsskrifts artikler ferskere enn 2004.
Den tvilsomme æren for det skal vel deles rimelig
likt mellom den nasjonale helsefaglige spydspissen
Helsebiblioteket og mitt lokale helseforetaks faglig
slash økonomisk bærekraftige prioritering. Abstractet, tilgjengelig for hvermansen via PubMed, slår
dog fast følgende:
”A dramatic change in practice was demonstrated,
with the intramedullary nail fixation rate increasing
from 3% in 1999 to 67% in 2006. Overall, patients
managed with plate fixation had slightly less pain
and deformity in comparison with those managed
with intramedullary nailing, with no significant differences being identified in terms of function or
satisfaction. Patients managed with intramedullary
nailing had more procedure-related complications,
particularly bone fracture.”

TSP løser ikke alt.

”From 1999 to 2006, a dramatic change in surgeon
preference for the fixation device used for the treatment of intertrochanteric fractures has occurred
among young orthopaedic surgeons. This change
has occurred despite a lack of evidence in the literature supporting the change and in the face of the
potential for more complications.”
u
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Over millenniumsskiftet har det altså vært en klar
trend i USA (og for øvrig i det meste av den ikkeskandinaviske verden) mot mindre glideskrueosteosynteser og mer margnagling av trokantære
frakturer. Diagrammet Matre viste fra siterte artikkel ville illustrert dette tydeligere enn jeg evner
formulere det, men er altså utenfor min rekkevidde.
Denne utviklingen viste seg også å være gjeldende
for unge europeiske ortopeder. Under EFORT Traveling Fellowship 2009, som Norsk ortopedisk forening
arrangerte, ble utvalgte leger i spesialisering innen
ortopedi geleidet rundt i Norge en ukes tid for å se
det beste vårt land kan by på innen fag og behag.
Stavanger var av uklare årsaker ikke et innlagt stoppested. Deltakerne ble da vist røntgenbilder av
diverse trokantære/subtrokantære brudd og spurt
hvilket implantat man ville valgt å bruke. Alle, med
unntak av de norske deltagerne, ville brukt proksimale femurnagler på det meste. Likevel viser det
seg, som dere selv kan se av en annen artikkel i
dette nummeret, at også svenskene med god grunn
holder fast ved glideskrueosteosyntesen. Selv
i Norge var der en periode en tendens i retning av
økt bruk av proksimale femurnagler på bekostning
av glideskrueimplantater for denne typen brudd.
Kjell Matre mente den da pågående Intertan-studien
muligens var forklaringen på dette ettersom tallene
gikk ned mot ”normalt” nivå så snart studien var
avsluttet.
Skitt i verden, leve Norge?
Vi har altså en situasjon hvor resten av verden foretrekker proksimale femurnagler i alle industriens
varianter for trokantære brudd, mens spesielt Norge,
Sverige og til en viss grad de øvrige nordiske land,

fremdeles holder liv i glideskrueosteosyntesen. Skal
vi skjemmes og gremmes over å ha gått glipp av noe
helt elementært det øvrige ortopediske miljøet for
lengst har forstått, eller er vi den brysomme guttevalpen som uten blygsel påpeker keiserens usømmelige klesvaner? Er vi, som så sørgelig ofte er man
fristet til å si, særnorsk selvgode og egenrådige?
I så fall, kanskje for en gangs skyld med god grunn.
Jeg skal ikke dra hele resultatrekka fra Intertanstudien her og nå. Det får holde å si at det er den
mest omfattende studien av foreliggende tema som
så langt er publisert. Det sier vel egentlig mer om den
skrikende mangelen på gode studier enn om størrelsen på Intertan-studien, selv om pasientgruppen
i sistnevnte var tresifret. Den nærmest eksplosive
økningen i naglebruk på bekostning av glideskrueosteosynteser har altså skjedd på bakgrunn av
studier som i beste fall kvalifiserer til anecdotal level
of evidence i barneskoleklassestore populasjoner.
Var det passe tendensiøst understated? Intertanstudien beviste to ting:
• Glideskrueostesyntese er en meget god operativ
behandling av trokantære brudd
• Intertan-naglen er en meget god operativ behandling av trokantære brudd
Forskjellene metodene i mellom er nærmest neglisjerbare. Det hele koker øyensynlig ned til et spørsmål
om personlig preferanse, økonomi (Intertan er visstnok et betydelig dyrere implantat) og ”it”-factor;
hvor kult er det? Vi kan med andre ord fortsette å
være litt sære med god samvittighet. Implantatet
vårt har i det minste bestått testen.

Veien til en ortopeds hjerne går gjennom magen
Som seg hør og bør var der innlagt rom for pause
og noe diskusjon mellom deltakerstedene. Profilene i det norske ortopediske miljøet var der laiv
og gjorde sitt nærvær kjent i varierende grad. Noen
av spørsmålene og kommentarene fra allmuen, spesielt fra salen i Levanger, forsvant da de sannsynligvis ikke hadde mikrofon. Dette må man være bevisst på ved senere anledninger da vi ofte opplever
det slik under videokonferanser at kommentarer og
spørsmål stilt fra salen kun kommer de lokale tilhørerne til gode. Overføringen gikk ellers knirkefritt.
Det var faktisk lagt opp til en debatt helt på slutten
men den fant vel snarere sted underveis så tiden løp
fra oss når alle innleggene var holdt. Ekstra hyggelig
var det at flere av miljøets silverbacks, både lokalt
og nasjonalt, hadde funnet det for godt å komme
ut av sine vinterhi og krydre forestillingen med anekdoter fra en virkelighet de fleste yngre ortopeder
ikke har noe bevisst forhold til.
Alumnistene har i alle fall forstått en ting. I den grad
ortopeder generelt kan påstås å besitte høyere cerebrale funksjoner i etasjen over den forlengede marg
er disse på sitt mest mottakelige når man stimulerer
med noe gøyt som timeslange skipauser i kurssammenheng eller gratispizza og sukkerholdig leskedrikk under sene kveldsmøter. Denne kvelden var
det en av våre gravide kolleger som fikk delegert
pizzajobben. De fleste som vet noe om gravide kvin-
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INTERTAN

!Alexander Seldal

Intertan-studien
Intertan-studien er en norsk, prospektiv, randomisert multisenterstudie på behandlingen av trokantære og subtrokantære femurfrakturer. Den ble
påbegynt i februar 2008 og avsluttet i mars 2010.
Sykehusene som deltok var AHUS, Levanger, Diakonhjemmet, Sykehuset i Vestfold og Haukeland
Universitetssykehus, og til sammen ble 697 pasienter inkludert. Antallet gjør studien til den største
publiserte studien i sitt slag. HUS v/Kjell Matre var
ansvarlig for gjennomføringen av studien.

CHS

ners magemål og –følelse forstår nok at vi ikke gikk
sultne fra samlingen. Man skal ikke kimse av magefølelsen. I moderne tid er selv krigsavgjørelser
åpenbart basert på leader of the free world’s mindre
enn imponerende ”gut feeling”. Heldigvis gikk det
relativt fredelig for seg denne januarkvelden. Mette i
magen og mette i hodet tumlet noen bunnløse sjeler
videre til fjordhovedstadens pulserende kveldsliv
og fylte opp sprekkene mellom pizza-skorpene med
lokalbrygg. Silverbackene luska forsiktig tilbake til
hiene. Vi var alle enige om at det var en fin kveld.
Forhåpentligvis blir det ikke så altfor lenge til neste
anledning byr seg. En STOR takk fra alle oss til alle
de som stod bak dette suverene arrangementet.

I sammenligningen mellom glideskrue (med eller
uten trokantær støtteplate) og den nye Intertan
margnaglen ble en rekke pre-, per- og postoperative data registrert og pasientene ble tett fulgt under første sykehusopphold. Senere med spørreundersøkelse etter 6 uker og klinisk/radiologisk
kontroll etter 3 og 12 måneder. I hovedsak var resul-

tatene likeverdige for de to implantatene med tanke
på smerte, funksjon, livskvalitet og komplikasjoner
eller reoperasjoner under hele forløpet, men det var
noe mindre smerte hos margnaglede pasienter i den
tidlige postoperative mobiliseringen. Det var også
noe lavere peroperativ blødning og færre pasienter
fikk blodtransfusjon i gruppen med margnagle, men
fortsatt forekommer det flere postoperative femurfrakturer hos pasienter behandlet med margnagle
(5 vs. 1, p= 0.10). Studien viste også at for gruppen
revers oblique (AO type A3) og subtrokantære brudd
er bruk av glideskrue med trokantær støtteplate et
godt alternativ. Dette er tidligere ikke dokumentert i
noen randomisert studie i litteraturen. Data fra studien ble for øvrig publisert både på høstmøtet i 2009
og 2010, og nå senest på AAOS møtet i San Diego
med 2 postere.
u
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AO og AO Alumni/AO Trauma
Arbeitgemeinschaft für Osteosynthesefragen, AO,
ble stiftet av fire foretaksomme sveitsiske kirurger
med stor interesse for bruddbehandling i 1958 som
en konsekvens av den tids mangel på kunnskap og
forskning omkring bentilheling, behandlingsprinsipper og implantater. De fire, Martin Allgöwer,
Maurice Müller, Hans Willenegger og Robert Schneider, innledet snart et samarbeid med sveitsiske
industriaktører som hjalp dem med det sveitsere
kan best (nei, ikke sjokolade, ost eller gjøkur);
presisjonsingeniøring og metallurgi. Industrisamarbeidet skulle noe senere kulminere i varemerket Synthes som i dag er storprodusent av alt det
snacksy metallet vi til stadighet putter i pasientene
våre, og de finurlige instrumentene vi ikke trodde
vi egentlig trengte før vi fikk dem i hendene. På engelsk ble gruppen initialt omtalt som Association
for Osteosynthesis siden det passet greit med det
opprinnelige akronymet men ble etterhvert omdøpt til Association for the Study of Internal Fixation, ASIF, og organisasjonen går derfor ofte under
forkortelsen AO/ASIF. AO la mye av grunnlaget for
den kunnskapen vi i dag har om rigid fiksering, direkte og indirekte bentilheling og utvikling og behandling av pseudartroser. De første tiårene etter
dannelsen bestod organisasjon av flere ulike armer
innen forskning, dokumentasjon og implantatutvikling som vokste seg større med tiden og i 1984
fremtvang en restrukturering av hele konglomeratet til det vi i dag kjenner som AO Foundation. Origo
for virksomheten har hele tiden vært Davos i Sveits
som fremdeles er åsted for en rekke kurs i AO-regi
året rundt. I dag omfatter AO-familien foruten ren
ekstremitetsortopedisk virksomhet (AOTrauma)
også blant annet ryggkirurgi (AO Spine), ansiktsskjelettkirurgi (AOCMF) og muskuloskeletal veterinærkirurgi (AOVET).

AO Alumni var en del av AO-familien frem til den
siste endringen som skjedde i 2008. Frem til da
hadde medlemskap i AO Alumni vært forbeholdt
ortopeder som hadde gjennomført et nasjonalt
eller internasjonalt frakturkurs på nivå tilsvarende
eller høyere enn Oppdalskurset (”Avansert frakturbehandling”) eller et AO Advanced-kurs. Som
medlem fikk man tilgang på nettet til diverse ressurser via AOs hjemmeside. Medlemskapsstrukturen for AO ble dog omstrukturert i forbindelse
med 50-årsjubileet i 2008. Nå kunne man melde
48

Norsk Ortopedpost • 1 - 2011

sin interesse for AO Traumas aktiviteter som enten
affiliate (ingen spesifikke krav) eller member (krav
for medlemskap tilsvarende de for tidligere AO
Alumni). Som medlem/member må man velge mellom en standardpakke til 50 sveitsiske franc året
(ca 350 kroner) eller en premiumpakke til 100 franc
året (ca 700 kroner). Jeg har ikke selv satt meg inn i
alle detaljene som vedrører de to medlemsnivåene
men vet at man med sistnevnte får fri tilgang til
diverse prominente, internasjonale tidsskrifts fulltekstartikler fra de seneste 10-15 årganger samt fri
adgang til nettversjonen av anatomiprogrammet
Primal Pictures.

AO Trauma Premium Member snacks

Et Premium Membership på redaktøren ville med
andre ord medført fri fullteksttilgang til Anglen et
als artikkel nevnt tidligere og spart meg for en del
helsebibiliotekbesvergelser og kreativ googling på
jakt etter en bakdør til det aller helligste. Det kan
nok være interessant for mange selv om jeg vågalt, og noget Alumni-illojalt, vil påstå at de fleste
sannsynligvis fint vil overleve med standardpakka.
Tidligere var det slik at man meldte seg inn via sin
nasjonale AO Alumni-gruppe. Med medlemskapsdifferensieringen som nå er kommet er det slik at
man også kan melde seg inn selv direkte til AO. På
nettsiden www.aotraume.org finner man i høyre
marg valgene ”About membership”, ”Apply for
membership” og ”Renew/upgrade membership”.
Dette er med andre ord et godt sted å starte for den
som ønsker å orientere seg litt. Innmelding via den
norske datterorganisasjonen er fremdeles mulig
(koster 455 kroner per år til konto 6029 06 19257)
men da antar jeg man automatisk blir standardmedlem. Hvorvidt AO Alumni Norge nå fortsetter som
AO Alumni Norge eller må skifte navn til AO Trauma
Norge er jeg ikke helt sikker på men registrerer at
det på innbydelsen til det omtalte møtet i Levanger
figurerte en ny logo med den oppdaterte profilen.

Sementert acetabularkopp i veldokumentert
kryssbundet polyethlen.
Designprinsippene bygger på Ogee koppen.
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Fitmore® Hip Stem
Inspired by Individual
Anatomy

American Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS)
Hvorfor Academy? Vel, det er sannsynligvis den største årlige
ortopediske kongressen i verden. Til årets kongress i San Diego var det
32000 (!) deltagere med smått og stort. Angivelig kom ca en tredjedel
fra land utenfor USA. Den finner sted stort sett i februar/mars og neste
års arrangørby er San Fransisco med en god mulighet for mange til i
tillegg å ta et lite avbrekk og besøke den delen av Amerikas vestkyst.

Faglig påfyll
Kongressen byr på utmerkede
muligheter til å holde seg faglig
oppdatert da det er et rikelig
utvalg av instructional courses
og symposier som omhandler
det meste innen ortopedien.
Reiser man low budget så kan
man vel si at man kommer langt
med symposiene. Ofte blir det
samme behandlet der gratis som
man har betalt for på instructional courses. I tillegg kan man jo
etterpå få kjøpt foredrag på CD
eller minnepinne for en billig
penge. Og symposiene går fra
morgen til kveld så det er nok å
holde seg beskjeftiget med.

Shortened Curved Stem
for primary THA

Different Medial Curvatures
for a more accurate reconstruction
of the patients anatomy

Porolock® Ti-Plasma Coating
for improved osteointegration

www.nmsmedico.com  Telefon 67 91 22 00

Firmaene betaler
Man får inntrykk av at mange
reiser med firmaer. Dette er
overraskende i den forstand at
helsemyndighetene ikke ser verdien av å betale deres viktigste
ressurs reise/ kongressavgift og
opphold ved slike viktige kongresser. At medisinske firmaer
ønsker å betale for dette er i og
for seg ikke spesielt underlig.
For det er vel ikke noen som
fortsatt tror at dette skjer av
ren filantropi? Det er nok derfor
viktig at helseforetakene legger u

Din partner i en verden av tilbydere
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Dupuytren

Fukitol

dette inn i sine budsjetter slik at
alle overleger har en mulighet til
å reise regelmessig på kongress.
Legeforeningens 10000,- dekker knapt reisen. Her har NOF og
Legeforeningen en god anledning
til å få ut fingeren og legge inn
all sin tyngde til beste for sine
medlemmer.
For godt til å være sant?
Undertegnede var hovedsakelig
på symposier og abstracter vedrørende hånd og håndledd. Den
siste dagen under kongressen
er viet Speciality Day. Naturlig
nok var undertegnede da på

Xiaflex

Hand. Det er ikke så mye som
har skjedd siste året, men injeksjonsbehandling for Dupuytren
synes å være på fremmarsj. Man
sprøyter inn en clostridumcollagenase (Xiaflex) i kontrakturen
en dag og neste dag tøyer man
på dette og vips så ryker kontrakturen og det er full strekk
av en tidligere krokete finger.
Dette synes nesten for godt til
å være sant, men synes ut fra
studier og videofremvising å
være godt dokumentert og kanskje best for MCP-ledd. Man legger selvfølgelig også da vekt på
alle komplikasjonene som kan
komme i forbindelse med åpen
Dupuytrens kirurgi. Rett nok har
vi hatt våre komplikasjoner, men
tross alt er ikke denne operasjonen så aller verst. Jeg tror nok
derfor det er viktig med industriuavhengige studier for å se hvor
god denne injeksjonsmetoden til
syvende og sist er, og hvor stor
recidivfrekvensen er. Dersom

en slik metode skulle vise seg
å være bra så ville det imidlertid spare våre pasienter for mye
besvær og langvarig etterbehandling. Ved ASSH (American Society for Surgery of the Hand) møtet
i Boston for øvrig høsten 2010 ble
åpen Dupuytrens-operasjon av
en amerikansk håndkirurg kalt
”operations I don’t do anymore”.
Så der hadde Xiaflex som et Messiasmedikament tydeligvis fått
fullt utslag. Et aspekt er også
prisen. Jeg har hørt 7-800 euro
for en stråle. Relativt mye, men
det koster også å operere og det
opptar også våre operasjons- og
håndterapiressurser en god del.
Fukitol
For øvrig når det gjelder snakk
om medikamenter så kom det
også opp et nytt medikament
ved årets Academy kalt ”Fukitol”,
1000 mg eller var det gram. Uansett, dette kan visstnok brukes i
de fleste ortopediske situasjoner,

u

Volar radiusplate
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CORAIL

®

Scotts parabel

særlig når man som kirurg står
en smule fast. Eller som reklamen sier: ”When Life just Blows…
Fukitol”.
Operasjoner
Når det gjelder volare radiusplater drøftet man nå at ikke
alle frakturer egnet seg for volar
plating og at vi ikke måtte bli
helt religiøse i vår anvendelse av
disse. En må også være klar over
at verken volar tilt eller radial inklinasjon lar seg helt gjenopprette
med volar plate. Scotts parabel
gjelder tydeligvis også her (The
rise and fall of a surgical technique). Det er fortsatt slik at vår
operasjonsmetode bør tilpasses frakturen og ikke omvendt.
Særlig gjelder dette de dorsale
kantfrakturene der volar plate
er lite egnet. For øvrig snakket
man nå også om ”the extended
FCR approach” hvor man altså
ved radiusfrakturer av litt eldre
dato og ved osteotomier løsner
brachioradialis og løsner periost
dorsalt fra volarsiden for deretter
å pronere proksimalfragmentet.
Å sy pronator quadratus til brachioradialis var også nå blitt
stuerent hvilket denne operatør
har gjort lenge da radiale kant av
pronator jo har en tendens til å
forsvinne under inngrepet.
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Ellers var det en lengre sesjon
om carpal tunnel. Det synes nå
å være en trend mer mot åpen
operasjon. Flere av foredragsholderne la vekt på at det viktigste med dette inngrepet er å få
spaltet carpalligamentet trygt og
sikkert. Så det var ingen stående
applaus verken for endoskopisk
løsning eller miniinvasive metoder. I erfarne hender er operasjonstiden ved carpal tunnel
ca 5-10 minutter og kun bruk av
lokalbedøvelse, kniv og pinsett
(dog helst lupebriller) så det skal
mye til å slå den. Man la imidlertid vekt på at den viktigste grunnen til manglende bedring etter
dette inngrepet, var inadekvat
spaltning og at en god tommelfingerregel for adekvat spaltning
var fra den superficielle arcade/
fettvevet omkring denne og til ca
en cm proksimalt for håndleddsbøyefuren.
En anekdote
En morsom anekdote til slutt fra
den amerikanske håndkirugen
Lee Osterman som av og til kunne
si til sine pasienter etter at alt var
utprøvd: ”Stop catastrophizing
and get a life!”. Vel, ikke alle av
oss hverken kan eller vil si det.
Men han kunne fortelle at det for
noen år siden, da et amerikansk

flyselskap ved navn Eastern Airlines var i ferd med å gå konkurs,
plutselig innfant seg en hel del
flyvertinner fra samme selskap
på hans kontor påstående at de
hadde symptomer forenlig med
kompresjon av nervus ulnaris i
albuen. Han syntes selvfølgelig
det var hyggelig og smigrende
med alle disse vakre jentene på
kontoret helt til han fikk se en
informasjonsbrosjyre fra deres
fagforening hvor man beskrev
symptomene på kompresjon
av nervus ulnaris. Årsak; hard
kjøring med mat- og drinketralle.
Heldigvis ble dette trekket for å
oppnå økonomiske fordeler etter konkursen gjennomskuet og
historien avsluttet. Så moralen
i denne historien her er at kompresjon av nervus ulnaris er ikke
alltid like clear cut som carpal
tunnel og at USA er USA. Lee
Osterman sa også: “Everybody
seems to remember the bad
things I did, no one remembers
the good I did”. Så da så – det
gjelder vel for de fleste av oss.

97%

Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.

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

"Corail (HA belagt) stamme er
den mest brukte og har færrest
revisjoner med endepunkt alle
stammerevisjoner."
Fra Årsrapport 2007.

God påske.
!John H. Williksen,
Oslo universitetssykehus
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En virkelig nyvinning
innen CT

Norsk forening for håndkirurgi

Norsk forening for håndkirurgi gjennomførte sitt vintermøte om sekvelekirurgi
28.-30. januar 2011 på Ilsetra i gnistrende pent vintervær. Tross flott fagprogram, var
det lav deltagelse, og styret spør seg om det er behov for endringer for å tiltrekke
flere håndkirurgisk interesserte leger.
Vi hadde to flotte dager på Ilsetra.
Været var upåklagelig, med sol fra blå
himmel og seks kuldegrader. Med ditto gode boforhold og fantastisk mat,
var rammene for kurset de beste.
Godt program
Kurset var godkjent som valgfritt kurs med tellende
timer og støtte fra Legeforeningen. Vi hadde mange
foredragsholdere for å skape et bredt engasjement
i fagmiljøet. I tillegg var professor Filip Stockmans,
som er en internasjonal anerkjent håndkirurg som
til daglig jobber i Brussel, invitert til å forelese om
en metode han har utviklet for korrigering av intraartikulære distale radius malunions.
Planmed Verity™ Ekstremitets CT-scanner revolusjonerer CT-scanning
av ekstremiteter. Med denne mobile CT-maskinen kan en lage
høyoppløsnings 3D røntgenbilder på legevakter, akuttmottak,
ortopediske klinikker og skadestuer. Ekstra attraktivt er det at en kan
oppnå dette med en dose som kun er en tiendedel av vanlig dose på en
konvensjonell CT Høy oppløsning og avansert bildebehandling gjør det
mulig å ﬁnne vanskelige frakturer ved første konsultasjon.

Planmed Oy Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland, tel. +358 20 7795 300
fax +358 20 7795 664, ExtremityCT@planmed.com, www.planmed.com
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For ﬂere opplysninger;
Ring Decotron på 63 87 12 00
www.decotron.no
for brosjyre.

Forelesningene om sekvelekirurgi var jevnt over
gode og tilbakemeldingene fra deltagerne var de
beste. Deltagerne og de mange foredragsholderne
utgjorde til sammen 25.
Hvorfor så få?
Vi velger å tro at årsaken til den labre deltagelsen
ikke skyldtes årets tema, da sekveler neppe er noe
som ”bare angår andre”. Styret i Norsk Håndkirurgisk forening har derfor gått i seg selv og spurt seg
om hva som må gjøres annerledes neste gang vintermøtet skal avholdes. Vi har kommet frem til, også
basert på kursevalueringen, at vi må gjøre noen
enkle grep som å blant annet å markedsføre kurset
bedre. Kanskje har også bruken av ordet møte kunne

ha forledet enkelte til å tro at dette er et møte for en
engere liten krets av håndkirurger. Vi vil derfor for
fremtiden presisere at dette ikke er tilfellet, men et
kurs for alle leger med interesse for håndkirurgi som
målgruppe. Tilgjengeligheten til Ilsetra kan også
være et problem. I og med at dette også er et problem med andre lokalisasjoner på fjellet, vil vi beholde lokalisasjonen på Ilsetra og heller legge til rette
for fellestransport fra Gardemoen til og fra Ilsetra.
Vi har også drøftet om det å legge kurset til en helg
kan være medvirkende årsak til den dårlige oppslutningen. Siden vi ikke har noe entydig svar på dette,
velger vi å ikke endre tidspunktet for kurset da dette
i så fall ville gå på bekostning av den fine familieprofilen vi har på arrangementet i dag, hvor familien kan
benytte den flotte tilgangen til både alpinbakker og
langrennsløyper mens kurset pågår og samtidig ha
samvær med familie og de andre deltagerne i både
lunsjpausene og om kveldene.
Neste år: Sårbehandling
Tema for neste års vinterkurs er sårbehandling.
Dette er et emne som skulle fange interesse blant
legevaktsleger så vel som leger på sykehusavdelinger, da både enkle prinsipper for sårbehandling
så vel som de mest avanserte behandlingstilbud vil
bli omtalt.
På vegne av styret,
!Yngvar Krukhaug, Møteleder
Hebe Désirée Kvernmo, Leder
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KURS OG KONFERANSER

Norwegian American Orthopaedic Society
Inviterer til møte i Ålesund 24-27 august 2011
To dager med faglig input fra de
to land, og rikelig anledning til
å få kontakt med amerikanske
kolleger under møter, sammenkomster og en felles tur
inn Geirangerfjorden, et av våre
verdensarvområder.
Foreløpig program:
Onsdag 24/8:
Get- together ved ”Atlanterhavsparken”
Torsdag 25/8:
Scientific program formiddag.
Ettermiddag til disposisjon
Fredag 26/8:
Heldags tur til Geiranger.
Congress dinner på Hotel Union
Øie.
Lørdag 27/8:
Formiddag: Scientific session.
Etter lunch: Business meeting
and adjourn.
Kongressavgift:
7500.- for deltagere
6000.- for ledsagere
Inkluderer ”dagpakker” de
to møtedagene for deltagere,
get-together onsdag samt tur til
Geiranger med kongressmiddag
ved Hotel Union Øie. Torsdag ettermiddag til fri disposisjon. Det
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foregår en matfestival parallelt
med møtet vårt, og vi planlegger
en felles middag på Fjellstua for
de interesserte. (ekstra).
Deltagerne oppfordres til å
melde på foredrag med tittel og
tidsbehov til Torstein Husby:
torstein.husby@tele2.no
Kongresshotell:
Radisson Blu Hotel Ålesund
(www.radissonblu.com/hotelalesund)
Enkeltrom: 940 kroner per døgn
Dobbeltrom: 1140 kroner per
døgn
Barn i ekstraseng: 300 kroner
per døgn
Reservasjon og oppgjør ved hver
enkelt: ”Request NAOS rates”.
Kontaktpersoner:
Harald Eikrem (harald.eikrem@
helse-sunnmore.no)
Svein Austdal (sau@sus.no)
Påmelding:
Ved innbetaling til NAOS
kontonummer 3250 31 03922
merk innbetaling med navn på
deltager og eventuell ledsager.
Påmeldingsfrist 15. april 2011

NOAS
Norwegian American Orthopedic
Society har eksistert siden stiftelsesmøtet ved Mayo- klinikken i
Rochester, Minnesota i 1994. En del
kolleger hadde reist fram og tilbake
over Atlanterhavet på studiereiser,
og etter hvert truffet mange kolleger med norske aner. Hamlet Peterson, med norske aner og kjent
for sitt arbeid med fyseskader hos
barn, ønsket seg en forening etter mønster av en irsk-amerikansk
forening som hadde eksistert en
tid, og tok initiativ sammen med en
gruppe norske kolleger.
Neste møte var i Stavanger i 1995.
Siden har en prøvd å holde et møte
hvert annet år, vekselvis her i Norge,
hvor møtene ellers har vært i Bergen, Oslo, og Trondheim (på Hurtigruten). I USA har vi ellers vært i
San Francisco, San Diego og Newport, Rhode Island. Planlagt møte i
Seattle i 2009 ble dessverre avlyst
da litt for få meldte seg fra Norge.
Vi har alltid hatt et faglig variert
og interessert program som gir et
bilde av hva som rører seg faglig
på begge sider av Atlanteren. Det
settes av god tid til lokale utflukter,
og ikke minst tid til sosial omgang
med kolleger. Mange av oss har fått
knyttet nyttige faglige og sosiale
kontakter som har resultert i studiebesøk ved diverse institusjoner.
I august inviterer Harald Eikrem ved
Ålesund Sykehus til møte, hvor vi
håper på god oppslutning fra norske kolleger som kan tenke seg å
knytte kontakter vestover. Se vedlagte program og påmeldingsinfo.
Meld deg på og ta med deg en presentasjon av det DU interesserer
deg for.
!Svein Austdal, sekretær NOAS
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NOFAF Norsk Fot og Ankel Kirurgisk Forening

Program for temadag 20.mai 2011,
Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Invitasjon til temadag:
Seneskader i foten - rekonstruksjonsmuligheter

Seneskader i foten
Rekonstruksjonsmuligheter

Kjære kolleger!
Tiden går fort og snart er det vår
igjen. Norsk fot- og ankelkirurgisk forening (NOFAF) har fått
mange positive tilbakemeldinger
etter fjorårets arrangement på
Lillestrøm som hadde The difficult foot som tema og hvor vi tok
for oss spesielle og vanskelige
problemstillinger særlig i for- og
midtfoten. På bakgrunn av dette,
og for å fortsette vår tradisjon,
har vi også i år tenkt å belyse et
tema som etter vår mening kan
fremstå ganske utfordrende og
antagelig derfor ofte er underbehandlet
Fotkirurgien er fortsatt det mest
underutviklede fagområdet innen ortopedien. Samtidig er fotkirurgi et av de fagfeltene hvor
det har skjedd og skjer veldig
mye. Det hersker en del usikkerhet både blant våre allmenkirurgisk ortopedisk utdannede
kolleger og våre yngre kolleger
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som nå befinner seg i utdanning.
I økende grad lurer de på hva som
kan gjøres kirurgisk med de mer
sammensatte fot- og ankelproblemstillinger.
NOFAF har de siste årene tatt seg
av oppgaven å gjøre noe med
dette. Vi har prøvd å videreformidle den siste utviklingen innen
fotkirugien og spre noe av denne
kunnskapen slik at vi kan lære oss
en mer differensiert tilnærming til
fotens biomekanikk, patologi og
ikke minst lære oss andre og alternative kirurgiske behandlingsteknikker. Dette gjelder også
operativ bløtdelsbalansering og
rekonstruksjonsmuligheter ved
tap av senefunksjon fordi sammenspill av de forskjellige agonister og antagonister spiller en
viktig rolle for å stabilisere og
opprettholde fotens biomekanikk
og for å gi et funksjonelt og normalt gangbilde.

I år skal vi altså prøve å gi en
oversikt og oppdatering over
dagens behandlingskonsepter
og behandlingsalternativer når
det gjelder seneskader og rekonstruksjonsmulighetene. For
detaljer vennligst se programoversikten.

10:00-10:10

Innledning					

Andreas Hahn

10:10-10:30

Anatomi og biomekanikk				

Kjetil Hvaal

10:30-10:50

Tibialis anterior/EHL/FHL-ruptur		

Kjetil Hvaal

10:50-11:10

Peroneusseneruptur/-split				

Lars-Kjetil Aas

11:10-11:30

Peroneusseneruptur og lateral båndinstabilitet		

Lars-Kjetil Aas

11:30-11:50

Peroneusseneluksasjon/-subluksasjon			

Andreas Hahn

11:50-13:00

Lunch

Påmelding og lunch er gratis!!
(men begrenset til 25 deltagere)
og skal skje innen 24.april 2011
på epost til Andreas Hahn:
a.m.hahn@gmx.net

13:00-13:20

Tibialis posterior ruptur/insuffisiens/rekonstruksjon

Andreas Hahn

13:20-13:30

“What works in my hands”				

Kjetil Hvaal

13:30-13:40

“What works in my hands”				

Lars Kjetil Aas

Temadagen finner sted på Thon
Hotel Arena, Lillestrøm (Nesgata 1) den 20. mai 10:00-15:00.

13:40-13:50

“What works in my hands”				

Andreas Hahn

13:50-14:10

Kaffe

Vi ser frem til et hyggelig møte!

14:10-15:00

Kasuistikker og paneldiskusjon			

Hahn/Hvaal/Aas

Med vennlig hilsen
!Andreas Hahn, leder NOFAF

15:00		

Avslutning					

Andreas Hahn

På ettermiddagen blir det paneldiskusjon med case-presentasjoner, så ta gjerne med egne
kasuistikker!
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En postoperativ løsning for
oppsamling og reinfusjon av
autologt helblod
 Mindre forbruk av allogent blod
 Redusert immunsuppresjon





 Færre postoperative infeksjoner



 Kortere sykehusopphold






























Astra Tech AS. Pb 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog
Tel: 67 92 05 50. Fax 67 92 05 60. www.astratech.no
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Dr. John E. Herzenberg would like to invite you to the:
21st Annual Baltimore Limb Deformity Course,
Baltimore, Maryland, USA

Course Chairs:
John E. Herzenberg, MD, FRCSC
Course Directors:
Janet D. Conway, MD
Shawn C. Standard, MD
Bradley M. Lamm, DPM
Date:
Thursday, September 1, to
Sunday, September 4, 2011

The course features lectures,
deformity planning sessions,
hands-on labs, and an internationally renowned faculty.
• Saw bone labs (Smith &
Nephew, Orthofix, Synthes, and
Wright Medical Technology
Systems)
• Digital radiograph planning lab
(Voyant Health Systems)
• Cadaver lab, including flaps

www.DeformityCourse.com
This course has been the standard in teaching lower extremity
alignment for the past two decades. It is intended for orthopedic surgeons, podiatrists, and
allied health professionals who
treat long bone deformities. No
prior experience is required.
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Registration includes Principles
of Deformity Correction (Springer
2005) textbook and workbook/CD.
Attendees can bring adult and
pediatric cases to an interactive
evening session.

Our goals are to introduce basic
and advanced concepts in limb
alignment, corrective osteotomies, and internal and external
fixation for limb reconstruction,
including lengthening and realignment.
Topics include:
• Tibial and femoral deformities
(uniapical and multiapical)
• Sagittal and oblique plane
deformities
• Rotational deformities
• Foot and ankle deformities
• Monolateral/circular external
fixation
• Gait implications for angular
and rotational deformities
• Measurement of deformity on
plain film and digital radiographs

• Surgical techniques for lower
extremity osteotomies, soft tissue releases, and flap coverage
• Consequences of joint
malorientation and
malalignment
• Fixator-assisted plating
• Limb lengthening techniques
Learning Objectives:
• Understand simple to complex
pediatric and adult lower-limb
deformities
• Interpret advances in the field
of limb reconstruction and deformity correction
• Perform percutaneous
osteotomy techniques (multiple drill hole, focal dome, and
Gigli saw)
• Understand minimally invasive
internal and external fixation

• Identify strategies for deformity
treatment in the lower extremity
Special Event: "Baltimore Grand
Prix Festival of Speed"
Ladies and gentlemen, start your
engines! The three-day Baltimore
Grand Prix Festival of Speed is
part of the 2011 IZOD IndyCar
Series and the 2011 American Le
Mans Series schedules. We have
reserved Saturday afternoon so
registrants can watch all of the
racing action from our tent overlooking the back straight, where
cars can reach top speeds of 175
mph, or from reserved grandstand seats. Luncheon will be
provided.

Attendees of the 2010 Course
came from 32 countries and 27
states in the USA.
The following pre- and postcourses will also be offered:
• Ponseti Clubfoot Pre-Course
(Wednesday, August 31, 2011)
• Advanced Taylor Spatial Frame
(TSF) Post-Course (Monday,
September 5, & Tuesday, September 6, 2011)
For more information, please contact me. Thank you for your consideration.
Best Regards,
! Madeline Bacon
Academic Coordinator
mbacon@lifebridgehealth.org
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STIPEND
Reisestipend og beste
høstmøteforedrag.
Her kommer et flott tilbud fra
Norsk forening for Håndkirurgi.
Det understrekes at styret kan
tildele dette reisestipendet og
prisen for beste høstmøteforedrag. Dette innebærer altså
et krav til en viss kvalitet på
foredraget og reisens innhold.
Benytt anledningen – søk nå –
og tenk foredrag til Høstmøtet
vårt i Oslo.

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

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

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

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

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

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

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

Stipendet er på kr 75 000

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROFIX™

Kneprotesesystem

PROFIX™ KNEPROTESE
Beste Dokumenterte 10-års Resultat (NRL 2009)

Smith & Nephew AS | Nye Vakåsvei 64 | 1395 Nesbru | Norway | phone +47 66 84 20 20 | www.smith-nephew.com/no
™ Trademark of Smith & Nephew
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Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo
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*smith&nephew
Tre funksjoner i ett instrument
DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første

Treshaverbladet
funksjonersom
i ett
instrument
både kan kutte bløtdeler, koagulere

DYONICS BONECUTTER™

ELECTROBLADE™
*smith&nephew

DYONICS BONECUTTER
ELECTROBLADE™

blodkar og frese bein. Det er designet for å kunne
gjennomføre en artroskopisk acromionreseksjon eller
DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første
en rotatorcuff prosedyre uten å skifte instrument.
shaverbladet som både kan kutte bløtdeler, koagulere blodkar
Fremre korbåndsrekonstruksjon kan gjennomføres uten blodtomhet.
og frese bein. Det er designet for å kunne gjennomføre en
artroskopisk acromionreseksjon eller en rotatorcuff prosedyre uten
å skifte instrument. Fremre korbåndsrekonstruksjon kan gjennomføres uten blodtomhet.

Smith & Nephew AS
Nye Vakås vei 64
1395 Hvalstad
66 84 20 20

