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von Trier vs. Keyser Söze
Jeg (vi?) er med tiden blitt godt vant til å få servert 
de utroligste utsagn fra den profesjonaliserte fløyen 
av arbeidsgiversiden. enda har ikke ørene falt av. 
Spekter er arbeidsgiverorganisasjon for blant an-
net de offentlige helseforetakene og dermed direkte 
motpart når legeforeningen, sykepleierforbundet 
og andre grupper innen helsevesenet forhandler 
sentrale tariffbestemmelser for sine medlemmer. 
Organisasjonen syntes åpenbart det var en glødende 
god idé å sende sin viseadministrerende direktør 
i ilden for å kommentere at en gruppe sykepleiere 
ved Ullevål har solgt sin antatt helligste ku, og i 
form av en særavtale godtatt å jobbe hyppigere enn 
tredjehver helg mot kompensasjon per ekstra helg 
tilsvarende omtrent en halv hverdagslønn for lan-

dets best betalte regionale helsetopper. Topper som 
for øvrig åpenbart har en langt tøffere jobb enn både 
statsministeren og resten av den offisielle maktrøk-
la, dersom lønna skal reflektere ansvaret, slik argu-
mentet ofte lyder. Over to fulltids sykepleieårslønner 
tøffere faktisk. Spekter-visedirektøren dro på direk-
ten til med det som nå best kan beskrives som en 
fullblods von Trier; 

• hun (for det er alltid en hun som blir satt til å levere 
drittpakken når mottaker er en deltidsarbeidende, 
underbetalt kvinne, det bedøver liksom kjønns-
politiets refleksive raseri) sa høyt det hun tenkte, 
sannsynligvis uten å tenke

• hun ble, som en konsekvens av det første punktet, 
tolket som at hun pissa på en hel gruppe under-
privilegerte som har folkets sympati, og med det

• ignorerte hun den gyldne selvtuktsdoktrinen; en 
jøde kan gjerne slå langnesete morsomheter på 
andre jøders bekostning, en neger kan ufordømt 
kalle en annen neger for, vel, neger, og man kan 
gjerne pisse i egen bukse, men hun burde, som 
medlem av det privilegerte funksjonærsjiktet, vite 
at man ikke ustraffet pisser nedover på de trang-
bodde okkupantene av næringskjedens under-
etasjer 

Sammenligningen halter likevel litt. der von Trier 
hadde vett nok til å angre som enhver god fyllesyk 
danske dagen derpå, styrket Spekter-represent-
anten utrolig nok, i betydelig grad, sin søknad om 

REDAKTØRENS HJØRNE 

!Alexander Seldal, Redaktør

!
”Det er en tendens nå til at folk velger fritid fram- 
for arbeidstid. Jeg synes alle, kanskje særlig 
sykepleiere, må opp-prioritere verdien av arbeid. 
Skal vi få nok arbeidskraft i denne sektoren når 
eldrebølgen kommer så må folk jobbe mer. De må 
forstå at de må delta på denne dugnaden. Da kan 
verken sykepleiere eller andre bruke tiden de 
kunne stilt til rådighet for arbeidslivet på å sitte på 
kafé eller gå på Sats, da må vi delta i arbeidslivet.”

(Dagsrevyen onsdag 6. april 2011)
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livslangt æresmedlemsskap i interessegruppen for 
de intellektuelt invalide ved å stille seg uforstående 
til bulldoseropptredenens høyst forutsigbare akter-
dønninger. For hele landets pleiegruppe ble vise-
direktørinnen med dette arbeidslivsarenaens svar 
på Keyser Söze; en nærmest mytisk erkeskurk for 
utrolig til å være sann.

Dugnad anno da
Jeg satt selv 
med haka på 
fuglebrystet den 
onsdagskvelden 
i april og 
observerte med 
skrekkblandet 
fryd seansen. 
Mine ører henger 
fremdeles på. Så 
vidt. Min bedre 
operasjonssyke-
pleiende halvdel 
freste rødøret i 
nabostolen, til 

en velkommen forandring ikke grunnet min påståtte 
hverdagshåpløshet. Visedirektørens utblåsning 
var et grovkalibra vådeskudd som primært rammet 
henne selv. det hjelper ikke å rasjonalisere det hele i 
ettertid når alle som fikk det med seg er av den opp-
fatning. Likevel, det må erkjennes at der midt i den 
kringkastede, verbale selvskadingen var et aldri så 
lite poeng. Tolket med ekstrem velvilje kan man fak-
tisk langt på vei si seg enig med grunnpremisset: der 
er et stort behov for kompetent arbeidskraft i Norge, 
et økende behov, som det spesielt i helsesektoren 
blir svært utfordrende å møte. I etterkant under-
streket visedirektøren sitt poeng ved å vise til etter-
krigstidens oppbyggingsdugnad og den da utbredte 
forståelsen av at alle måtte ta et tak og bidra som 
best man kunne uten at noen den gang søyt over 
manglende fritid eller prioriterte urbant kaffeslab-
beras med deltidsarbeidende shoppevenninner. en 
slik pompøs parallell er både upresis og urettferdig. 
Så vidt meg bekjent har aldri andelen yrkesaktive 
kvinner vært høyere enn den er i dag og jeg tror de 
færreste ønsker seg tilbake til arbeidsfordelingen 
fra midten av forrige århundre. Videre er der svære 
kontraster mellom en solidarisk nasjonsbyggen-
de dugnad i kjølvannet av en femårig forødende 
invasjonskrig og dagens utfordring som primært 
er demografisk betinget. For seksti år siden spiste 
statsministeren frokost i en respatex-innredet blokk-

leilighet på Grorud, funksjonærklassen bestod 
av to folkeskolekullinger og en skrivemaskin, og 
dugnadsånden gjennomsyret alle samfunnslag. 
I dag skal sykepleierne, og samfunnets øvrige ple-
beiere, føle et moralsk ansvar for å ta fremtidens byr-
der på sine skuldre uten mukk eller kompensasjon 
slik at den papirflyttende, internpostproduserende 
ni-til-fire-kjernetid-klassen får sine regneark til å 
gå opp og kan demonstrere sin fortreffelighet for 
ledelsen med hodenikk- og skulderklapputløsende 
Power Point-presentasjoner.

Proporsjonalitet, rettferdighet og symmetri
I ethvert partsforhold vil de tre ovennevnte begre-
pene, nærmest for synonymer å regne, kunne fun-
gere som en utmerket rettesnor dersom målet er 
noenlunde harmoni og jevnt fordelt misnøye. For det 
er jo det alle forhandlingssituasjoner handler om; 
at alle er omtrent like misfornøyde til slutt. Likhets-
tanken står fremdeles heldigvis sterkt, og eksem-
pelets makt er fremdeles mektigere enn all verdens 
tåredryppende Obama-retorikk. Forsommeren er 
vanligvis forhandlingstid, i år et såkalt mellomop-
pgjør, og da kommer disse tankene smygende. Nå 
endte det heldigvis med at man i år avtalte så godt 
som alt sentralt slik at vi slapp å sitte på hver vår 
foretakstue, liksomrollespillkrangle i fjorten dager 
med utgangspunkt i hver vår prosentsats, for tilslutt, 
forutsigbart, å ende opp på et kompromiss midt i 
mellom. Gode forhandlingsresultater handler etter 
min mening ikke om å krafse til seg mest, men om 
å enes om løsninger som er i samsvar med disse 
tre synonyme begrepene; arbeidsavkastning som 
står i forhold til ansvar, utdanning, arbeidsomfang 
og sammenlignbare grupper (proporsjonalitet), 
sikre rettferdighet i fordelingen ved at arbeid med 
noenlunde samme innhold belønnes omtrent likt, 
og en forståelse av at der må være en gjensidig re-
spekt for og balanse mellom rettigheter og plikter; 
en viss symmetri mellom partene. At de regionale 
helseforetakenes ledelse på egne vegne anser seg 
fristilt fra sunn fornuft og fullstendig mangler mod-
erasjonsevne, får stå for deres regning. Man må jo 
bare formode at eksempelets makt enda ikke har 
penetrert direktørsjiktets duggete osteklokkevirke-
lighet når de selv i uår evner å bevilge seg selv fete 
lønnspåslag til tross for at nivået allerede ligger sky-
høyt over den øverste politiske ledelsen i dette lan-
det. Foretaket for øvrig må naturligvis gjøre regning 
med omfattende rasjonaliseringstiltak, som innspar-
inger nå så fint heter.
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Leading by example
Amerikanerne, verdens ubestridte enere i alt, seriøst 
så vel som latterlig, som har med selvhjelp og egen-
realisering å gjøre, har en egen evne til å formulere 
slagferdige teser ment å fungere som sjutrinnsraket-
ter til personlig og karrieremessig ekstase. Innimel-
lom alt det substansløse be-all-you-can-be-vrøvlet 
som ikke biter på en nordeuropeisk kyniker, finnes 
en frase jeg har synes har noe mening: Leading by 
example. Fortolkingen er åpenbar vil jeg anta. det 
betyr selvsagt ikke at avdelingsoverlegen nødven-
digvis skal ta alle vakansvaktene ingen andre har 
lyst på, si fra seg normalt modererte lønnstillegg el-
ler tømme søppelbøtta selv. det tror jeg alle forstår. 
Leading by example er definitivt ikke når arbeidsgiver 
motgår ønsker om kantinematkuponger på 19-timers 
vakansvakter med påstand om at dette må kostnads-
beregnes, men avstår fra å cost-benefit-analysere 
bevertningen som kommer styremedlemmene til 
del under deres to til tre timer lange maratonmøter. 
det samme kan vel sies om kreative sparetiltak som 
privat hjemmevask av sykehusklær, oppsigelse av 
sekretærer på bakgrunn av yngre legers fortrolighet 
med tastaturet, eller opphør av egenandelsfritak for 
sykehusansatte ved foretakets poliklinikker i fravær 
av en bedriftshelsetjeneste. de ansatte forstår nok 
at foretaket sliter økonomisk. Vi får høre det titt og 
ofte. det vi har vansker med å forstå er det logiske 
sammenfallet mellom kritisk, sparetiltakskrevende 
økonomi og rekordøkning av direktørlønninger, 
behovet for leiehytter som kan disponeres av styrets 
medlemmer, resultatløse konsulentrapporter i mil-
lionklassen for å kartlegge ikke-eksisterende effek-
tivitetspotensialer, og, sist men ikke minst; 160 mil-
lioner (!) rett i dass i et sannsynligvis velment forsøk 
på brobygging mellom de ulike, dog like i sin ubruke-
lighet, dataverktøyene som til vanlig forventes å 
effektivisere legers arbeidshverdag.

Den omnipotente turnusjobbende helsearbeideren
Ifølge Statistisk sentralbyrå er omtrent en tredjedel 
av landets arbeidsstokk i noen form for turnus- eller 

skiftarbeid. Langt fra alle i det offentlige helsevesen. 
I rett-frem-land betyr det at godt over to tredjedel-
er ikke har den minste anelse om hvordan det er å 
jobbe tredjehver helg, jevnlige aften- og nattevak-
ter, helligdager og høytider, bli ganske beskjedent 
belønnet for det og samtidig jevnlig bli påminnet at 
ens innsats uansett ikke er god nok. Helseforetakene 
tangerer med letthet Adeccos arbeidslivskynisme 
tross alle påstander om det motsatte. en bulende 
mage som bærer vitnesbyrd om fremtidig permis-
jonsfravær og flerårig ønske om stillingsreduksjon, 
torpederer effektivt ansettelsesintervjuet for en 
ellers overkvalifisert, høyskoleutdannet spesial-
sykepleiers evige drøm om familievennlig dagstill-
ing. Fritidsplanlegging med flerbarnsfamilien sabo-
teres av turnusplaner som blir ferdigstilt en knapp 
måneds tid før de trer i kraft. I fravær av en handle-
kraftig tillitsrøst ser ledelsen sitt snitt til å herse med 
ansattgrupper som i sin naivitet tror en moderne of-
fentlig arbeidsgiver styrer butikken etter regelboka. 
Huller i sommerferieturnusen ingen uten videre er 
villige til å fylle for knapper og glansbilder løses på 
sedvanlig mellomledervis ved vaktpålegging omtrent 
tre måneder frem i tid. er det noen som vet hva ar-
beidsmiljøloven sier om pålegging? Vakter foretaket 
med letthet kunne besatt dersom man var villig til å 
punge ut en høyst anstendig kompensasjon for ul-
empen med å jobbe natt og helg som egentlig var 
fritid. Svangerskapskontroller som medfører kanskje 
en drøy times fravær fra arbeidet utløser krav om 
sykmelding. Fra en gestapistisk avdelingsleder som 
i sin villfarelse tror hun gjør en god jobb. Pensjon-
istnære, livslangt turnusarbeidende sykepleiere som 
ydmykt ber om nattevaktsnåde de siste yrkesaktive 
årene blir kontant avvist av en halvparten så gammel 
karrierebevisst og fleksitidsvelsignet, bemannings-
koordinerende eksmedsøster som har hatt vett til 
å desertere turnusskuta ved første anledning,  Ny-
utdannede operasjonssykepleiere som til vanlig fun-
gerer som dagtidsarbeidende på en i all hovedsak 
elektiv plastkirurgisk avdeling, forventes å takle vak-
tarbeid med margnagler, nattevaktssure ortopeder, 
hypoksisure sectiobarn og den i allmenhet halvsure, 
perifere karkirurgens håpløse, blodbanktømmende 
aortaaneurysme. en sykepleier er en sykepleier. 
Akkurat som en doktor er en doktor. Bare den excel-
baserte vaktkabalen går opp.

Dugnad anno nå
dette er virkeligheten. er det fremdeles noen som 
undres over at den våteste drømmen for turnusar-
beidende sykepleiere flest er å henge fra seg uni-

matttøyet, ikle seg høye skinnstøvletter og en fiks 
drakt og klakke hælene ledelseslojalt sammen i en 
dagtidsbasert liksomkontorstilling hvor man pysler 
med et meningsløst papirprosjekt, fungerer som ePJ-
superbruker, snekrer drakoniske vaktturnuser for 
sine eks-kolleger eller simpelthen blir en posterface-
vennlig HMS-propagist som sporadisk deler ut ferske 
epler til arbeidssyklistene og generelt oppfordrer de 
ansatte til å bruke trappene så foretaket sparer heis-
strøm og de ansatte øker sin vitalkapasitet? det er i 
dette karrige landskapet Spekters visedirektør bev-
eger seg. det er i lys av denne virkelighetsbeskriv-
elsen hennes uttalelser må tolkes. det er overfor de 
hun pisser på hun fremmer krav om dugnadsånd. en 
dugnad i helsevesenet kunne vi alle saktens enes 
om er både etterlengtet og kanskje nødvendig for å 
møte økte utfordringer. I Spekters bakvendtland fly-
ttes halvsedate, underbetalte kvinnerumper fra spin-
ningsal og kaféstol til operasjonsstue og skyllerom. 
dersom man mener alvor med dugnadsvåset burde 
den nok etter manges mening ha form som en grun-
dig vårrengjøring hvor man renset foretakene for, tja 
forsiktig anslått, omtrent halvparten av tåkefyrstene, 
bemanningskoordinatorene, GAT-konsulentene, 
controllerne og prosjektmedarbeiderne og erstattet 
disse med nylig “overflødiggjorte” sekretærer, syke-
pleiere og annet støttepersonell som gjorde foreta-
ket i stand til å utøve sine faktiske oppgaver; behan-
dle pasienter og utdanne helsepersonell.

Kyss en operasjonssykepleier i sommer!
Vi synes nok ofte synd på oss selv. Iblant med god 
grunn. en stadig økende mengde merkantile opp-
gaver blir halvsnikende overført til legegruppen uten 
at det tas høyde for at leger flest ikke har lært touch-
metoden på doktorskolen og i aller beste fall kan 
fungere som “høytlønnede”, ineffektive sekretær-
er. ethvert vedtak som bidrar til å digitalisere vår 
arbeidshverdag blir forventet å utløse en såkalt ras-
jonaliseringsgevinst selv om erfaringen tyder på det 
stikk motsatte. I all vår selvmedlidenhet skal vi nok 
likevel reservere en spesiell plass i våre hjerter for 
sykepleierne som tross alt blir utsatt for betydelig 
større mengder velregissert sadisme enn oss. Vi kan 
trøste oss med at mens våre våkenetter stort sett 
begrenser seg til småbarns- og primærvaktperioden, 
må den turnusarbeidende operasjonssykepleieren 
regne med inhumant, helsedestruerende nattarbeid 
til hun, iblant han, går av med pensjon. Sannsyn-
ligvis i form av avtalefestet- eller uførepensjon. 
de operasjonskåte traumatologene i våre egne rek-
ker kan lette byrden ved å respektere skillelinjen 
mellom dagtidsarbeid og vaktarbeid: diagnostikk 
og behandling som ikke forsvarlig kan utsettes til 
nærmeste påfølgende virkedag. Noen avdelinger 
har i så måte sannsynligvis fremdeles litt vokseno-
pplæring å utføre, alternativt kunne vi på nasjonalt 
plan adoptere finnenes trafikklysordning; all kirurgi 
etter klokken 2300 defineres som rødt lys og beting-
er tilstedeværelse av bakvakt/spesialist i ortopedi. 
det hadde sannsynligvis redusert nattoperasjon-
sraten betydelig og effektivt begravd myten om de 
mange medisinsk indiserte ortopediske inngrep nat-
testid. Videre kunne vi forsøkt å unngå urealistiske 
operasjonsprogrammer på dagtid, som uvegerlig 
skvulper over på vakt-teamet. Vi kan heve oss over 
fysiske utagerende oppførsel som gulvkasting av 
dårlig slipte meisler eller skjeve ledepinner og iblant 
finne oss i at operasjonssykepleiere som på dagtid 
settes til fettsuging og øreskylling ikke vet opp-ned 
på en artroskopipumpe på vakttid. Husk; om vi må 
pisse, la oss gjøre det i egne bukser eller oppover på 
de som har bedt om det, ikke på hverandre.

Sommerens utfordring blir således å kysse en ope-
rasjonssykepleier. eller, om du ikke er gift med en, i 
det minste avse en god, operasjonssvett klem til en 
tilfeldig valgt representant for en yrkesgruppe som 
må tåle mer tyn enn den jevne selvmedlidende dok-
tor.

God sommer!
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Gjennom FaMe, legeforeningens fagmedisinske 
søyle, har Nof en delegat til dnlfs Landsstyremøte. 
Undertegnede har nå deltatt på sitt andre Lands-
styremøte og ønsker å dele noen av erfaringene fra 
dette møtet med dere alle. I fjor harselerte jeg kan-
skje litt med noen av delegatenes ”show-off”-behov, 
og mange av de samme delegatene var tilstede i år 
også. Med et litt annet perspektiv på møtet i år, slo 
det meg at de fleste av delegatene var svært godt 
forberedt, og at møtet faktisk er et meget viktig in-
strument for å fremme viktige saker for leger, og at 
noen av disse ”show-off” personene faktisk gjør en 
god jobb i så måte. Kontinuitet og erfaring er viktig 
også i Landsstyre-sammenheng. Men, noen ganger 
kan det bli litt mye, og slik var det også i år.

gammel forening, nye koster
Møtet var også en markering av Legeforeningens 
125-års jubileum, med en storslagen åpning i den 
Norske Opera onsdag 25. mai, før selve møtet fort-
satte på Soria Moria. Torsdagen var det en flott, men 
utrolig langdryg, jubileumsbankett på Holmenkollen 
Park Hotell. 

Innledningsvis stod selvfølgelig valget av ny presi-
dent sentralt, og det var mange møter mellom de 
forskjellige grupperingene for å inngå allianser før 
valget. det var to kandidater, Ylf-leder Hege Gjess-
ing, og sentralstyremedlem Trond egil Hansen, som 
også er leder av Allmennlegeforeningen. Med sam-
handlingsreformen i komme, så var FaMe-gruppen 
blitt enig om at en leder-duo (president og vise-
president), burde representere begge leire (spesial-
isthelsetjenesten og allmennlegene), i tillegg til at 
vi måtte sikre vår representant i sentralstyret. Som 
alle vet, ny president ble Hege Gjessing, hun vant 
med 98 mot 44 stemmer, mens Trond egil Hansen 
ble valgt til vise-president. Hans motkandidat til 
vise-president-vervet, Jon Helle, trakk sitt kandida-
tur, og vi sikret vår kandidat i sentralstyret, Cecilie 
risøe. Jeg tror det ble et godt valg, vi får nå en ung 
og ambisiøs president, med et godt sammensatt 
sentralstyre bak seg.

Spesialiseringens fremtid
Flere interessante saker ble tatt opp på møtet, og 
blant de viktigste for oss var saker som mulige en-

dringer i spesialistutdan-
ningen, og endringer i 
muligheter til å ha utstill-
ing av medisinsk-teknisk 
utstyr på flere kurs pr. 
år for de fagmedisinske 
foreningene. I tillegg ble 
en ny kontingentforde-
lingsmodell grundig deb-
attert, bl.a. muligheten til 
å kreve inn tilleggskontin-
gent ved spesielle behov.

Når det gjelder spesialistutdanningen er det fortsatt 
en del usikkerhet om hvordan godkjenningen skal 
skje i framtiden, og Sentralstyret hadde bedt om en 
blankofullmakt til å forhandle med Helsedirektora-
tet om nye regler for spesialistutdanningen. dette 
arbeidet skulle gjennomføres i løpet av 2011 og 
2012, kanskje lenger. Innføringen av faste stillinger 
for leger i spesialisering, et sentralt ønske om mer 
detaljerte læringsmål for utdanningen i den enkelte 
spesialitet, har ført til en diskusjon om det fortsatt 
var hensiktsmessig å opprettholde den tradisjonelle 
gruppeføringen av utdanningsinstitusjonene. det 
ble vist til at flere spesialiteter ikke hadde slik grup-
peføring i spesialistutdanningen, og at detaljerte og 
tydelige læringsmål og attestasjon på det enkelte 
læringsmål, kunne være mer hensiktsmessig enn 
krav om definert tjenestetid på forskjellige syke-
husavdelinger. Sentralstyrets forklaring, og ønske 
om en slags fri forhandlingsrett, ble sendt til alle 
organisasjonsledd i en Høring med svarfrist 18. mars 
i år. 

det kom inn 35 høringssvar, hvor 27 instanser 
støttet forslaget, 7 gikk imot, mens 1 avgav en kom-
mentar. de fleste svar uttrykte at det måtte være 
et overordnet mål at kvaliteten på utdannelsen ble 
sikret, og flere høringsinstanser, herunder spesial-
itetskomiteen i ortopedi, Nof og NKF, var betenkte 
med å gi sentralstyret et helt åpent mandat, fordi 
endringer i spesialistutdanningen krever en grundig 
og omfattende utredning der det er viktig at spesi-
alitetskomiteene og de fagmedisinske foreningene 
trekkes inn på et tidlig tidspunkt. I sitt forslag til 
vedtak hadde derfor Sentralstyret tatt hensyn til 
de sterkeste kritikerne av det primære forslaget, 
og endret sitt forslag, etter sterke krav og framleg-

Kjære kolleger
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ging av nytt forslag til vedtak fra NKF, Nof og Spesi-
alitetskomiteen i anestesiologi, nokså dramatisk, 
slik at alle spesialitetskomiteer og fagmedisinske 
foreninger skal involveres i alle endringsforslag som 
måtte komme. dette var også helt i samsvar med 
høringssvaret fra vår egen spesialitetskomite. Vi er 
godt fornøyd med resultatet, men direktoratet har en 
tendens til å gi svært korte frister for høringssvar, og 
det kan godt skje også i denne prosessen. derfor er 
det svært viktig at både Nof og Spesialitetskomiteen 
følger denne saken tett i tiden framover.

Kurssponsing og foreningskontingent
Når det så gjelder dette med kurs og muligheten til å 
ha utstilling av medisinsk-teknisk utstyr tilstede ved 
flere enn ett kurs pr. år, så ble det nå vedtatt at dette 
skulle bli mulig for alle fagmedisinske foreninger 
å ha slik utstilling ved flere, større kursarrange-
menter pr. år. dette er en gledelig endring, og 90 % 
av høringssvarene ønsket en slik endring. det ble 
diskutert om at dette også burde gjelde for medika-
menter, men det ble avvist av Landsstyremøtet med 
relativt stort flertall. Man kan vente seg en litt lavere 
kontingent til dnlf i tiden framover nå, men det åpnes 
for at foreningene kan kreve inn tilleggskontingent 
dersom foreningen har behov for økte midler for å 
dekke spesielt høy aktivitet. dette skal være maksi-
malt 10 % av hoved-kontingenten, og må godkjennes 
av foreningens høyeste instans, for vår del vil det si 
generalforsamlingen på Høstmøtet. Styret har pr. 
dags dato ingen planer om å fremme et slikt forslag, 
men vi må få en endelig oversikt over kontingenttil-
delingen fra dnlf før dette kan endelig bestemmes. 
en slik tilleggskontingent kan nå bare tillegges fer-
dige spesialister. Avtroppende president, Torunn 
Janbu, refererte stadig til en fersk undersøkelse 
som viste at 90 % av befolkningen var fornøyd med 
legene. dette er et paradoks til undersøkelser om 
hvordan legene selv opplever sin arbeidssituasjon, 
her er det stadig flere som opplever sin arbeids-
situasjon som stressende og med små muligheter 
til å påvirke. Slik bør det ikke være, og vi må huske 
på at vi er selv de nærmeste til å kunne gjøre noe 
med dette, ved å gi klare tilbakemeldinger til syke-
husledelsen om hva som må gjøres for å bedre vår 
arbeidssituasjon. 

Høstens vakreste eventyr
Når dette nummeret av Nopen kommer dere i hende, 
har noen allerede begynt på sommerferien, og når 

sommerferien er over, kommer august og frister for 
innsending av abstracts til Høstmøtet veldig fort. 
Styret har, etter at Vintermøtet ble skrinlagt, priorit-
ert å jobbe med Høstmøtet. Vi vil fortsette å nominere 
til Best Paper Awards, en pris for beste LIS-foredrag, 
og en pris for det beste foredrag av alle innsendte. 
Vi vil presentere et nytt tiltak som vi har kalt Nof 
Instructional Lecture, som er et 30 min foredrag over 
et sentralt tema som vil bli tatt opp på video og lagt ut 
på vår hjemmeside ortopedi.no i etterkant. Vi starter 
på øverste hylle, professor Jan erik Madsen har sagt 
ja til å holde et foredrag om bekkenfrakturer, og vi 
ser virkelig fram til dette. I tillegg vil det bli en egen 
LIS-sesjon, type pro-con, som LIS-utvalget styrer 
selv. Håpet er at dette vil stimulere LIS-kandidatene 
til å komme på Høstmøtet i enda større grad enn før, 
vi trenger en aktiv LIS-forening i Nof.  På tirsdagen 
i Høstmøte-uka vil vi igjen arrangere et tverrfaglig 
symposium, denne gangen er det ”den diabetiske 
fot” som er tema, og Norsk Fot- og Ankelkirurgisk 
Forening har påtatt seg det faglige ansvar. Vi gleder 
oss over at dette tverrfaglige symposiet igjen kan 
arrangeres. 

Når det gjelder det felles traumesymposiet vi arran-
gerer sammen med NKF, så vil dette også i år bli ar-
rangert på Holmenkollen Park over to dager (mandag 
og tirsdag), program foreligger ikke enda. Program-
met vil bli presentert på vår hjemmeside så snart det 
er klart. NKF har 100-års jubileum i år, og de ønsker å 
arrangere et jubileumssymposium på torsdag etter-
middag, samt en jubileumsbankett samme kveld. 
Vi har derfor blitt enige med NKF om å kombinere vår 
ortopedmiddag med denne jubileumsbanketten, så 
her vil jeg benytte anledningen til å oppfordre våre 
medlemmer til å delta på banketten, det vil bli topp 
underholdning med god mat og drikke, helt i tråd 
med våre siste ortopedmiddager. Banketten vil bli 
arrangert på SAS Scandinavia på Holbergs plass, 
i denne sammenhengen ble selveste Plaza for liten.

Sommeren er også tid for å samle overskudd og 
krefter til en lang høst og vinter, derfor ønsker jeg 
dere alle en riktig godt sommer, og ser fram til å møte 
dere alle på Plaza under Høstmøtet 2011.

Sommerhilsen fra
!Ketil J. Holen, Leder

AMP® – Advance 
Medial Pivot
AMP kneprotese er 
utviklet for å rekonstru-
ere det anatomiske kne 
så optimalt som mulig. 
Baserer seg på et ”ball-
in-socket” rotasjons-
prinsipp medialt, med 
glidende artikulasjon 
lateralt. Dokumentert 
ROM på mer enn 119º. 
10 års dokumentasjon.

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

PROFEMUR  
hoftestammer 

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

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

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

BioBall® fra  
Merete®

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

det ser ut for oss som Hdir ønsker 
en mål- og resultatstyrt utvikling. 
Legeforeningen har nylig bedt 
alle spesialitetskomiteene om å 
gjennomgå sine spesialistregler 
og om mulig lage et utvidet sys-
tem for attestasjon slik at utdan-
ningskandidatene ved søknad 
om spesialiteten kan dokumen-
tere tilstrekkelig opplæring in-
nenfor alle områder av faget 
som omtales i målbeskrivelsen. 
Hvorfor man ønsker å endre på 
en ordning som i alle fall innenfor 
vårt fag fungerer godt, vet vi ikke. 
det er mulig at Legeforeningen 
på denne måten ønsker å være 
i forkant av utviklingen når Hdir 
etter hvert overtar mer og mer 
av ansvaret for spesialistutdan-
ningen.

Spesialistgodkjenningen
Fra første oktober overtar Hdir 
kontrollen med godkjenning 
av utdanningskandidatene. 
Søknader innsendt etter første 
august blir liggende på vent. det 
er uten høring innført obligator-
isk nettkurs i attestskriving for de 

som søker etter første mai 2011. 
det er foreslått at lederutdanning 
kan inngå i tidskravet for spesial-
iteten, men det har vi gått imot. Vi 
står sterkt på at vi har en operativ 
spesialitet hvor man selvfølgelig 
skal lære seg undersøkelses-
teknikk, etikk, kommunikasjon 
og forskningsmetodikk, men at 
opplæring i operative teknikker 
må være sentral. Vi tror ikke at 
en underskrift av veileder på at 
man behersker undersøkelses-
teknikk, etikk, kommunikasjon 
og forskningsmetodikk har noen 
verdi. Med gode lister for opera-
tive inngrep får vi en god oversikt 
både over bredde, progresjon 
og volum på utdanningen. dette 
er bakgrunnen for at vi nå har 
startet en prosess for revisjon 
av operasjonslistene og kursk-
ravene. Vi sender dette på høring 
til Nof-styret, styrene i under-
foreningene og arrangørene av 
de obligatoriske kursene. de 
nye forslagene vil bli behandlet 
som egen sak under generalfor-
samlingen i Nof årets høstmøte 
2011 for å sikre bred forankring 

for endringsforslagene i landets 
ortopediske miljøer. 

gruppeføring og faste
LiS-stillinger
Legeforeningen har foreslått 
fjerning av gruppeføringen og 
regjeringen har vedtatt faste 
LIS-stillinger. Vi mener at det er 
viktig med akademisk skolering 
og tjeneste på minst to institus-
joner. det er usikkert hva som blir 
resultatet, men holdningen blant 
så godt som samtlige spesialitet-
skomiteer var, under et felles-
seminar primo mai, at man måtte 
beholde gruppe I kravet (eller 
noe lignende). Når det gjelder 
faste stillinger, er det uenighet 
innad i legeforeningen om det er 
hensiktsmessig å gjøre dagens 
4- og 5-årsstillinger om til faste, 
tidsubegrensede stillinger. Selv 
er vi skeptiske til å innføre faste 
stillinger for LIS, og da særlig ved 
universitetssykehusene, da vi er 
redd dette på sikt kan blokkere 
utdanningen.

Orientering fra spesialitetskomiteen 
i ortopedisk kirurgi
Det har fra 2005 vært et ønske fra myndighetene at Helsedirektoratet (HDir) skal 
overta kontrollen av spesialistgodkjenningen. Det er tydelig fra dokumentene 
og et nylig møte med representanter for HDir at de også ønsker kontroll av 
utdanningsinstitusjonene, og etter hvert også innholdet i utdanningen. 

u

ORTOPEDISkE ImPlanTaTER

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

også som modulært system.

Corail hofteprotese
Den best doku men terte usementerte  

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

LCS kneprotese
LCS har roterende bæreflater på 

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

C-Stem AMT hofteprotese
Høyglanspolert trippel tapered 

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

og Cr/Co.

Pinnacle
Usementert koppsystem med mulig-

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

3 ulike artikuleringer.

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

og usementert bruk.

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

columna.

DePuy trauma 
Innovative løsninger for behandling 

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

Arthrex
Instrumenter og implantater til 
artroskopiske- og mini invasive  

prosedyrer.
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I spesialitetsreglene våre har 
vi foreslått å opprettholde 
kravet om minimum 18 måned-
ers tjeneste ved en akademisk 
institusjon. Kravet til sistnevnte 
definerer vi med samme ordlyd 
som kravene til dagens gruppe 
I-tjeneste. Videre har vi foreslått 
at man for å oppnå spesialiteten 
må ha tjeneste ved minimum to 
institusjoner. Hvis gruppeførin-
gen opprettholdes ville vi helst 
foreslått obligatorisk gruppe 
II-tjeneste før gruppe I-tjeneste, 
men vi forstår at dette vil skape 
organisatoriske problemer for 
mange ortopediske avdelinger.

Kurskrav
Når det gjelder kursene har det 
dessverre oppstått en misfor-
ståelse. de fleste husker sikkert 
at vi på generalforsamlingen i 
2009 foreslo at ATLS skulle bli 
obligatorisk kurs og at det skulle 
opprettes et eget kurs i fotkirurgi 
som også skulle ta opp i seg 
amputasjoner og ortopediske 
hjelpemidler. Sistnevnte endring 
var grunngitt i at mange rappor-

terte inn til oss at tre av kursene 
var overfylte med stoff. Grunnet 
en misforståelse mellom gammel 
og ny spesialitetskomité og Nof 
har en formell søknad om endring 
av kurskravet ikke blitt sendt. 
Søknad om endring av kursene 
er planlagt sendt sammen med 
reviderte spesialitetskrav og 
revidert operasjonsliste etter 
generalforsamlingen i Nof 2011. 
For å kunne implementere ATLS 
som obligatorisk kurs og opp-
rette et nytt fotkurs har vi måttet 
gjøre noen endringer i timetallet 
for de fleste kursene. dette skyl-
des at vi ikke har anledning til å 
innføre mer enn 270 timer obliga-
torisk kursutdanning.

utdanningen stopper ikke ved 
oppnådd spesialitet
Vi vil også nevne etterutdan-
ningen. Legeforeningen har sitt 
Leif-prosjekt som etter vår men-
ing er mislykket. Vi ønsker at man 
i Norge bruker CMe poeng som i 
eU og Nord- Amerika. Til vår store 
overraskelse ble vi, av Legefore-
ningen, pålagt å angi CMe-poeng 

for et nylig avholdt internasjonalt 
kurs som ble arrangert i Norge, 
uten at vi har en formell plan 
for etterutdanning i Norge hvor 
dette er implementert. Vi mener 
det bør etableres regler for hvor 
mange CMe poeng som kreves 
per femårsperiode, og at det skal 
være et krav til et visst antall 
CMe-poeng i forbindelse med 
utdannings-/overlegepermisjon. 
For oppmuntring til videreutdan-
ning bør de overlegene som fyller 
kravene få lønnstillegg. de som 
ikke fyller kravene kan vanskelig 
fratas spesialistgodkjenningen 
eller få redusert lønn.  

det blir som dere forstår viktige 
saker på dagsordenen for årets 
generalforsamling. Foreslåtte 
endringer i spesialitetsreglene 
og operasjonslisten vil bli sendt 
ut til alle medlemmer via Norsk 
ortopedpost i god tid før møtet i 
oktober.

!Anders Walløe, leder spesia-
listkomiteen,  ortopedisk kirurgi

 *smith&nephew
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Endringer i Korsbåndskjemaet
Der er gjort endringer i skjemaet for Korsbåndoperasjoner dette året. 
Vi mener de forandringene som er gjort er viktige og riktige. Endringene 
er gjort etter innspill fra brukerne og diskusjon innad i styringsgruppen. 
Det er sendt med et vedlegg som omhandler de forskjellige endringene 
sammen med utsendelsen av de nye skjemaene.

Aktuell operasjon
Her har vi som før Primær rekon-
struksjon av korsbånd. dette er 
uendret. revisjonskirurgi er delt 
inn i revisjonskirurgi 1. seanse og 
revisjonskirurgi 2. seanse. dette 
skyldes at der var mye uklarheter 
hvordan man skulle krysse av ved 
revisjoner. det var og en del uk-
larheter når man skulle kalle det 
en revisjon. Noen krysset av un-
der ”ANdre PrOSedYrer” ved 
f.eks 1 seanse revisjon når graft/
implantat ble fjernet og kanalene 
ble fylt med bein.  Andre krysset 
av på revisjon ved både første 
og andre seanse slik at man fikk 
2 revisjoner registrert uten at det 
kom fram at det egentlig er en 
revisjon gjort i to seanser. Slik 
ble tallene for revisjon i regis-
teret uklare. Nå skal alle former 
for revisjoner krysses av under 
”AKTUeLLe OPerASJON”. der-
som man fjerner graft/implantat 
og setter inn nytt graft i en og 
samme operasjon krysser man 
av under ”revisjonskirurgi 1 se-
anse”. Gjør man først fjerning 
av graft/implantat – og man ikke 
kan bruke kanalene som fylles 
med bein krysser man og av på 
”revisjonskirurgi 1 seanse”. 
Når nytt graft settes inn og nye 
kanaler lages krysser man av 
”revisjonskirurgi 2 seanse ”. I 
tillegg er der et punkt med ”An-
nen knekirurgi”. dersom dette 
punkt krysses av, må man au-
tomatisk krysse av hva man gjør 
under ”ANdre PrOSedYrer”. 

Under årsak til revisjonsrekon-
struksjon har vi lagt til punktet 
”Smerte” som årsak til revisjon. 

graftvalg
Her har vi nå kun hamstring når 
man velger dette som korsbånd-
graft og altså ikke inndeling i de 
forskjellige typer hamstrings-
graft. Vi har fjernet avkryssing for 
double bundle – men ved bruk av 
double bundle teknikk kommer 
dette fram da man  skal  fylle ut 
graftdiameteren på begge graft-
ene.

Vi har nå kun allograft, og ikke 
inndeling av de forskjellige 
typene allograft.  Syntetisk graft 
er fjernet.

Tilgang for FEmuRKANAL
Nytt punkt hvor valgt tilgang 
for femurkanalen er ønskelig. 
dette ble aktuelt etter at mange 
nå bruker en ny anteromedial 
tilgang for borring av femurkana-
len. Såpass stor var denne en-
dringen at vi mente dette måtte 
med i skjemaet.

Bruk skjemaet!
Under arbeidet med databasen 
er det åpenbart at ”ANdre 
PrOSedYrer” er underrappor-
tert. dette er forståelig da mange 
av disse operasjonene gjøres på 
annet sykehus/privat sykehus 
enn der man er operert primært. 
Forståelig at man ikke tenker på 
at et korsbåndskjema skal fylles 
ut. Men likevel:

Jeg vil oppfordre alle som ar-
troskoperer knær om å være bev-
isst på dette og fylle ut korsbånd-
skjemaene dersom det dreier seg 
om en pasient som tidligere er 
operert med en rekonstruksjon 
av et korsbånd. dette er viktige 
opplysninger å få da det handler 
om hvordan det går med de som 
er operert.

!Knut Fjeldsgaard,
Korsbåndregisteret

RETTLEDNING
• Registreringen gjelder primæroperasjon eller reoperasjon av korsbåndsruptur (fremre og bakre). 
• Registreringen gjelder også alle reoperasjoner på pasienter som tidligere er korsbåndsoperert. 
• Ett skjema fylles ut for hvert kne som blir operert. • Flere operasjoner i samme kne registreres på samme skjema. • Aktuelle ruter markeres med kryss. I noen tilfeller skal det fylles inn et tall i rutene (Brusklesjon). 
• Pasienten skal på eget skjema gi samtykke til registrering. KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PUNKTENE TIDLIGERE OPERASJON I SAMME KNE

Forkortelser som er brukt under dette punktet og påfølgende punkter: • ACL: Fremre korsbånd • PCL: Bakre korsbånd • MCL: Mediale kollateralligament  • LCL: Laterale kollateralligament • PLC: Popliteus kompleks/bicepssene kompleks SKADEDATO Skriv inn skadedatoen så eksakt som mulig. Ved ny skade av tidligere operert korsbånd, skriv inn den nye 

skadedatoen. 
FIKSASJON Angi hvilken fiksasjonstype som er brukt ved å feste klistrelapp på baksiden. Husk å skille mellom femur og tibia. 
GRAFTVALG  Forkortelser som er brukt under dette punktet: • BPTB;  Patellarsene autograft • ST: Semitendinosus autograft • STGR: Semitendinosus + gracilis autograft • BQT: Sentral quadricepssene autograft • BQT-A: Sentral quadricepssene allograft • BPTB-A: Patellarsene allograft • BACH-A: Achilles allograft PEROPERATIVE KOMPLIKASJONER 

Ved en eventuell ruptur av høstet graft e.l. skal det her nevnes hva som var det opprinnelige graftet. Andre 

peroperative komplikasjoner skal også fylles inn her. SYSTEMISK ANTIBIOTIKAPROFYLAKSE   Her føres det på hvilket antibiotikum som er blitt benyttet i forbindelse med operasjonen. Det anføres hvor stor dose, 

hvor mange doser og profylaksens varighet. Hvis en f.eks. kun har gitt 2g Keflin 4 ganger operasjons dagen med 4 

timers mellomrom dvs. 12 timer mellom første og siste dose, så angis det i skjema: Hvilken (A) Keflin Dose(A) 2g 

Totalt antall doser 4 Varighet 12 timer.  
Kopi beholdes til pasientjournalen, originalen sendes til Haukeland Sykehus. Kontaktpersoner vedrørende registreringsskjema erProfessor Lars Engebretsen, Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus, tlf.: 950 79 529,  

e-post: lars.engebretsen@medisin.uio.noOverlege Knut Andreas Fjeldsgaard, Haukeland Universitetssykehus, tlf.: 55 97 56 80,  
e-post: knut.andreas.fjeldsgaard@helse-bergen.noSekretær i Nasjonalt Korsbåndsregister, Ortopedisk avd., Helse Bergen: 
Ruth G Wasmuth, tlf.: 55 97 64  50, faks: 55 97 37 49 e-post: rgth@helse-bergen.no

GRAFTFIKSASJON 
MENISKFIKSASJON

FEMUR
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NASJONALT KORSBÅNDSREGISTER 

 Nasjonalt Register for Leddproteser 

 Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk 

 Haukeland Universitetssykehus 

 Møllendalsbakken 11,  5021 BERGEN 

 Tlf: 55976450 

 

KORSBÅND

KORSBÅNDSOPERASJONER OG ALLE REOPERASJONER på pasienter som tidligere er korsbåndsoperert. 

Alle klistrelapper (med unntak av pasientklistrelapp) settes i merket felt på baksiden av skjemaet. 

28.03.2007

F.nr. (11 sifre)...................
....................

....................
.......... 

Navn....................
....................

....................
....................

.. 

 

Sykehus....................
....................

....................
................ 

(Skriv tydelig ev. pasient klistrelapp – spesifiser sykehus.) 

(Bilateral operasjon = 2 skjema)

AKTUELL SIDE (ett kryss) 0 Høyre 1 Venstre  

MOTSATT KNE 
0 Normalt 1 Tidligere ACL/PCL-skade 

 
TIDLIGERE OPERASJON I SAMME KNE (ev. flere kryss) 

  ACL     MCL    PLC  Medial menisk  

  PCL     LCL     Brusk  Lateral menisk 

  Annet, spesifiser ………………………………………………… 

SKADEDATO FOR AKTUELL SKADE (mm.åå) |__|__| |__|__| 

AKTIVITET SOM FØRTE TIL AKTUELL SKADE 

 0 Fotball 

 1 Håndball 

 2 Alpint/Telemark 

 3 Snowboard 

 4 Ishockey/bandy/ 

       rulleskøyter 

 5 Racketsport 

6  Kampsport 
7  Basket 
8  Langrenn/turski  

9  Mosjonsaktiviteter 

10 Friluftsliv 
11 Annen fritidsaktivitet 

12 Arbeid 

13 Trafikk 
14 Volleyball 
15 Skateboard 
16 Trampoline 
17 Dans 
18 Motocross 
19 Innebandy 

 98 Annet………………………………. 

AKTUELL SKADE (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)  

  ACL    
 MCL    

 PLC 
 Menisk 

  PCL    
 LCL     

 Brusk 

  Annet……………………………………………………. 

YTTERLIGERE SKADER (ev. flere kryss)  

  Karskade 
Hvilken: ………………………………. 

  Nerveskade 
 0 N. tibialis     1 N. peroneus 

  Fraktur 

 0Femur    1Tibia   2Fibula    

 3Patella   4Usikker 

  Ruptur i ekstensorapparatet 
 0Quadricepssenen    

 1Patellarsenen 

OPERASJONSDATO (dd.mm.åå) |__|__| |__|__| |__|__| 

 
AKTUELLE OPERASJON (ett kryss) 

(Hvis ingen kryss, gå direkte til ANDRE PROSEDYRER.)  

 0 Rekonstruksjon av korsbånd            
1 Revisjonsrekonstruksjon 

 
ÅRSAK TIL REVISJONSREKONSTRUKSJON  (ev. flere kryss)  

  Infeksjon 

 Graftsvikt 

  Fiksasjonssvikt 
 Nytt traume 

  Ubehandlede andre ligamentskader  

  Annet ……………………………………………………..

ANDRE PROSEDYRER (ev. flere kryss)  

  Meniskoperasjon 
 Osteosyntese 

  Synovektomi 
 Bruskoperasjon 

  Mobilisering i narkose 
 Artroskopisk debridement 

  Fjerning av implantat 
 Operasjon pga infeksjon 

  Benreseksjon (Notch plastikk)  Bentransplantasjon 

  Osteotomi 

 Artrodese 

  Annet ……………………………………………………..

GRAFTVALG (se forklaring på baksiden)  

 

ACL PCL MCL LCL PLC 

  BPTB 
     

  ST – dobbel 
     

  ST – kvadruppel 
     

  STGR – dobbel 
     

  Double bundle- teknikk      

  BQT 
     

  BQT-A 
     

  BPTB-A 
     

  BACH-A 
     

  Direkte sutur 
     

  Syntetisk graft 
     

  Annet ………………………      

FIKSASJON 

Sett klistrelapp på merket felt på baksiden av skjemaet  

Skill mellom femur og tibia

AKTUELL BEHANDLING AV MENISKLESJON 

 Reseksjon Sutur 
Syntetisk 
fiksasjon* 

Menisk- 
transpl. 

Trepanering Ingen 

Medial       

Lateral       

* Sett klistrelapp på merket felt på baksiden 

BRUSKLESJON (ev. flere kryss. Husk å fylle ut arealet)

Er skaden:      ny    gammel    vet ikke 

 
 

Omfang  
 

 

 
Areal 
(cm²) 
≤2    >2 

ICRS 
Grade* 
(1-4) 

Sannsynlig 

årsak**  
(1-5) 

Behandlings-

kode***  
(1-9) 

Patella MF       
 

 

Patella LF 
      

 
 

Trochlea fem.       
 

 

Med. fem. cond.       
 

 

Med. tib. plat.       
 

 

Lat. fem. cond.       
 

 

Lat. tib. plat.       
 

 

*ICRS Grade: 1 Nearly normal: Superficial lesions, soft indentation and/or 

superficial fissures and cracks; 2 Abnormal: Lesions extending down to <50% of 

cartilage depth; 3 Severely abnormal: Cartilage defects extending down >50% of 

cartilage depth as well as down to calcified layer; 4 Severely abnormal: 

Osteochondral injuries, lesions extending just through the subchondral boneplate or 

deeper defects down into trabecular bone. 

**Sannsynlige årsaker: 1 Traume; 2 CM: chondromalacia patellae; 3 OCD: 

osteochondritis dissecans; 4 OA: primær artrose; 5 Annet: Spesifiser årsak i 

aktuelle rubrikk 

***Behandlingskoder: 1 Debridement; 2 Mikrofraktur; 3 Mosaikk; 4 Biopsi til 

dyrking; 5 Celletransplantasjon; 6 Celletransplantasjon med matrix; 7 

Periosttransplantasjon; 8 Ingen behandling; 9 Annet: Spesifiser behandling i 

aktuelle rubrikk  
 
DAGKIRURGISK OPERASJON     0 Nei    1 Ja 

PEROPERATIVE KOMPLIKASJONER    0 Nei    1 Ja,  

hvilke(n) ..................
....................

....................
....................

....................
.. 

OPERASJONSTID (hud til hud)...................
....min. 

SYSTEMISK ANTIBIOTIKAPROFYLAKSE      

          
0 Nei 1 Ja, Hvilken (A)...................

....................
....................

....................
. 

   Dose (A).............….Totalt antall doser...……….....Varighet .……..........timer  

           Ev. i kombinasjon med (B)...................
....................

....................
.............. 

           Dose (B).........….....Totalt antall doser.....……......Varighet ....…….......timer 

TROMBOSEPROFYLAKSE

0 Nei  1 Ja, hvilken type…………………………………………………………     

 
    Dosering opr.dag………………………..Første dose gitt preopr 0 Nei 1 Ja 

 
    Senere dosering…………………………………….Antatt varighet.….……døgn 

 
    Ev. i kombinasjon med ………………………...……………………..……….….. 

 
    Dosering..……………………………………..…….Antatt varighet..…….…døgn 

 
    Annet, spesifiser …………………………………………………………………… 

NSAIDs
0 Nei  1 Ja, hvilken type…………………………………………………………    

 

Lege:...................
....................

....................
....................

....................
.  

Legen som har fylt ut skjemaet (navnet registreres ikke i databasen). 

Lege:...................
....................

....................
....................

....................
.  

Legen som har fylt ut skjemaet (navnet registreres ikke i databasen).

biomet.no
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Norsk ortopedpost søker ny 
redaktør. Åremålet til nåværende 
sjefsbladfyk går ut til høsten og 
redaktøren har nå endelig sagt 
høflig og bestemt nei takk til 
videre forlengelse til tross for 
en overtalelsesprosess fra de 
øvrige styremedlemmene som 
får Solbakken-føljetongen til å 
fortone seg som et rødmende 
pinlig småpikedrama. Tiden fre-
mover vil nåværende redaktør vie 
til selvrealisering i hageflekkens 
peonavdeling, fagforeningspam-
ping i bibelbeltet og inflamma-
torisk leserbrevaktivitet i lokal-
blekka. For alle dere der ute som 
går med en vordende redaktør i 
magen kan Nopen tilby utmerk-
ede psykososiale arbeidsforhold 
og varierte aktiviteter både 
innenfor og utenfor rikets grenser 
med en relativt høy andel varm-
retter og fri bar. Kanskje vanker 
det også en arbeidsmækk fullfi-
nansiert og velsignet av styrets 

eplefanatikere? Som redaktør får 
man både frie tøyler til å kring-
kaste veloverveide synspunkter 
og tilgivelse for mindre gjen-
nomtenkte utblåsninger med el-
ler uten ortopedisk relevans, noe 
nåværende redaktør muligens 
kan beskyldes for å ha utnyttet 
til fulle. Viktigst av alt: det er en 
utrolig flott gjeng man blir del av 
ved inntreden i styret. Vi har hatt 
flere uforglemmelige samlinger 
både i kongress-sammenheng og 
rene styremøter. Som redaktør tv-
inges man også til dels ut av sitt 
sosiale habitat og komfortsone 
og knytter kontakter med kol-
leger landet over, mennesker man 
ellers sannsynligvis aldri ville fått 
noe med å gjøre. Med litt struk-
tur, salgstalent, overtalelsesevner 
og ukuelig pågangsmot tross 
stadige avslag à là Jehovasene, 
er ikke arbeidet så avskrekkende 
som mange kanskje kan tro. der 
er flere skriveføre der ute blant 

oss som gjerne vil dele sine op-
plevelser og tanker med resten av 
miljøet. Noen melder seg frivillig 
og er en stadig kilde til gode sak-
er, andre må man kanskje opp-
drive og dytte litt ortopedvennlig 
på. det er redaktørens viktigste 
oppgave, å overbevise de mange 
dyktige kollegene om at deres 
historie og syn er verdt å dele. 
de øvrige styremedlemmene er 
også flinke til å bidra til en solid 
leseverdig Nop. 

Interessenter må gjerne ta kon-
takt med en av oss i styret. 
Jeg slår også gjerne av en prat 
dersom noen ønsker mer infor-
masjon. Kontaktinformasjon til 
styremedlemmer finnes fremst i 
bladet.

!Alexander Seldal

Tom stol søker tørr bak

Ønsker du å bli medlem av
Norsk ortopedisk Forening (NoF)?

kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha 
Nof som din fagmedisinsk forening. 
 
Andre kan søke om å bli assosiert medlem av 
foreningen ved å benytte påmeldingsskjemaet 
på våre nettsider www.ortopedi.no 

søknaden om medlemskap skal inneholde: 
• Navn, fødselsdata
• Arbeids- og hjemmeadresse,
• E-postadresse (hvis man har dette) 
• Utdanning
• Yrkeskarriere stikkordsmessig

Søknaden fremlegges på første styremøte

medlemsfordeler:
• Medlemmer får fritt tilsendt Norsk ortopedpost  
 som er foreningens medlemsblad 
 med fire årlige utgaver
• Du blir også automatisk medlem i Nordisk 
 ortopedisk forening
• Du får automatisk abonnement på 
 Acta Orthopaedica 

Årskontingenten for alt dette for assosierte 
medlemmer er kun kr 600,-. 
 

For styret i NOF
hebe desirée kvernmo
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I en prospektiv randomisert stud-
ieprotokoll har vi undersøkt re-
sultatene av Mitchell-osteotomi 
versus scarf-osteotomi for be-
handling av pasienter med mod-
erat hallux valgus.

ulike metoder
Ser vi i litteraturen så er det 
beskrevet utallige forskjellige 
operasjonsmetoder for behan-
dling av hallux valgus. Allerede 
i 1881 beskrev reverdin (1) en 
distal osteotomi i første meta-
tars. enhver metode har sine 
fordeler og ulemper og alle land 
har hatt sine tradisjoner ved valg 
av metodene. Stabiliteten i oste-
totomien er en viktig faktor for 
suksess. Andre faktorer som kan 
påvirke resultatet er dorsal an-
gulering, sekundær metatarsalgi, 
over- og underkorreksjon, man-
glende tilheling, og ikke minst 
forkortning av første metatars.

en metode som har vært brukt 
mye i verden, og spesielt i Norge, 
og som fortsatt er standardme-
tode ved flere norske sykehus er 
den såkalte Mitchell-teknikken.  
Mitchell har publisert teknikken i 
1958 (2). den består av fem skritt: 

1. Fjerning av eminentia metatar-
salis. 
2. distal osteotomi av første 
metatars.
3. Lateral forskyvning og anguler-
ing av caputfragmentet.
4. Fiksasjon med osteosutur.
5. Medial kapselstrammning.

Postoperativt gipsbehandles 
pasienten i seks uker.

Scarf-osteotomi
en nyere metode som først ble 
etablert i USA i 1991 av Weil og 
senere, i 1993, tatt til europa av 
Barouk (3), er Scarf-osteotomi. I 

Artikkelforfatter
Andreas Hahn
Andreas Hahn tok medisinsk 
embetseksamen i 1995 og 
tysk doktorgrad i 1998 ved 
Freie Universität Berlin. Sp-
esialistutdannelsen i orto-
pedi foregikk ved Aker Univer-
sitetssykehus og Lovisenberg 
Sykehus. I 2003 og 2004 la 
han bak seg flere studieop-
phold og AO-stipender i USA, 
Sveits og Tyskland ved blant 
annet Foot- and Ankle depart-
ment hos S.T. Hansen i Seattle 
og ved department for Foot- 
and reconstructive Surgery i 
dresden hos Prof. Zwipp. Han 
har gjennomført flere stud-
ieprosjekter innen undereks-
tremitets- og fotkirurgi. Siden 
2005 godkjent spesialist i 
ortopedisk kirurgi. Ansatt i 
overlegestilling ved Aker Uni-
versitets Sykehus 2005-2007 
og etter dette ved ortopedisk 
avdeling Martina Hansens 
Hospital med hovedfokus på 
fot- og ankelkirurgi. Ansvar-
lig for flere studieprosjekter 
innen fot og ankelkirurgi. 
Styremedlem i Norsk fot- og 
ankelkirurgisk forening (NO-
FAF) siden 2004 og president 
av NOFAF fra 2009. 

FAg
Doktor, doktor, tåen min er skjev!
Mitchell- eller scarf-osteotomi ved hallux valgus? 
Hvem hadde trodd dette? Det nye er ikke alltid det bedre.

Mitchell preoperativt Mitchell postoperativt
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gruppene for incidens av post-
operativ sekundær metatarsalgi. 
Smertene ble signifikant (p<0,05) 
redusert i begge gruppene. Likeså 
ble IM-vinkel og HV-vinkel signifi-
kant redusert i begge grupene 
(p<0,05). Komplikasjonsfrekvens 
er noe hyppigere i scarfgruppen. 
Tre pasienter måtte tas inn på nytt 
for å få fjernet noen skruer pga 
plager.

Med henblikk på at scarf- 
metoden ikke viser bedre resul-
tater enn Mitchell-osteotomi, og 
at den krever mer ressurser både 
teknisk sett og tidsbrukmessig 
på operasjonsstuen, er scarf-
osteotomi en metode som anses 
forbeholdt de store deformitetene 
og reoperasjoner. Ved moderat 
hallux valgus er Mitchell-osteoto-
mi fortsatt en veldig god metode 

med få komplikasjoner. At det 
fortsatt er mange pasienter som 
opereres og som er tidligere oper-
ert  med Mitchell-osteotomi som 
ikke er helt  fornøyde, som har 
problemer med residiv eller trans-
fermetatarsalgi etc., skyldes etter 
undertegnedes mening tre ting:

1. Ukorrekt teknisk utføring (for 
lite plantarisering/lateralisering/ 
for mye forkortning)
2. Feil indikasjon (IM-vinkel er 
ikke tatt med i betraktning, viktig 
å huske at det finnes en grense 
for hvor mye man kan lateralisere 
med en distal osteotomi!)
3. Lite kunnskap om anato-
mien og biomekanikken i foten 
(laterale sesamben komplekset/ 
instabilitet TMT 1 etc.). 

Når man sammenligner disse to 
metodene ansees altså scarf-
osteotomi forbeholdt de mer 
komplekse problemstillinger. Ved 
moderate feilstillinger er Mitch-
ell-osteotomien fortsatt en veldig 
pålitelig metode som gir svært 
godt fornøyde pasienter ved nøye 
teknisk utføring og riktig indikas-
jon. Men det trenges utvidet for-
ståelse og kunnskap innen fotens 
anatomi og biomekanikk for å 
oppnå gode resultater.

!Andreas Hahn,
ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital

Referenser:
1. Reverdin J, Anatomie et opera-
tion de l`hallux valgus, Int Med 
Cong, 2 :408, 1881.
2. Mitchell CL, Fleming J, Allen R, 
et al: Osteotomy-bunionectomy 
for hallux valgus, J Bone Joint 
Surg 40-A:41, 1958.
3. Barouk, LS : Scarf osteotomy 
of the first metatarsal in the treat-
ment of hallux valgus : Foot Dis., 
2:35-48, 1995

Norge er den nokså lite brukt. den 
består av følgende skritt: 

1. Fjerning av eminentia
metatarsalis.
2. en Z-formet osteotomi som 
strekker seg fra distalt til
langt proksimalt.
3. Plantar- og lateralforskyvning 
med eventuell rotasjon i tillegg.
4. Fiksasjon med to skruer.
5. Medial kapselstramming. 

Postoperativt anvendes noen 
form for bandasje, men ikke gips, 
i seks uker.

Bakgrunnen for denne studien var 
at en relativt stor andel av pasien-
tene som er operert med Mitchell-
osteotomi ikke er fornøyde med 
resultatet. Målsetningen med 
studien var å identifisere årsaken 
til dette, type komplikasjoner 
og undersøke hvorvidt Mitchell-
osteotomi fortsatt holder mål ved 
dagens kirurgi i forhold til scarf-
osteotomi som jo er en nyere me-
tode og som brukes mye i resten 
av europa og USA. I en prospektiv 
randomisert studieprotokoll ble 
disse to teknikkene sammen-
lignet med hensyn til utkomme, 
komplikasjoner og pasienttilfred-
shet. 

materiale og metoder
40 pasienter med intermetatar-
salvinkel < 15° ble inkludert i 
studien. 22 pasienter i Mitchell-
gruppe og 18 pasienter i scarf-
gruppen. Pasientpopulasjonen 
i de to gruppene var relativt 
ensartet med hensyn til alder, 
hereditet, smertevarighet etc. 
Pre- og postoperativt ble det tatt 
røntgen av begge føtter stående 
og det ble målt både intermeta-
tarsalvinkel (IM) og halluxval-
gusvinkel (HV). Smertene ble 
registrert pre-og postoperativt 
med en visuell analogskala (VAS) 
og det ble registrert AOFAS-score 
pre-og postoperativt. Kontrollene 
ble utført ved 6 uker, 3,6 og 12 
måneder. I denne artikkelen pre-
senteres våre preoperative data 
og resultatene ved ettårskontroll.

Indikasjon eksklusjons-
kriterier

• HV- vinkel
> 15 grader

• IM- vinkel
< 15 grader

• Symptom-
givende 
hallux valgus

• Ingen artrose 
i MTP-ledd I

• Artrose

• IM-vinkel > 15°

• Hallux valgus 
residiver

• Komplexe fot-
deformiteter

Resultater
Smerte, målt med VAS, ble i 
Mitchell-gruppen redusert fra 6 
preoperativt til 0,4 postoperativt. 
I scarfgruppen fra preoperativt 6 
til 1 postoperativt. det foreligger 
ingen signifikant forskjell mellom 
gruppene hva gjelder smerter-
eduksjon.

IM-vinkel i Mitchell-gruppen ble 
redusert fra preoperativt 12,7 til 
postoperativt 5,5 grader. I scar-
fgruppen ble den redusert fra 
preoperativt 13,3 til postoperativt 
6 grader. HV-vinkel ble i Mitchell-
gruppen redusert fra 30 til 10 
og i scarf-gruppen fra 33 til 14. 
Heller ikke med hensyn til disse 
parametre forelå noen signifikant 
forskjell mellom gruppene (se 
diagram).

Vi fant to underkorreksjoner i 
Mitchell-gruppen, i scarf-grup-
pen var det fire pasienter som 
var noe underkorrigert. Ingen av 
disse pasientene hadde plager. 
det var ingen overkorreksjon i 
noen av gruppene. I hver gruppe 
har det oppstått et tilfelle av 
sekundær metatarsalgi. det var 
en overfladisk sårinfeksjon i 
scarf-gruppen. I Mitchell-gruppen 
oppsto det hos en pasient en 
pseudartrose, dog uten smerter. 
en pasient hadde ukarakteristiske 
sensibilitetsplager i stortåen. 
I begge gruppene ville alle pasien-
tene bortsatt fra en la seg operere 
på nytt med samme metode om 
de hadde samme problem også 
på den andre siden. I  Mitchell-
gruppen er 90 % av pasientene 
fornøyde eller godt fornøyde. 
I scarf-gruppen var 87% fornøyde 
eller godt fornøyde (se diagram). 
Ingen pasient måtte reopereres.

Oppsummering
Begge metodene er velegnet for 
behandling av moderat hallux 
valgus. det er ingen forskjell i 

Scarf peroperativt Scarf postoperativt
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Keiserens nye tromboseprofylakse?

I Stavanger har vi i et par år vært inne i en endringsprosess når det gjelder 
tromboseprofylakse ved protesekirurgi. Årsaken er en økende erkjennelse 
av at det er en viktig sammenheng mellom tromboseprofylaksens tyngde, 
postoperativ blødning, siving fra såret og til slutt sårinfeksjon.

I prosessen har vi hentet mye inspirasjon fra USA og 
den prosessen som har pågått der i regi av Ameri-
can Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). 
det følgende er et helhetsbilde av personlig sam-
let informasjon fra et stort antall kilder. Jeg tar med 
bare en referanse: Low risk of thromboembolic com-
plications after fast-track hip and knee arthroplasty. 
Husted H et al, Acta Orthopaedica 2010;81(5):599-
605. denne artikkelen var det som gav meg den 
endelige bekreftelsen på at utviklingen hos oss har 
vært medisinsk velbegrunnet.

LmWHenes inntog
På midten av 80-tallet var det noen sentrale ameri-
kanske ortopeder som hevdet overfor AAOS at or-
ganisasjonen burde lage nasjonale retningslinjer for 
tromboseprofylakse siden symptomgivende trom-
bose samt lungeemboli er alvorlige komplikasjoner 
hvor en profylakse vil redusere frekvensen. AAOS 
kviet seg imidlertid for en slik oppgave. I vår avde-
ling er det et ordtak som sier at ”dersom to leger 
mener det samme, så er minst en av dem ikke or-
toped”. I USA er det vel på samme måten. På samme 
tid løftet organisasjonen American College of Chest 
Physicians (ACCP) hånden og sa at de kunne påta 
seg denne oppgaven. det hadde da i flere år vært 
studier med utprøving av de såkalte lavmolekylære 
heparinene (low molecular weight heparin; LMWH), 
som i Norge representeres av Fragmin, Klexane og 
Innohep. 

Heparinmolekylet fra grisetarmer, i stor grad kinesis-
ke, hakkes opp i biter og samles deretter i fraksjon-
er, hvor den ene fraksjonen blir det ene preparatet, 
mens en annen fraksjon blir det andre preparatet. 
en arbeidet for å lage noe som kunne være mer bruk-
ervennlig enn heparin. de første preparatene ble 
godkjent og markedsført i USA i 1987 samtidig som 
ACCP lanserte sin første versjon av retningslinjer 
for tromboseprofylakse ved protesekirurgi. de nylig 
introduserte LMWHene fikk en pangstart i markeds-
føringen i og med at de var basis for det meste av an-
befalingene fra ACCP. retningslinjene ble siden revi-
dert to ganger. retningslinjene har i stor grad vært 
fulgt i USA og europa, og de har også betydd svært 
mye for utviklingen av den norske tromboseprofy-
laksetradisjonen som også hviler tungt på bruk av 
LMWH. etter hvert oppdaget amerikanske ortopeder 
at de hadde mye problemer med siving fra sårene, 
behov for evakuering av hematomer samt infeksjon-
er, og det kom etter hvert en forståelse av at dette 
i vesentlig grad også skyldes tromboseprofylak-
sen. Videre så en nærmere på de kardiologene som 
hadde skrevet retningslinjene i de tre versjonene 
og deres ”disclosures”, dvs deres tilknytning til in-
dustrien. det viste seg da at nest inntil alle stemme-
berettigede i ACCP-utvalgene hadde meget sterke 
økonomiske bindinger til produsentene av LMWH.

Hva skal vi forebygge?
en så etter hvert at retningslinjene fra ACCP er byg-
get opp som en profylakse mot asymptomatiske 
tromboser, da deres frekvens er høy, og de lett kan 
måles med venografi og ultralyd. Alle studiene som 
ligger til grunn for ACCP sine retningslinjer, hadde 
kun reduksjon av slike asymptomatiske tromboser 
som sitt mål. Vi vet at frekvensen av asymptomatisk 
venetrombose ved protesekirurgi ”i gamle dager” 
var opp mot 80 % dersom en ikke hadde noen trom-
boseprofylakse.
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etter hvert har amerikanske ortopeder erkjent at de 
asymptomatiske trombosene er ufarlige fenomener 
som kommer, løser seg opp igjen og ikke etterlater 
seg varige plager. det en heller skal ha profylakse 
mot, er de symptomatiske trombosene, som det er få 
av selv uten profylakse, samt lungeemboliene som 
til en viss grad er en uavhengig tilstand siden en i 
20 % av tilfellene ikke klarer å påvise en samtidig 
dyp venetrombose.

Baksiden av LmWH-medaljen
de medvirkende fra ACCP oppfattet, beskrev og vek-
tla blødningsproblemer som kun å omfatte pasienter 
som ble reoperert for å evakuere hematomer, dvs. 
som sjeldne hendelser. derfor regnet de med lave 
frekvenser av ”blødningsproblemer”. Blødning-
sproblemer er imidlertid også det at det utvikler 
seg et ikke-dramatisk hematom i dagene etter ope-
rasjonen, og at dette fører til at det siver fra såret i 
lengre tid. Siving fra såret er for bakteriene som en 
elv er for laksen. 

Når en er i bevegelse, vil det også skje en veksling 
av overtrykk og undertrykk inne i sårhulen, noe som 
faktisk kan pumpe bakterier motstrøms. dette er 
et godt argument for å gi et passe antibiotikum så 
lenge det siver, en praksis som infeksjonsmedisin-
erne sterkt misliker. Problemet er at LMWH utvilsomt 
fører til mer blødning i såret enn det en får ved bruk 
av andre alternativer. en reduksjon av harmløse 
asymptomatiske tromboser er ikke verdt den led-
sagende økningen av sivingsfrekvensen og derved 
infeksjonsfrekvensen. dette har i dag også begynt å 
få økonomiske konsekvenser i USA ved at sykehuse-
ne etter hvert må behandle sine komplikasjoner, 
spesielt infeksjoner, uten refusjon fra forsikrings-
selskapene og det offentlige.

Reviderte retningslinjer
disse erkjennelsene førte til at AAOS laget sine egne 
retningslinjer for tromboseprofylakse i 2007 med 
overskriften profylakse mot symptomgivende lunge-
emboli. 

Siden da har det vært heftige diskusjoner om fors-
varligheten i å fjerne seg fra ACCP sine anbefalinger. 
For hvert år har amerikanske ortopeder blitt tryggere 
og tryggere bedømt ut fra hva en hører i symposier 
om tromboseprofylakse på de årlige Academy-mø-
tene hvor 30.000 ortopeder fra USA og utland del-
tar. det er viktig å forstå at en med dette ikke har 
laget en profylakse mot alle dype venetromboser, 
symtomatiske som asymptomatiske. en har laget 
en profylakse som kun sikter mot en reduksjon av 
de symptomgivende lungeemboli og til en viss grad 
de symptomgivende venetromboser. Når det gjelder 
posttrombotisk syndrom, uttaler den ene etter den 
andre av amerikanerne at de ikke ser dette hos sine 
pasienter, og at det ikke er et poeng å ha en profy-
lakse som skal redusere denne svært sjeldne til-
standen. 

I USA har det nå blitt akseptert at dersom en bruker 
LMWH, så skal dette ikke påbegynnes før 6-24 timer 
etter operasjonen. dette ut fra den erkjennelsen at 
koagulasjonsprosessen først skyter fart etter en tid, 

og at trombemateriale oftest løses opp av seg selv. 
Såret må få tid til å ”størkne” innvendig før antiko-
agulasjonen settes inn. det er jo også slik at det 
de første dagene etter operasjonen stadig oppstår 
nye blødninger pga påkjenninger i sårflatene som 
mobiliseringen fører til. det er derfor viktig å beg-
rense profylaksens effekt på koagulasjonen til det 
en finner strengt nødvendig. en kom også frem til at 
Marevan i lavdose, dvs med INr 1,5-2,0, er like bra 
som LMWH som profylakse mot lungeemboli. dette 
er nok noe de fleste indremedisinere vil steile av, 
men det har altså blitt tilstrekkelig dokumentert for 
at ortopedene i USA skal oppfatte det som medisinsk 
korrekt. det er egentlig også ganske logisk at en økn-
ing av blødningstiden med 50-99 % må ha en effekt 
når en økning på >100 % regnes som helt OK. effek-
ten på koagulasjonen er jo ikke et kvantefenomen! 
For salicyl kom en frem til at det er like bra mot lunge-
emboli som LMWH, men er noe dårligere når det 
gjelder profylakse mot symptomgivende dyp vene-
trombose. det er derfor fortsatt noe utrygghet rundt 
salicyl som eneste profylakse. derfor anbefales det 
at en kombinerer med syklisk kompresjon av beina 
når en bruker salicyl som eneste tromboseprofy-
lakse, noe som har blitt ganske vanlig i USA.

venepumpen
det er vist at kompresjon av fotsålen er mer effektivt 
enn kompresjon av leggen. Videre er det vist at kom-
presjonstrykk som bygges opp langsomt, er mindre 
effektivt enn rask trykkøkning. Poenget er da at en 
rask trykkøkning kan en bare få til ved tilkobling til 
”veggen”, dvs trykkluft eller nettstrøm, og da stop-
per den raske mobiliseringen opp. Med bærbare ap-
parater oppnår en ikke raske trykkimpulser, så de er 
mindre effektive. det holder på å bygge seg opp en 
stor industri rundt slike trykkapparater i USA, og det 
er nok derfor også et sterkt økonomisk påtrykk for å 
utstyre pasientene med slike bærbare apparater når 
de reiser hjem. 

det viser seg imidlertid at det er dårlig compliance, 
så en kan jo undre på hvor mye det hjelper med 
slike apparater utenfor sykehuset. den fysiologiske 
forklaringen på at kompresjon av beina hjelper 
mot trombose, er at kompresjon av muskellosjene 
pumper blod oppover, og at losjene fylles på ny ned-
enfra når trykket forsvinner. Mest effektivt fungerer 
fotsålen som har ni små losjer som virkelig skviser 
blodet oppover når trykket øker, og som fylles opp 

igjen når trykket faller. Øket blodflyt i beina forhindr-
er tydeligvis dannelsen av blodpropper på en effektiv 
måte. Jeg har alltid vært opptatt av at full belastning 
postoperativt stimulerer til raskere rehabilitering og 
til mindre problemer med ødem og trombose. den 
endelige bekreftelsen på dette fikk jeg i den oven-
fornevnte artikkelen som alle kolleger med interesse 
for problemet, bør lese. Artikkelen konkluderer med 
at rask mobilisering og svært kortvarig LMWH-basert 
tromboseprofylakse ender opp i en meget lav risiko 
for tromboemboliske dødsfall, dvs. at protesekirurgi 
har blitt flyttet fra kategorien høyrisiko-kirurgi til 
kategorien lavrisiko-kirurgi. Moralen blir derfor: der-
som du ikke er sikker på om full belastning er trygt, 
er det bedre å la det stå til enn å utsette pasienten 
for en øket risiko for tromboemboli ved å ordinere 
avlastning. Min hovslager fortalte meg i sin tid at 
hester er avhengig av syklisk belastning av sålen inni 
hoven for å pumpe blodet opp fra beina igjen! denne 
informasjonen var med på å øke forståelse min om-
kring dette med mennesker, pumper rundt legger 
og fotsåler, mobilisering, belastning og trombose. 
Når det gjelder den profylakseeffekten som mekan-
isk kompresjon av legger og fortsåler gir, er jeg nå 
overbevist om at en får den samme effekten ved å 
la pasientene belaste fullt fra operasjonsdagen, og 
at en skal oppmuntres til så mange skritt som mulig 
i løpet av dagen. det er også slik at alle studiene 
som ligger til grunn for de tidligere ACCP-regimene, 
var gjennomført i en tid hvor pasientene kom seg på 
beina med forsiktighet først etter flere dager, og at 
de i lang tid var svært lite mobile pga. de forsikti-
ghetsreglene som de ble prentet hodet fullt av.
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veien videre
Krykkene har blitt et varemerke for protesekirur-
gien, liksom nakkekragen i sin tid var det for alle 
“nakkeslengskadene” som kom til oss. Nå er det 
bannlyst å forordne nakkekrage pga. den negative 
psykologiske effekten den har, og derved den pas-
siviseringen kragen fører til hos pasienter som hel-
ler bør øke aktivitetsnivået og bevegelsesutslagene 
i nakken. Jeg vil etter hvert gå inn for å erstatte 
krykkene ved protesekirurgi med ingen støtte eller 
stokker for derved å øke belastningen. Problemet er 
at slike endringer tar tid å aksepteres både for be-
folkningen og for behandlingsteamet. Sentralt i den 
raske mobiliseringen med full belastning ligger det å 
fjerne pasientenes frykt, og da må alle restriksjoner 
vekk. erfaringen hos oss har vært udelt gode med 
denne holdningen, og troen på frihet uten bevege-
lsesrestriksjoner er stort sett akseptert i hele behan-
dlingsteamet vårt. Jeg ser for meg at det med tiden, 
i Norge, vil bli ansett som medisinsk forsvarlig at en 
ved rask mobilisering og full belastning kan nøye 
seg med et tillegg av salicyl som den eneste trom-
boseprofylaksen. Vi får se med tiden. 

AAOS og ACCP har inngått en avtale om at det skal 
lages nye retningslinjer som skal være klare primo 
2012. de skal utarbeides av ACCP, men med sterk 
deltagelse av representanter fra AAOS, og ingen av 
deltakerne får ha eller ha hatt noen som helst tilkny-
tning til legemiddelindustrien. det norske leddpro-
teseregisteret, og også andre grupper, har vist at det 
er en øket dødelighet i løpet av de første to måned-
ene etter en proteseoperasjon. det dreier seg om 
lungeemboli, hjerteinfarkt og hjerneslag. dersom 
en i denne perioden skulle gi noe profylaktisk som 

”virker på alt”, og som er billig og enkelt, så er salicyl 
svært nærliggende, og det har vi valgt ved SUS. det 
er i dag i Norge blitt vanlig å gi en utvidet profylakse 
med LMWH, spesielt etter at det ble dekning av NAV 
for utgiftene. de nye perorale trombinhemmerne er 
nå på full fart inn i miljøet, og dette vil nok ytterligere 
senke terskelen for utvidet profylakse. Likevel bør en 
kanskje stoppe opp og undre på om ikke dette er å 
overdrive profylaksen både med tanke på økonomi 
og risiko. en kan også undre på om det kan ha vært et 
påtrykk på politikerne som vedtok at slik profylakse 
skal dekkes av NAV!

Jeg har omtalt den prosessen vi har vært gjennom 
her i Stavanger på vei mot vår nåværende trom-
boseprofylakse. I medisinen er det nok så at en kan 
finne støtte for det meste. det er likevel noe med at 
det som går bra i USA med 600.000 proteser i året 
kombinert med en advokat på hvert gatehjørne, 
må kunne være medisinsk forsvarlig også i Norge. 
I alle fall har vi i Stavanger svært god kontroll både 
på sårene og tromboseproblemet. I annet innlegg 
fremlegges vår nåværende og fremtidige profylakse. 
For Norges vedkommende tror jeg at med tiden vil 
den positive betydningen av tromboseprofylaksen 
bli ytterligere nedtonet, mens skadevirkningene vil 
komme ennå mer i fokus.

!Olav Asserson, seksjonsoverlege ortopedisk 
avdeling, Stavanger universitetssjukehus



35Norsk Ortopedpost • 2 - 201134 Norsk Ortopedpost • 2 - 2011

Tromboseprofylakse for protesekirurgi: 
Oversikt over rutiner for tromboseprofylakse 
ved protesekirugi ved ortopedisk avdeling, 
Stavanger Universitetssjukehus

dagens tromboseprofylakse ved SUS ved proteseki-
rurgi bygger på Klexane til de fleste. Oppstart av 
profylaksen er seks timer etter at såret er lukket. 
det er tillatt å starte senere dersom operatøren 
ønsker det. Vi gir også Cyclokapron 1g ved oppstart 
av operasjonen for å redusere trombolysen som ofte 
inntrer etter en tids operering. dersom en synes at 
det blør mer enn vanlig, er det åpent for at opera-
tøren kan redusere på det som er planlagt av trom-
boseprofylakse.

Samtidig bruk av platehemmere
dersom pasienten ikke har seponert salicyl og even-
tuell Plavix en uke før operasjonen, må en tenke seg 
meget godt om og eventuelt avstå fra Klexane, eller i 
alle fall utsette oppstarten, og i så fall også redusere 
dosen. dette er noe som må vurderes individuelt. 
en må vokte seg vel for å slå ut både trombocyttene 
og trombin-systemet samtidig. dette blir nok også et 
ennå større problem etter hvert som det blir vanlig 
å gi perorale trombinhemmere som profylakse ved 
atrieflimmer og TIA. Skadepasienter vil da komme 
inn fulladet av stoffene. Pga. at stoffene har lang hal-
veringstid, anbefales det å ikke operere før en god 
del tid har gått siden siste tablett. Vi vil da komme til 
å stå overfor mange og vanskelige avgjørelser.

LmWH
Vi doserer 40 mg Klexane til normalt friske personer. 
Ved nedsatt nyrefunksjon, høy alder (hva nå det enn 
er), og ved liten kroppsvekt skal dosen halveres. I 
nær fremtid vil vi innføre et system hvor mobiliser-
ingstakten også styrer dosen av Klexane ved at de 
som kommer på beina og går skikkelig allerede på 
operasjonsdagen, får halvert sin planlagte dose pga. 

dette, mens de som pga. det ene eller det andre, oft-
est kvalme utløst av opiater, ikke kommer på beina 
før dagen etter, får den opprinnelig planlagte dosen.

Videre er det slik at de som får lov til å belaste fullt, 
kan få lavere dose, mens de som forordnes avlast-
ning, dvs hos oss 25 kg, får høyere dose. Med tiden 
skal vi innføre skritt-teller slik at pasientene kan 
konkurrere med seg selv om å gå så mange skritt 
som mulig per dag for derved å skynde på rehabi-
literingen samtidig som de reduserer risikoen for 
tromboemboli. dette vil være pedagogisk viktig å 
overføre mer ansvar for rehabiliteringen og trom-
boseprofylaksen til pasienten selv.

Klexane gis frem til utskrivningen, vanligvis på 
2. til 4. postoperative dag, siden ikke i det hele tatt. 
Jeg tror at det med tiden blir et tema at firmaet må 
tilby 10 mg doser dersom preparatet fortsatt skal 
være hovedpreparatet hos oss mens pasientene er 
innlagt.

Etter sykehusoppholdet
Ved utreise får de som ikke bruker salicyl fra før, 
en anbefaling om å kjøpe 20 tabletter Globoid 440 
mg, brekke dem i to, og så ta en halv tablett daglig i 
40 dager. Alle gamle er fortrolig med preparatnavnet 
samt tidsmålet 40 dager og 40 netter. Med dette 
regimet mener jeg at vi sparer en del av dem for en 
lungeemboli, et hjerteinfarkt eller et hjerneslag.

Akutt protesekirurgi
Veien videre i utviklingen er at de som kommer inn 
med lårhalsbrudd, som trenger protese, og som er 
fulladet med Albyl og eventuelt også Plavix, fort-
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setter denne profylaksen og ikke i det hele tatt får 
Klexane. da blir det ekstra viktig å mobilisere dem 
på samme raske og pågående måte som de elektive 
pasientene. de som ikke bruker Albyl og/eller Plavix, 
skal vente med første dose Klexane til minst seks 
timer etter operasjonen med samme dosering som 
de elektive pasientene. dersom de må vente natten 
over for sin operasjon, gis de 20 mg Klexane så snart 
en vet dette, slik at virkningen på koagulasjonen har 
roet seg ned frem til operasjonen.

Jeg tror på at dersom en skal ha en lav komplikas-
jonsrate ved akutt protesekirurgi ved brudd, så skal 
operasjonene skje av rutinerte proteseoperatørene 
på dagtid. Litteraturen viser at det ofte er uaksep-
tabelt høye frekvenser av infeksjon, og det mener i 
alle fall jeg, skyldes at en i en del tilfeller opererer 
med utrente operatører og uvant personell. Når en 
står overfor avgjørelsen om hva en skal gjøre med 
en bruddpasient som kommer inn en fredag kveld, 
så er det et alternativ å anbefale pasienten to skruer 
i løpet av natten fremfor å ligge og vente til mandag 

formiddag. Ved skruer går det jo bra med mer enn 50 
%, og det er mye elendighet som følger med det å bli 
liggende og vente i flere dager.

Videre er det nok ikke uvanlig at skrøpelige gamle 
pasienter som er fulladet med salicyl ved innkom-
sten pga. lårhalsbrudd, blir fylt opp med store doser 
LMWH før de opereres. det må nødvendigvis komme 
mye sårhematomer og siving ut av dette, og det 
kan være sterkt medvirkende til at en i litteraturen 
finner 5-10 % infeksjoner ved akutt protesekirurgi. 
For de som ender opp med en dyp infeksjon, er det 
en uhyggelig katastrofe i siste del av livet.

Hele tiden er det sentralt i vår profylakse at reduks-
jon av tromboemboliske hendelser skjer på bekost-
ning av blødningsproblemer, og at det gjelder å finne 
den rette balansen mellom tromboembolikomplikas-
joner og blødnings- og infeksjonsproblemene.

Sementert acetabularkopp i veldokumentert 
kryssbundet polyethlen.
 
Designprinsippene bygger på Ogee koppen.
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Forskrift om prioritering i helsetjenesten 
– rettighetspasienter og fristbrudd

Ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetss-
jukehus er i utgangspunktet underdimensjonert i 
forhold til det behovet det er for ortopediske tjenes-
ter i vårt område. dette er årsaken til at vi har en 
betydelig lekkasje av ortopediske gjestepasienter 
til andre offentlige sykehus og private institusjon-
er som på sin side, sagt litt brutalt, har en for stor 
behandlingskapasitet i forhold til sitt områdes 
behov. Pga at gjestepasienter koster sykehuset 
uforholdsmessig mye, er det i vår sykehusadminis-
trasjon satt et sterkt fokus på at disse pasientene 
må hentes hjem for derved å være med på å styrke 
hele sykehusets budsjett. Før dette kan skje må en 
imidlertid ha tilstrekkelig poliklinikkapasitet.

veien ut av ventelisteuføret
For to år siden hadde vi i ortopedisk avdeling fort-
satt en håpløst lang venteliste for poliklinisk vurder-
ing. Antallet nyhenviste som ikke var plassert, lå på 
2500, og mange av disse var lavt prioritert slik at de 
hadde en betydelig risiko for aldri å nå frem. Årsaken 
var nok at vi fortsatt hadde holdningen at det som er 
henvist til oss, det må vi se på. det ble satt i gang 
en aksjon for sanering av ventelistene i alle seks-
jonene, og dette har ført til at vi i dag har nærmest 
full kontroll med kapasitetsproblemet, og det er nå 
kun planleggingsventetid for noen av fagfeltene. de 
redskapene som er brukt i prosessen er:

• en generelt sterk satsning på poliklinikken hvor 
også pensjonerte kolleger har hatt regelmessig 
poliklinikk hos oss. det har også vært litt fritidspo-
liklinikk.

• eldre søknader ble gjennomgått og i stor grad
returnert når det viste seg ved gjennomlesing at 
indikasjonen for en spesialistundersøkelse var for 
svak.

• det kom en økende erkjennelse av at avdelingen 
ikke kan slippe frem alle pasienter som ønsker å 
komme til hos oss. Vi har nå satt det krav at det av 
henvisningen må fremgå at det dreier seg om en 
tilstand som vår avdeling kan gjøre noe med.

I denne prosessen har det blitt et sterkt fokus på 
prioritering av nye henvisninger og retten til priorit-
ert helsehjelp, populært kalt behandlingsgarantien. 
dersom det ut fra en henvisning ikke fremgår at 
det kan være indikasjon for et inngrep, returneres 
henvisningen nå sammen med informasjon hvor vi 
gir råd om veien videre, og om hvordan fastlege og 
pasient sammen skal komme frem til når en even-
tuell operasjon er blitt mer aktuell. da kan pasienten 
henvises på ny. I datasystemet dIPS registrerer vi 
dette som ”Avvist” pga ”ikke medisinsk indikasjon 
for en spesialistvurdering”, men dette er pga at 
systemet ikke har et mer høvelig alternativ å regis-
trere det som. Mer korrekt burde det registreres som 
”Besvart uten samtidig konsultasjon”. Brevet som 
skrives, registrerer vi som ”Brev angående henvisn-

ing (uten konsultasjon)”. Semantikken her er viktig, 
da det ikke er lov å avvise søknader. Samtidig må 
det stå spesialisten fritt å besvare en henvisning 
både med og uten samtidig konsultasjon. det sen-
trale er at spesialisten tar det medisinske ansvaret 
for besvarelsen. I en slik behandlingsform er det 
sentralt at sykehus og fastlege ser at det er en ar-
beidsform som først og fremst sikter på å gi en bedre 
tjeneste til alle pasientene som vi kan hjelpe.

Behandlingsgarantiens fallgruber
det viste seg i denne prosessen at i alle år har vårt 
sykehus hatt en praksis som gjorde at pasienten reg-
istrertes som at behandlingsgarantien var innfridd 
ved første besøk på poliklinikken. Slik er det nok 
også på svært mange andre sykehus i Norge. dette 
har vært ut fra tanken om at på poliklinikken er be-
handlingen igangsatt. dette fører imidlertid til at det 
kan ende opp med at det ikke finnes garantibrudd 
for innleggelse, kun for poliklinikk. I forbindelse 
med vår oppryddingsaksjon ble vi oppmerksom på 
dette. Uten ventetid for poliklinisk vurdering, f. eks 
for protesekirurgi, men med 9-10 måneders ventetid 
for operasjon, hadde vi fortsatt ikke garantibrudd 
selv om denne pasientgruppen har en rett til behan-
dling innen seks måneder. Avdelingsledelsen tok et 
valg, og fra 1. mai 2010 fikk mange pasienter beholde 
sin behandlingsgaranti helt frem til operasjonen var 
gjennomført. Våre retningslinjer er følgende:

• dersom en ut fra henvisningen finner å ville gi 
behandlingsgaranti, men at det så viser seg på 
poliklinikken at det er en uavklart tilstand, dvs. 
at pasienten må ha ytterligere utredning og flere 
besøk på poliklinikken, så skal det registreres at 
behandlingsgarantien er innfridd ved det første 
poliklinikkbesøket. dette er fullt ut i samsvar 
med forskriften om prioritering. dette er også en 
regel som gjør at besvarelse av henvisninger hvor 
pasienten ennå ikke er ferdig utredet i primær- 
helsetjenesten, er en praksis som faktisk tar vare 
på pasientens rettigheter.

• dersom det ut fra henvisningen tydelig fremgår 
at det er en spesiell operasjon som det søkes om, 
og hvor denne er den åpenbare løsningen av prob-
lemet, f. eks en leddprotese eller en korsbåndoper-
asjon, vil pasienten beholde behandlingsgarantien 
helt frem til operasjonen er gjennomført. Besøket 
på poliklinikken må da ses på som en informasjon 

og forberedelse for operasjonen og ikke en utredn-
ing av hva som er årsak til pasientens plager.

den nye praksisen som vi innførte, ledet til en del 
diskusjon med en sykehusadministrasjon som var 
sterkt opptatt av å fjerne alle fristbrudd i sykehuset. 
etter noen runder, og også en oppklarende runde 
med Helsedirektoratet, falt dette helt til ro, og den 
nye praksisen med at en del pasienter beholder 
behandlingsgarantien helt frem til operasjonen, 
fortsetter i vår avdeling. Fristbrudd oppstår pga. for 
liten operasjonskapasitet. Synliggjøringen av dette 
har ført til et øket fokus på en nødvendig kapasitet-
soppbygging, noe sykehusadministrasjonen har full 
forståelse for og gir sin støtte til.

Skjulte fristbrudd landet over?
en kan stille seg undrende til logikken i at en pasient 
som søkes til sykehuset for en operasjon, registreres 
som å ha fått oppfylt behandlingsgarantien ved 
første oppmøte på poliklinikken. Jeg har også fått 
forståelsen av at dette praktiseres i mange, kanskje 
de fleste, sykehus landet. Ut fra min opplevelse av 

Artikkelforfatter Olav Asserson

Olav Asserson er fire dager i uken seksjonsover-
lege ved proteseseksjonen, ortopedisk avdeling, 
SUS. resten av tiden tilbringer han, fullsubsidi-
ert, uten t-skjorte eller melkekvote, på et små-
bruk i utkant-Norge med to hester, flere høner og 
Norges sannsynligvis største gåsefamilie. Selv 
om han strengt tatt ikke oppfyller de formelle kri-
teriene for paranoia kverulantis i siste reviderte 
versjon av dSM-IV, sier et gammel avdelingsloka-
lt jungelordtak at ”å diskutere med Olav er som å 
krangle med radioen”. 
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prosessen hos oss, ser jeg at det ikke på noe vis har 
endt opp med en slik praksis pga. vond vilje eller pga. 
et bevisst ønske om å pynte på statistikken. de aller 
fleste henvisningene som ankommer et sykehus, 
dreier seg om pasienter som trenger en utredning, 
og da er ganske riktig behandlingsgarantien oppfylt 
ved det første poliklinikkbesøket. dette er nok bak-
grunnen for at de som bestemmer dataprosedyrene, 
har kommet frem til den praksis vi hadde, og som 
gjaldt alle pasientene. det var faktisk kontortjenes-
ten som registrerte at behandlingsgarantien var opp-
fylt ved første besøk på bakgrunn av hva de hadde 
blitt instruert til å gjøre. Under oppbyggingen av 
dataprosedyrene, har de ansvarlige for dette ikke 
vært klar over at det er et mindretall henvisninger til 
sykehuset hvor et spesifikt behandlingsalternativ er 
klart, og hvor poliklinikkbesøket kun er en verifiser-
ing av indikasjonen, en informasjon til pasienten og 
en igangsetting av prosessen som skal føre til inn-
leggelse for behandling. det er hovedsakelig i de 
kirurgiske fagene, og spesielt innen ortopedien at 
dette er en større andel av pasientene. Helsedirek-
toratet har utgitt veiledere for prioritering i de ulike 
spesialitetene. I den ortopediske veilederen finnes 
en fagspesifikk innledning, og der står det: ”Pasien-
tens møte med spesialist i ortopedisk kirurgi vil 
innebære en vurdering av tilstanden og hvilken be-
handling som eventuelt bør igangsettes. Ofte vil det 
være aktuelt med en kirurgisk behandling, og dette 
betyr at pasienten først vurderes poliklinisk og deret-
ter kommer tilbake for planlagt operativ behandling. 
Pasientens rettighetsstatus innbefatter hele forløpet 
i spesialisthelsetjenesten, altså inntil eventuell ope-
rasjon er utført.” Likevel var praksis hos oss en helt 
annen. Flere leger har tidligere påpekt det ulogiske 
i vår håndtering av garantien, men de har ikke blitt 
hørt, formodentlig pga. at de som styrer systemene, 
ikke har forstått dem.

I den debatten som jeg førte med sykehusledelsen 
i denne saken, søkte jeg råd i Helsedirektoratet, og 
der ble jeg møtt av en meget sterk interesse for og 
vilje til å klare opp i saken. det oppsto en lynrask 
og utbredt e-postkommunikasjon mellom senior-
rådgiver i direktoratet og flere andre personer som 
hadde vært med i arbeidet med prioriteringsveiled-
erne, og som nå sitter i sentrale posisjoner andre 

steder. denne kommunikasjonen med direktoratet 
ble siden viderebefordret til vår ledelse, og dette var 
nok avgjørende for at saken raskt fikk sin løsning. 
I direktoratet konkluderte en med at det tydeligvis 
trenges en oppklaring av fortolkningen av forskrif-
tene overfor hele Helse-Norge. Helsedirektoratet 
holder i disse dager på å avslutte et e-læringskurs 
om bruk av prioriteringsveilederne og forståelse av 
prioriteringsforskriften. dette kurset vil forhåpen-
tligvis være oppklarende og opplysende for de som 
skal praktisere et nokså komplisert lovverk.

det ligger en læring i denne saken både for syke-
husspesialisten og for primærlegen. dersom vi mot-
tar søknader som er mangelfulle når det gjelder 
forundersøkelse og utprøving av ikke-operative al-
ternativer, skylder vi pasienten å besvare søknaden 
direkte med angivelse av hva som må være forsøkt 
først. derved vil pasienten ved neste henvisning få 
beholde sin behandlingsgaranti helt frem til en even-
tuell operasjon. Primærlegen på sin side må lære seg 
til å prøve ut de ikke-operative alternativene før en 
skriver sin henvisning, og henvisningen må innehol-
de opplysninger om dette. I dag, og i økende grad i 
fremtiden, må vi være strenge med hvilke pasienter 
vi slipper frem til spesialistpoliklinikkene slik at po-
liklinikkene kan opprettholde en kapasitet til rask 
spesialistvurdering, og at vi overlater primærlegeop-
pgavene til fastlegene.

det viktigste i saken er at en i alle sykehus må se 
på sine rutiner for håndtering av behandlingsgaran-
tien. Samtidig ser jeg det som vesentlig at engasjerte 
stortingspolitikere kommer på banen, at de setter 
seg inn i hvordan dette med behandlingsgarantien 
fungerer i Helse-Norge, og at de bidrar til en bedre 
avklaring av hva de egentlig mente med å vedta Lov 
om pasientrettigheter.

!Olav Asserson, seksjonsoverlege ortopedisk 
avdeling, Stavanger universitetssjukehus

Dette bidraget stod først på trykk i Overlegen. 
Redaksjonen der var ikke mer overlegen enn at 
den allernådigst tillot publisering også i Nopen. 
Takk! 
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Lange knallharde dager på kurs Lars Kjetil Aas, Asbjørn Sorteberg, Frede Frihagen Distal humerusplating på plastknokkel

RAPPORT

Snø og fjell er et så godt som tilbakelagt kapittel 
for inneværende år og de fleste av oss nyter lyse og 
varme dager. Kurset i ”Avansert bruddbehandling” 
ble avholdt på Oppdal 28. mars til 1. april. I flotte 
omgivelser fikk deltagerne muligheten til å tilegne 
seg både teoretisk og praktisk kunnskap innen brud-
dbehandling. Tidligere har Jan erik Madsen vært 
selvskreven kursleder, men da han dessverre ble 
forhindret, overtok Gunnar Flugsrud på kort varsel 
og gjorde en strålende jobb. 

Med god bredde i fakultetet og ivrige kursdelt-
agere, ble dette et meget bra kurs. I hovedsak var 
dagene delt inn i mange korte teoretiske innlegg 
samt praktiske øvelser og gruppediskusjoner. det 
var også lagt inn en bolk med anatomisk disseksjon. 
Og selvfølgelig, man er ikke på Oppdal for ingen-

ting; fire timers lunsjpause med flotte muligheter i 
skianleggene for de som ønsket det. det var også 
muligheter for bortoverski en liten biltur unna. 

Undertegnende satset på telemark med lærstøvel. 
Selv om styrken og koordineringen ikke var den 
samme som i fordums ungdomsår, var det stort sett 
en opptur. Andre satset på slalomski, men med en 
ekspedisjonstendens mellom de forskjellige skitrek-
kene. da været den ene dagen var spesielt dårlig, ble 
det selvfølgelig uenigheter om hvem som hadde fun-
net på denne ideen. Uten å gå i detalj tror jeg nok at 
Asbjørn Sorteberg, Lars Kjetil Aas og Frede Frihagen 
lærte en del om at slalomski og dagens telemarkski 
bør brukes nedover og ikke bortover. 

Onsdag ble drømmedagen med solskinn og pud-

Oppdalkurset 2011

dersnø. Litt utenfor løypene uten å tøye strikken for 
langt, ble innertieren. På kvelden ble det en hyggelig 
kursmiddag ute i skogen. Med god mat og drikke ble 
det som vanlig god stemning. 

Hovedfokuset denne uken ble likevel det faglige og 
det var interessant å merke seg forskjellig praksis 
mellom de forskjellige sykehusene i Norge. Gruppe-
diskusjonene var en god ramme for å få frem de for-
skjellige synspunktene. I et lite land som Norge er 
det likevel viktig å opprette standardiserte behan-
dlingsmetoder og ikke minst være bevisst på hvilke 
skader man kan behandle lokalt og hvilke skader 
som fortrinnsvis skal behandles på sykehus med 
større kompetanse. Innen multitraumatologi har 
vi kommet et stykke på vei, men mye arbeid gjen-
står. Når det gjelder avansert bruddbehandling, har 

fokuset blitt rettet mer mot optimal håndtering av 
bløtdelene. Ved større bløtdelsskader skal plastik-
kirurg involveres tidlig slik at man får en tidlig og 
optimal bløtdelsdekning.

en stor takk til Synthes som bidro til at de praktiske 
øvelsene lot seg gjennomføre. det er naturlig nok 
noe annerledes å operere på plastbein, men det gir 
likevel innsikt i frakturmønster og operasjonsstrate-
gi.

Til slutt vil jeg takke alle som bidro til at dette ble et 
vellykket kurs og ønske leserne en riktig god som-
mer !

!Pieter Oord, ortopedisk avdeling,
Stavanger universitetssjukehus

Lars Kjetil i løypa
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Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening, 
NOFAF, har etter hvert etablert en tradis-
jon med et vårmøte på Lillestrøm. Årets 
møte gikk av stabelen 20. mai og samlet 
rundt 20 deltagere fra flere deler av lan-
det. det var som vanlig lagt opp til fore-
lesninger med rikelig tid for diskusjon og 
framlegging av kasuistikker. Årets hoved-
tema var seneskader i fot og ankel. Møtet 
bestod av tre hovedbolker. Kjetil Hvaal var 
først ut med forelesninger om biomekan-
ikk og skader i tibialis anterior, fleksor hal-
lucis longus og ekstensor hallucis longus. 
Sjeldne tilstander, men greit å vite litt om. 
et godt tips deltagerne fikk med seg fra er 
at Kleinert-skinne eller omvendt Kleinert-
skinne med fordel kan brukes på akutte 
FHL- og eHL-skader. Foreningens egen 
leder, Andreas Hahn, tok så for seg svikt 
av tibialis posterior og peroneusseneluk-
sasjoner. Han la vekt på at det er viktig å 
være oppmerksom på nyoppstått plattfot-
tendens hos voksne, som ofte kan være et 
uttrykk for svikt av tibialis posterior; en 
potensielt svært problematisk tilstand, 
iblant i behov av omfattende intervensjon, 
både av mer konservativ og kirurgisk art. 
Lars Kjetil Aas avsluttet med en sesjon om 
peroneusseneskader og ligamentskader 
på lateralsiden av ankelen. Hovedbudska-
pet var at splitt-rupturer i peroneussenene 
er en tilstand som ofte oversees og ofte 
kan behandles relativt enkelt, samt at lat-
erale ligamentskader som hovedregel bør 
behandles enten med Broströmplastikk 
eller anatomisk rekonstruksjon med fritt 
graft. Ikke-anatomiske rekonstruksjoner 
som for eksempel evans bør ikke lengre 
brukes. Stemningen var god og lunchen 
fortreffelig, tradisjonen blir nok videreført 
neste år også!

!Lars Kjetil Aas, Overlege, ortopedisk 
avdeling, Helse Sunnmøre HF Ålesund 
Sjukehus

Norsk fot- og ankelkirurgisk forenings vårmøte

FOT - Norges unge lovende fremtid

Lars Kjetil Aas, Andreas Hahn, Kjetil Hvaal
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Hvem skal ut?
Tore Tang. Ignacio Ponseti. Keyser Söze. Augusto 
Sarmiento. Alle har navn som smaker fugl og lukter 
svidd, men bare dr. Ponseti ruler når det kommer til 
en klumpfota kid. 

Ignacio Ponseti fortjener selvfølgelig bedre enn mine 
oppstylta, håpløst patetiske nødrim. det er hans 
livsverk som videreføres i dagens moderne klump-
fotbehandling og hans ånd er i høyeste grad palpa-
bel på disse ”Ponseti-kursene”. Barneortopedene 
ved St. Olav, med Sara Salminen i spissen, skal ha 
all mulig honnør for å ha hentet til verdens utkant, 
for kun drøyt halvannet døgns kursvirksomhet, flere 
store oversjøiske profiler som øste av sin årelange 
erfaring. Her var José Morcuende, sann Ponseti-
svenn og viderefører av hans virke. Shafique Pirani 
som egenhendig står bak et utbredt graderings- 
system for klumpføtter. en sedvanlig, typisk ameri-
kanersympatisk amerikaner, Matthew B. dobbs, som 
ga begrepet akademisk fagnerd en ny vår og et høyst 
menneskelig ansikt. Sist, men absolutt ikke minst 
på noen som helst måte; en høygravid brasiliansk 
lege, Monica Nogueira, som i omstendighetshabitt 
altså fløy nesten til Nordpolen og tilbake for å dele 
sin kunnskap med oss. Jeg synes selv det er et svim-
lende plagsomt marakkels å ta turen luftveien til 
Oslo en gang iblant, og jeg slipper å tenke på hovne 
ben og gravidmagefiendtlige flyseteklappbord. 
Stående ovasjoner for den prestasjonen!

Klumpfot er visst egentlig ganske logisk
Kurset var lagt over nesten to fulle dager. Oppstart 
tidlig morgen gjør nødvendigvis enten livet veldig 
surt for tilreisende B-mennesker eller betinger en 
ekstra, fordyrende overnatting på forhånd, men det 

er kanskje slik det må være for å få plass til alt? den 
første dagen var tettpakket og viet etiologi, genetikk, 
anatomi og en historisk terapireise som naturligvis 
kulminerer med Ponseti-metodikkens fortreffeli-
ghet. Med god grunn. Professor dobbs’ redegjørelse 
om genetikk ble kanskje litt tungfordøyelig for oss 
som hadde vært på bena siden 0500 men ga likevel 
spennende innblikk i krysningspunktet idiopatisk 
klumpfot og artrogrypose. Inntrykk gjorde også 
Piranis Mr-baserte studier som avdekker en nærm-
est momentan formendring i os naviculare ved tøyn-
ing og gipsing, som om babyfotknokkelen var en 
geléklump istand til å endre form fra et øyeblikk til 
et annet. Ikke bare er babyføtter sannsynligvis det 
mest bedårende naturlig forekommende fenom-
enet ved siden av nyfødtnølende lammestabbing, 
de utviser også en nesten overjordisk plastisitet. 
I Piranis nærvær fikk vi naturligvis også en inn-
føring i hans egenutviklete graderingssystem; 
Pirani-klassifiseringen som foruten å si noe om ut-
gangsfotens prognose, også er nyttig som et verk-
tøy for å forløpende vurdere behandlingens effekt 

Nordic Orthopedic Federation instructional 
i Trondheim

I mars ble det avholdt et Nordic Orthopedic Federation Instructional Course 
i klumpfotbehandling ved St. Olavs hospital. Tilreisende barneortopeder, 
aspirerende sådanne og utskremte økonomiklasseturister fra hele Norden 
flokket til Trondheim, og ble forhåpentligvis ikke skuffet. Arrangørene hadde 
virkelig mobilisert kavaleriet for anledningen; her var alle de internasjonale 
storkanonene på fagfeltet behørig til stede.

En virkelig nyvinning 
innen CT

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 fi nne 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

For fl ere opplysninger; 
Ring Decotron på 63 87 12 00 

www.decotron.no  
for brosjyre.

Jose Morcuende
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og eventuelle nødvendige tiltak. ettersom dette var 
et kurs under vingene til Nordic Orthopedic Federa-
tion med deltagere fra alle de nordiske land, ble det 
satt av tid til en presentasjon av de aktuelle lands 
behandlingsstrategier og organisering rundt prob-
lemstillingen. dagen ble avsluttet med illustrative og 
sjarmerende pasienter som, tross det overveldende 
antallet skumle voksentilhørere, på en beundrings-
verdig måte beholdt roen, og gipseøvelser instruert 
av verdens beste på feltet. det er alltid fascinerende 
å bevitne hvordan faglige autoriteter på sitt felt 
evner å formidle dette med letthet, overbevisning og 
ikke minst etterlate tilhøreren med følelsen av at en 
kompleks problemstilling egentlig er ganske logisk 
og enkel når man tilnærmer seg den på en systema-
tisk måte. Jeg tok meg selv i å beundre hvordan forel-
eserne taklet alle “problempasientene” på strak arm 
med en nærmest selvfølgelig mine.

Klumpfotkodeknekkeren
Kursets hovedttema heter på fint pes equinovarus 
adductus. Foten inntar en stilling med ekstrem plan-
tarfleksjon i talocruralleddet (equinus; spissfot), 
bakfoten står i varus og hele foten adduseres og 
supineres. Feilstillingen er tredimensjonal og kan 
være ganske vanskelig å forestille seg uten å ty til en 
modellfot. Tidligere tiders behandlingsregimer har i 
stor grad støttet seg på kirurgi sammen med diverse 
tøye- og gipseregimer, og ved tøyning og gipsing har 
man nok ikke i stor nok grad hatt klart for seg kom-
pleksiteten i denne tredimensjonale feilstillingen 
og behandlet hvert moment for seg. Ponseti viste at 
manipulasjon basert på subtalar korrigering (med 
immobilisering av talus under manipuleringen) av 
adduksjon gradvis også utligner varusfeilstillingen i 
hælen. Spissfoten er det siste man bekymrer seg for 
i Ponsetimetodikken. Behandlingen har vist svært 
gode resultater. det ble sagt fra eksperthold at man 
bør ha som ambisjon å oppnå en fullkorrigert fot i 
løpet av fem-seks gipsinger. Grunnet vanligvis gan-

ske uttalt spissfot, og en lite tøyelig akillessene, 
behøver de aller fleste (90 %) en akillesseneten-
otomi for å oppnå 20 grader dorsifleksjon som vel 
må anses som minimum. etter vellykket seriegipsing 
følger år med nattskinnebruk for å motvirke residiv. 
Nøkkelen til å forstå Ponseti-metodikken er således 
erkjennelsen av at feilstillingen i stor grad kan be-
traktes som en rotasjon av hele mellom-/forfoten 
rundt talushodet, og at korrigering av den samme 
feilstillingen da skjer ved å suksessivt derotere hele 
komplekset rundt et immobilisert talushode. 

Thou shalt not pronate!
den klassiske klumpfoten har en cavuskomponent 
som følge av plantarfleksjon av første metatars. en 
ikke helt ulogisk første innskytelse når man kommer 
over en tilsynelatende supinert fotfeilstilling er å pro-
nere det hele for å få foten til å se mer rett ut. Altså ta 
tak rundt forfoten som står på høykant med laterale 
fotrand ned, og vri den slik at opp blir opp og ned blir 
ned. dette vil bare forverre plantarfleksjonen i første 

metatars og således øke cavustendensen. ergo; 
Thous shalt not pronate, et poeng som ble banket 
inn under gipseøvelsene. Foten skal korrigeres ved å 
abdusere i supinert stilling. dette oppnår man lettest 
ved å abdusere foten med trykk fra plantarsiden av 
første metatars, en manøver som tilsynelatende øker 
supinasjonen men i realiteten bidrar til å redusere 
første metatars’ plantarfleksjon og opphever cavus. 
det mest utbredte grepet er nok en hånds tommel 
på talushodet for å immobilisere dette og den andre 
hånden med et grep rundt første metatars (bilde 
tohåndsgrepet); abduksjon i supinert stilling. dette 
synes jeg er vanskelig å gjøre rett, og ikke minst litt 
klønete når man samtidig skal kontrollere hele benet 
og modellere gipsen, men det kan jo være fordi mine 
klumpete hender ikke er tilpasset mobilbatterismå 
babyføtter. Jeg får ikke plass, det blir liksom crowd-
ing av mine egne fingre. Jeg falt under gipseøvelsene 
for et nokså idiotsikkert etthåndsgrep som garan-
terer at selv en halvstudert novise som meg ikke gjør 
dette feil (bilde etthåndsgrepet); Pekefingerpulpa på 

Jose sverger til kalk Teknikktrening

Etthåndsgrepet Tohåndsgrepet
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talushodet, tommelens volarside langs mediale fot-
bue; abduksjon. Med dette grepet er det tilnærmet 
umulig å pronere foten selv om man går inn for det. 
Som en bonus har man da også en hånd fri til mod-
ellering. Gipsen er jo rammeverket og grunnmuren 
i det Ponsetiske klumpfotbygget. riktignok var der 
ingen steile fronter mellom dem som sverger til han-
skefri kalkgips, med tilhørende hvitlesket sotlevann 
på gulvet og gipssmuledryssende kunstnerhender, 
og de som mener de klarer seg like godt med den 
litt mer fisefine, syntetiske varianten. Ikke engang 
de mest ponsetiske kurslederne lot seg hisse opp av 
at noen brukte sistnevnte, men vi arvelig belastede 
puritanere fra den sørvestlige geografien sverger 
nå fortsatt til kalken. det blir liksom ikke riktig det 
samme uten litt søl, og man må jo som kjent knuse 
noen egg for å få en god omelett eller hva det nå 
heter. Modelleringen av gipsen er et avgjørende mo-
ment. Gipsen skal sitte tett og godt uten trykkpunk-
ter. Spesielt hælområdet er viktig; en veldefinert, 
avrundet god hæl på gipsen som bidrar til å forme 
bløtvevet, og en markert avslutning rett over hælpar-
tiet slik at ikke hælen glipper opp eller flyter utover. 
I tillegg ble det advokert for å lage en liten hvilehylle 
for tærne plantart slik at gipsen skulle optimalt sett 
stikke ut lenger enn tærne. det så fint ut men effek-
ten og viktigheten av dette kan kanskje diskuteres.

Lynbesøk på filmsettet
dagen var lang, men omsider kom kvelden, selska-
pslivet, taffelmuzaken, minglingen og tapas-med-

kartongvin-sammenkomsten. Hvorvidt de celebre 
gjestene, flere av dem fra tapasens nabolag, kunne 
gå god for bevertningens autentisitet skal være 
usagt, men mette ble vi hvertfall og godt var det. 
det for anledningen innleide, tremanns jazzfusjon-
sinnslaget, gjorde sin tilstedeværelse høyst be-
merket og insisterte på å øke volumet inkrementelt 
utover kvelden tross trampeklappen som ledsaget 
enhver pause i muzaken. eller kanskje var det bare 
vinens høyttalereffekt som gjorde seg gjeldende? 
Sommeren var på lynvisitt i Trondheim denne hel-
gen, og noen av oss lynbesøkte et tvilsomt server-
ingsetablissement på vei til hotellet. en halvtimes 
spasértur fra St. Olavs hospital til hotellet nede ved 
elvemunningen, ble til en tretimersekspedisjon med 
behørige pauseinnslag. Ved Nidelvens bredder var 
det russetreff med Nidarosdomen som staffasje og 
dunkemusikk som i lidelsesgrad langt oversteg det 
vi hadde forlatt. det måtte vi jo observere og mimre 
litt om fordums tider. de av oss som opplevde eller 
husket den tiden. en lokalimportert skaptrønder in-
sisterte på å vise bunnpunktene fra studietiden og 
trakk oss ned en trapp og inn en dør. det som åpen-
barte seg, en kjellerpub fra Hobsyssel, har sannsyn-
ligvis ikke hatt besøk av utvokste mennesker siden 
Aragorn krøp inn for å redde Snøhvit fra dvergene. 
Lav takhøyde, bokstavelig talt og i overført betydn-
ing, uforskriftsmessig plasserte takbjelker og et 
minimalt, ukoordinert, lite hodetraume senere ble 
følget vennlig men bestemt geleidet ut av hobbithul-
let og noe betuttet sendt i retning rica Nidelven. 

Byens påstått beste frokost ventet på oss neste mor-
gen. Kanskje en mild overdrivelse men NYHA-frokos-
ten av speilegg, bacon og svart kaffe er jo alltid 
velkommen rekuperasjon etter overmodige, ute-
av-redet-festiviteter. Synd da at enkelte ikke kjente 
sin besøkelsestid og skippet frokosten til fordel for 
halvliterflaskebasert sukkervæskerestitusjon under 
avslutningsdagens innledende forelesninger.

mor bekymrer seg i hjel, leser far i avisa
Når vi nå liksom formodentlig skulle ha grepet om 
vanlige klumpføtter bestemte facultyet seg for å 
skru temperaturen opp noen hakk. den komplekse 
og atypiske klumpfoten ble tatt opp. Kjennetegnene 
er vel at det ser ille ut, ikke ligner på den klumpfoten 
du forventer å se, og at man klør seg litt usikkert i 
hodet mens man ringer eldstemann på avdelingen. 
disse har ofte vært gjenstand for feilaktig behan-
dling eller ingen behandling. Ofte står alle, ikke bare 
første metatars, i plantarfleksjon og første tå i full 
ekstensjon. Foten blir således kort, stubbete og ofte 
ødematøs. Man kan ofte se en tydelig fure som løper 
på tvers av hele fotsålen straks distalt for tredeputen 
og tilsvarende en veldefinert fure rett over hælen 
dorsalt. Behandlingen er prinsipielt sett den samme, 
men ofte tidkrevende. det samme gjelder når klump-
foten ikke er en isolert entitet men forekommer 
som ledd i et syndrom (artrogrypose, myelomenin-
gocele). Talus verticalis, aldri sett av noen av de til-
reisende fra oljebyen, ble også så vidt berørt i denne 
sesjonen. Temperaturen steg likevel ikke riktig før 

en Lund-basert fysioterapeut fikk presentert den 
fysioterapeutiske siden av klumpfotbehandlingen. 
Utfordringen i så måte er jo naturligvis at Ponseti-
metoden overhodet ikke nevner fysioterapi med ett 
ord. etter Ponseti består klumpfotbehandling i serie-
gipsing og konsekvent skinnebehandling. Punktum. 
det må således ha føltes litt som å tre inn i løvens 
hule. Jeg ble litt skuffet ettersom jeg hadde forventet 
en mer dogmeskjematisk tilnærming fra fysiotera-
peutens side. Hun gjorde et sympatisk inntrykk og 
fremstod rimelig fornuftig og balansert. Ponseti-
svenn Morcuende presiserte dog at fysioterapi ikke 
er en del av behandlingen, ikke behøves og at man 
risikerer å klientifisere disse barna mer enn nødv-
endig dersom man insisterer på all verdens kreative 
manuellterapeutiske skjemautredninger, tester og 
behandlingsmodaliteter. Antydning til gnister ble det 
riktignok, og fysioterapeuten insisterte på at det var 
mange problemer og utfordringer vi ikke fanget opp 
om man ikke brukte tid på å konsekvent kartlegge 
funksjonsnivået metodisk. Seansen bekreftet langt 
på vei mine universelle fordommer mot kvinner 
generelt og fysioterapeuter spesielt; der er et prob-
lem med alt, den som hevder det motsatte har bare 
ikke sett godt nok etter. Nå var jeg kanskje litt slem 
og drøy, men en flik av sannhet er der vel i det på 
gruppenivå? Tabloidpressa støtter meg i hvert fall 
og da er det vel sant: ”Kvinner bekymrer seg syke”. 
Hvilket bringer meg over til sakens siste poeng: 
Parkettproblemer i perspektiv.

Friske flotte barneføtter Taffelmuzak
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CORAIL®

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

Fra Årsrapport 2007.

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

”Hm…skal vi ha parkett eller leiregulv i den
nye hytta kjære?”
Klumpfot er en lidelse som rammer nyfødte over hele 
kloden. Behandlingen er, som Ponseti-metoden har 
vist, enkel, billig og lite ressurskrevende. På bak-
grunn av dette har man startet prosjekter i flere land, 
betydelig mindre velsignet med overflod enn Norge, 
for å utdanne lokalt helsepersonell og tilpasse 
metodikken de lokale forhold og ressurser. det 
finnes fancy og avanserte skinner beregnet på den 
kresne, vestlige helsekonsument, og det finnes en-
dollarsskinner laget av avfallsprodukter i den tredje 
verden. For barn i u-land er ubehandlet klumpfot en 
katastrofe man lett kunne unngått om bare kunn- 
skapen og systemene rundt behandlingen var til 
stede. Kostnaden for dette er, selv i disse landene, 
høyst overkommelig. Presentasjonen av flere slike 
prosjekt, med fokus på det arbeidet som er gjort 
i Uganda, var høyst tankevekkende for en norsk 
doktor som blir bedt om trygdeerklæringer for en-
gangsstønader og andre ytelser grunngitt med økt 
parkettslitasje i norske klumpfotbarns hjem og 
timelønn for foreldres egeninnsats i forbindelse med 
fysioterapifremheiede tøyningsøvelser. Sistnevnte 
er ikke engang en egentlig del av behandlingen. 
Man skal ikke raljere. Folk skal selvfølgelig få de 
ytelser de etter loven har krav på og det er vel høyst 
naturlig at man benytter seg av de muligheter som 
finnes. Slike kontraster er likevel nyttige påmin-
nere om hvor uendelig privilegert vi i mange sam-

menhenger er, og setter våre dagligdagse, egentlig 
ubetydelige, bekymringer og problemer i et tydelig 
perspektiv. Norske barn skal ha den beste klumpfot-
behandlingen helsevesenet her kan tilby, men vi må 
kanskje tørre å debattere om det nødvendigvis betyr 
å etterkomme ethvert innfall og påfunn som legges 
på bordet? Behøver vi sende kommunale fysiotera-
peuter til barnehager og skoler for å drive informas-
jons- og opplæringsvirksomhet overfor ansatte som 
har ansvar for klumpfotbarn? Skal barnehageansatte 
opplæres i og drive med tøyningsøvelser for even-
tuelle klumpfotbarn i barnehagen? Skal foreldre som 
på eget initiativ, eller oppfordret av andre behand-
lergrupper, daglid tøyer barneføtter i den tro at det 
er viktig, kompenseres med en slags timelønn for 
egeninnsats med argumentet at dersom en fysiotera-
peut skulle gjøre det samme hadde det kostet sam-
funnet mye mer? er det virkelig slik at mange klump-
fotbarn er i behov av kostbare spesialsko, såler mm. 
dersom de selv åpenbart trives med og har det bra i 
helt vanlige sko? Skal vi, kort sagt, klientifisere disse 
barna mer enn absolutt nødvendig?

Ponseti rehabilitert
I velkomsttalen til kursdeltagerne påpekte Kjetil 
Holen, leder i Nof og medlem i arrangørkomiteen, at 
klumpfotbehandlingen i løpet av hans karriere had-
de gjennomgått en aldri så liten revolusjon. Han dis-
puterte på hofteleddsdysplasi, men hadde sin prøve-
forelesning om klumpfotbehandling og mener selv 
han hadde måttet tåle adskillig mer grilling dersom 
han i dag hadde fremmet det samme syn på klump-
fotbehandling som han gjorde den gang på slutten 
av nittitallet. det skjedde altså et paradigmeskifte 
rundt årtusenskiftet som gradvis diffunderte ut i det 
ortopediske miljøet fra episenteret Ponseti etablerte 
i Iowa på sekstitallet. Ponsetis prinsipper nådde et-
terhvert også våre kanter og dominerer i dag klump-
fotbehandlingen. Kjetil Holen kunne, som flere av 
mine eldre kolleger også har fortalt om, ved selvsyn 
bevitne en ganske følelsesladet barneortopedisk 
sesjon under AAOS rett over tusenårsskiftet hvor 
Ponseti, etter flere tiår preget av motstand og nøling 
fra det øvrige barneortopediske etablissementet, 
endelig opplevde anerkjennelse for sitt livsverk da 
den ene prominensen etter den andre krøp til korset 
og ga ham oppreisning. Ignacio Ponseti døde i 2009, 
men hans arbeid videreføres i dag av nye entusias-
ter. det var dette utmerkede og inspirerende kurset 
et bevis på.

!Alexander Seldal

Monica Nogueira og Sara Salminen
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Norsk forening for håndkirurgi arrangerte i år den 
europeiske håndkirurgiske kongressen på vegne av 
FeSSH, den europeiske håndkirurgiske foreningen. 
Arrangementet var et fellesarrangement med eFSHT, 
den europeiske håndterapiforeningen, og ble ar-
rangert i Oslo fra den 26.-28. mai i år. 

Foreningen vår søkte om arrangementet to ganger 
før det ble tildelt oss under FeSSH-kongressen i 
Athen i 2007. All takk til daværende styre under le-
delse av Magne røkkum for initiativet.

Vi må medgi, at vi i Norge ennå ikke har kommet dit, 
at hovedoppgaven vår er å utdanne spesialiserte 
håndkirurger. derimot utdanner vi hovedsakelig 
mer allround-kirurger som driver med håndkirurgi, 
og dette har også preget våre kurs så langt. dette 
var også fokuset for Nordisk ortopedisk forenings 
Instructional Course in Hand- and Wrist Fractures i 
Tromsø som vi arrangerte i Tromsø i fjor høst. 

Styret er tydelige på at kunnskap og visdom utenfra 
er nødvendig for foreningens videre utvikling.  Vi er 
takknemlige for at FeSSH-organisasjonen hadde tro 
på at vi kunne få til en flott kongress og dermed til-
delte oss arrangementet.

Slike kongressarrangement som eUrOHANd 2011 
gir unike muligheter. Blant annet kunnskapsutvek-
sling med internasjonale kollegaer gjennom gode 
faglige diskusjoner, styrking av gamle vennskap og 
åpning for nye bekjentskaper. I tillegg til relasjonene 
mellom enkeltmedlemmer i vår nasjonale håndki-
rurgiske forening og håndterapiforening med våre 
internasjonale kollegaer, gir arrangement som dette 
også våre nasjonale foreninger en unik muligheter 
til å etablere gode relasjoner med de internasjonale 
foreningene. Slike relasjoner åpner for deltagelse 
i internasjonale konsensusprogram og andre vik-
tige fagarrangement, som vi anser som viktig i vår 
bestrebelse etter å gi pasientene våre enda bedre 
behandling.

Styret er svært fornøyde med gjennomførelsen av 
kongressen. det var et strømlinjeformet arrange-
ment, med en sterkt fagprogram og en flott sosial 
ramme, som vi er stolte av. At deltagertallet skulle 
overstige 1300, og flere hundre flere enn hva vi 
hadde drømt om, er selvsagt også flott. Lovordene 
har da også vært mange! det var også flott å se at så 
mange som avla FeSSH eksamen, og vi sender våre 
gratulasjoner til Line Lied for å ha kommet gjennom 
nåløyet.

en stor takk til Lars eldar Myrseth, som var opp-
nevnt av foreningen til kongresspresident, og kon-
gresskomiteen, for det betydelig arbeidet i tilrettel-
eggelsen av kongressen foreningen har fått så mye 
ros for.  Styret takker også Magne røkkum for arbei-
det med Instructional Course og boken Wrist and 
Hand replacements og Jan ragnar Haugstvedt for 
arbeidet i Scientific Committee. Og ikke minst takker 
vi alle dere andre som var tilstede på kongressen, 
enten som forelesere, møteledere eller deltagere, og 
bidro til den flotte stemningen.

På vegne av styret i Norsk forening for håndkirurgi,

!Hebe D. Kvernmo
Leder 

Joda,  jeg er kjent med at det finnes kolleger som 
uforståelig nok finner glede i å løpe Oslo Sentrum/
Holmenkollen tur/retur (i alle fall påstår de hårdnak-
ket at det er slik).  I år var det, i alle fall for håndkirur-
gisk interesserte kolleger, noe helt annet som bør  få 
karakteristikken «Vårens vakreste eventyr».

Ideen om at Norge skulle kunne arrangere den store 
europeiske håndkirurgikongressen oppsto en eller 
annen gang vinteren 2005/2006 og skal tilskrives 
Magne røkkum som daværende leder i Norsk hånd-
kirurgisk forening.  etter diskusjoner i styret og blant 
kolleger ble vi enige om å søke og at undertegnede 
skulle være «kongresspresident» i fall vi skulle få 
tildelt kongressen. For å få profesjonell teknisk as-
sistanse etablerte vi kontakt med Congress-Confer-
ence AS ved Øivind Lie og forsøkte oss første gang 
under FeSSH-kongressen i Glasgow våren 2006 – og 
ble nokså kontant nedstemt.  Vi slikket våre sår, 
bestemte oss for ikke å gi opp i første motbakke, 
finpusset søknaden – og under kongressen i Aten i 
2007 ble vi tildelt oppdraget.  

Først etter at vi hadde fått aksept for søknaden 
kom vi på at 2011 ville bli et år der tradisjonen tilsa 

felles arrangement med håndterapeutene.  Heldigvis 
sluttet det norske håndterapimiljøet, etter en beun-
dringsverdig kort tenkepause, helhjertet opp om 
prosjektet og har vært uunnværlige støttespillere 
under hele forberedelsesprosessen.

det viste seg at det ble lettest å gjennomføre dette 
ved at komiteen ble bestående av håndkirurgimiljøet 
i Oslo, i praksis kolleger fra Ullevål og rikshospita-
let.  Kolleger fra andre deler av landet, spesielt de til 
enhver tid sittende styrer i håndkirurgisk forening, 
har likevel vært viktige «sparringpartnere», og kol-
leger fra hele landet stilte velvillig opp, dels på kort 
varsel, som moderatorer under selve kongressen. 

Ingen glemt, men noen få fortjener likevel å nevnes 
spesielt;

magne Røkkum  fikk ideen til kongressen og  or-
ganiserte et utmerket og svært godt besøkt Instruc-
tional Course med tema: «Hand and Wrist Joint re-
placements».  Han er også editor for  bokutgaven av 
kurset (en utmerket bok som kan kjøpes via Norsk 
Håndkirurgisk Forening).  

Eurohand 2011

Vår kjære, men lille forening, som ble dannet i 1979 og som kun har 79 medlemmer, 
var i år vertskap for den kombinerte europeiske kongressen i håndkirurgi og 
håndterapi. Kongressen gikk av staben i Oslo fra den 26.-28. mai, og var med de gode 
tilbakemeldingene og en rekordhøy deltagelse, en stor suksess.

Vårens vakreste eventyr – i år på Youngstorget! 
Felles FESSH-og EFSHT-kongress 25.-28. mai 2011
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De som holdt innlegg, underholdt under åpningssermonien. Foto: Anders Hammer

En stor takk til Øivind Lie i Congress Conference.
Foto: Anders Hammer
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Jan-Ragnar Haugstvedt var «vår» mann i Scientific 
Committee og la ned et formidabelt arbeid i organi-
seringen av det vitenskapelige programmet og var 
med sitt store kontaktnett en betydelig faktor når det 
gjaldt å få sentrale personer til å stille som modera-
torer under møtet.

Hebe Kvernmo har vært leder i Norsk håndkirgisk 
forening siste to årene og har bidratt med sine er-
faringer som høstmøtearrangør i en årrekke og på 
den måten hjulpet oss til å unngå å måtte gjøre alle 
feil selv.  Hun har vært håndkirurgisk representant i 
gruppen som arrangerte fellessesjon med håndtera-
peutene om håndleddsbrudd og ledsagende skader. 
et annet vesentlig bidrag har vært at hun i kraft av å 
være seksjonssjef for håndkirurgien i OUS har klart å 
organisere virksomheten slik at det i ikke altfor stor 
grad har gått ut over driften av avdelingen – vi har 
jo hatt pasienter å ta oss av innimellom alle forbere-
delser.

ingrid Jankov har vært leder for håndterapeutenes 
arrangementskomite.  Vi har hele tiden hatt et utmer-
ket samarbeid (og hun har nok litt mer orden i sin 7. 
sans enn undertegnede og har mer enn en gang red-
det meg fra å overskride tidsfrister eller minnet meg 
på ting som eller ville blitt glemt).

det har vært mye jobb, men takket være glimrende 
samarbeid vedrørende alt det praktiske med våre 

profesjonelle samarbeidspartnere i Congress-Con-
ference AS har det tross alt vært overkommelig, og 
takket være en beundringsverdig dugnadsånd blant 
kollegene har det gått bedre enn fryktet.

den gledeligste erfaringen ved å ha fungert som 
en slags koordinator for dette har vært å se hvor 
lette folk er å be.  VI har invitert gjesteforelesere fra 
øverste hylle og de har uten unntak vært imøtekom-
mende og generøse og stilt opp, og dette er folk med 
fulle avtalebøker og stor pågang (en av de inviterte 
fra USA kunne fortelle at han allerede hadde vært tre 
ganger  i europa i år – da synes jeg det er storartet at 
man orker en fjerde tur for å komme til Oslo).  

Så for å oppsummere:  det har vært en enestående 
erfaring å få være med på en slik kjempedugnad som 
dette har vært.  Jeg håper og tror at det vil gi hånd-
kirurgien i Norge et løft og jeg er glad vi gjorde det – 
samtidig er jeg nok glad for at  jeg ikke skal gjøre det 
igjen ( i alle fall ikke på en god stund!).

Om kongressen ellers ble vellykket eller ikke bør nok 
andre enn jeg bedømme – jeg takker for at noen av 
deltakerne har vært velvillige nok til å dele sine op-
plevelser med oss her i NOP-posten, og jeg takker 
fotografene som har latt oss få bruke bildene.

!Lars-Eldar Myrseth
Leder arrangementskomiteen FESSH 2011
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Avholdelsen av den årlige FeSSH-kongressen var i år 
Norges ansvar. FeSSH-kongressen var i år slått sam-
men med den europeiske håndterapeutforeningens 
(eFSHTs) kongress. Håndterapeutene hadde stort 
sett sitt eget program, bortsett fra en felles-sesjon 
med håndkirurgene om håndleddsbrudd.

den lokale arrangementskomite for FeSSH-kongres-
sen, med Lars-eldar Myrseth i spissen, hadde ned-
lagt et betydelig arbeide i forberedelsen av dette 
arrangementet. Mye tid og innsats hadde vært in-
vestert i forberedelsene av kongressen, og et svært 
spennende og solid faglig program satt sammen, 
med gjennomgående høyt nivå. 

det var på forhånd knyttet en ikke ubetydelig spen-
ning til deltagerantallet, men enhver bekymring man 
måtte ha hatt på forhånd, ble ettertrykkelig gjort 
til skamme. da manntallet over deltagere endelig 
forelå, var tallet rekordhøyt: 1252 deltagere, ikke 
bare fra alle europas hjørner men også fra langt 
fjernere strøk, bidro til å gjøre arrangementet til en 
høyst minneverdig affære

Kongressen gikk av stabelen 25. mai, med høytidelig 
åpning i Oslo rådhus, der Oslos ordfører åpnet ar-
rangementet. Selve kongressen ble avholdt i Oslo 
Kongressenter, sentralt plassert ved Youngstorget, i 
gangavstand for de fleste deltagere med hotellplass 
i sentrum.

det faglige programmet var rikt og variert, med gjen-
nomgående høy kvalitet på foredragene. deltager-
antallet var nok i overkant av hva lokalitetene hadde 
kapasitet til, og ved noen anledninger var det såpass 
mange som møtte opp til foredrag og symposier at 
enkelte måtte ta til takke med gulvplasser langs 
veggene. Likevel, den gjennomgående tonen blant 
tallrike deltagere jeg snakket med fra både inn- og 
utland var svært positiv, både med tanke på arrange-
mentets innhold og dets kvalitet. 

Undertegnedes inntrykk av arrangementet, både hva 
form og innhold angikk, var meget godt. de sesjoner 
med foredrag og symposier man hadde anledning til 
å få med seg, var godt ledet av dyktige "chairper-
sons" og med gode forelesere. de gikk for fulle hus, 

imponerende!

Kongresspresident Lars Eldar Myrseth og konen Janne, ordfører Fabian Stang og leder Norsk forening for håndkirurgi, 
Hebe Kvernmo. Foto: Anders Hammer

Ole Fosse (midten) sammen med Peter Jørgsholm (til venstre) og toastmaster fra Festmiddagen, Torstein Husby. 
Foto: Anders Hammer

Noen inntrykk fra deltakerne:
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og var både nyttige, inspirerende og lærerike.
det er naturligvis under en kongress som dette, 
der interessante og spennende emner dekkes på 
løpende bånd, og disse avholdes tildels parallelt, 
alltid frustrerende at man derfor ikke kan få med seg 
alt. Men slik må det jo bli, når mange og viktige tema 
skal dekkes på relativt kort tid.  

På kvelden fredag 27. var det tid for kongressmid-
dag. denne ble arrangert i meget elegante omgivel-
ser, i Operahusets foaje. Maten var god, omgivelsene 
strålende, og toastmaster Torstein Husby styrte det 
hele prikkfritt og sørget for underholdningsinnslag. 
dette i form av flerstemt allsang, samt musikalske 
innslag; operettesanger, munnspill ved PC Ho, og 
"Hvorhen du går i li og fjell" - på sekkepipe. Sist-
nevnte ble fremført av en australsk håndkirurg-
kollega, og var garantert en førstegangshendelse i 
Operabygget.

Kongressens siste dag, lørdag 28. mai, var hånd-
kirurgene alene. Håndterapeutene avsluttet sin 
kongress fredag kveld. etter et spennende for-
middagsprogram, der spesielt radiusfrakturer og 
håndleddsarthroskopi sto i fokus, ble kongressen 

formelt avsluttet med en verdig og underholdende 
seremoni. den norske folkemusikeren Odd S. Lund 
fjetret den internasjonalt pregede forsamlingen med 
spill på diverse eksotiske, ur-tradisjonelle norske 
instrumenter, herunder bukkehorn og leirgauk, før 
kongressen ble formelt avsluttet.

FeSSHs avtroppende generalsekretær, Massimo 
Ceruso, holdt under avslutningsseremonien en 
varm, engasjerende tale, der han berømmet arrange-
mentet. Han ble fulgt opp av påtroppende gener-
alsekretær Zsolt Szabo, som med entusiasme og hu-
mor ga klart uttrykk for at han mente arrangementet 
hadde vært særdeles godt.

det er virkelig på sin plass å kunne gratulere dem 
som har bidratt til at dette arrangementet ble det 
det ble, og da ikke minst den norske arrangement-
skomiteen:

et vellykket FeSSH-møte.
Neste års kongress er i Antwerpen

!Ole Fosse, Overlege, Sykehuset Innlandet 
- Lillehammer
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det var virkelig artig å delta på en så stor konferanse 
innen håndkirurgi. Folk fra alle verdensdeler satte 
sitt preg på konferansen. Særlig fint er det jo selvs-
agt å treffe kjente og bli kjent med nye. Svært mange 
”berømtheter” kunne imponere og inspirere med 
sine ferdiheter og kunnskaper som for eksempel in-
nen artroskopi. 

det blir svært mange input på en slik konferanse. de 
fleste innlegg varte 8 minutter og kvaliteten varierte. 
Jeg må derfor undersøke nærmere i etterkant det jeg 
fant interessant, før jeg kan si om det vil medføre 
endringer i utredning eller behandling. Bedre i så 
henseende var eWAS-symposiet lørdag (european 
Wrist Arthroscopy in a Scandinavian setting), hvor 
alle foreleserne var svært erfarne og det var bedre 
tid til diskusjon. Slik som Jørgsholms studier fra 
Malmø, der de viser hvor mange flere skader i bein 
og ligamenter en påviser ved artroskopi som ikke var 
synlig på CT eller Mr. Ca en tredjedel av alle waist 
scaphoidfrakturer hadde samtidig en betydelig SL-
ligamentskade og en fjerdedel var totalrupturert. In-
gen av frakturene i proximale pol av scaphoid hadde 
samtidig en SL-ligamentskade. dette skapte naturlig 
nok debatt, og det ble anbefalt å gjøre artroskopi av 

alle som en opererte for sin scaphoidfraktur, for å 
se om det i tillegg var behov for pinnefiksering av 
scaphoid mot lunatum. Ofte blir SL-dissosiasjonen 
mer synlig på røntgen etter hvert, om ubehandlet.

et konkret konklusjon av e.Hagerts anatomiske for-
skning på 35 kadavere, var at det er de 3 dorsale 
ligamenter, og ikke de volare som tidligere antatt, 
som er de sterkeste stabilisatore for CMC-1 leddet. 
de dorsale er sanne ligamenter, mens de volare var 
mer å regne som en forsterkning av leddkapselen. 
dermed er en volar tilgang sterkt å anbefale og ved 
behov for stabilisering av leddet kan en gjøre forst-
erkning av de dorsale ligamenter.

I tillegg likte jeg godt at det var en stor mengde 
stands hvor en fikk demonstrert instrumenter og ut-
styr; også det som ikke er på det norske markedet 
enda.  det var god tid til å besøke de ulike stands. 
Slik fikk jeg prøve ut og diskutere utstyr jeg hadde 
sett eller hørt om på forhånd men som jeg ikke had-
de funnet frem til på nettet. 

!Katrin Valen, konst. overlege plastikk- og hånd-
kirurgisk avdeling Haukeland

En inspirasjon

Katrin Valen sammen med foreleser Peter Jørgsholm. Foto: Anders Hammer
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All honnør til de som 
har lagt ned alt ar-
beidet som skal til 
for å få gjennomført 
et slikt arrangement 
med over 1250 del-

takere. Antall del-
takere er godt over 

det som er vanlig ved slike arrangement! Om det  
skyldes det godt sammensatte programmet eller 
hvor møtet blei holdt vet jeg ikke, men som bergens-
er er jeg jo forpliktet til å tro det første.

det var mange spennende innlegg og dessverre ikke 
mulig å få med seg alle så viss jeg skal plukke ut et 
lite utvalg med det som var høydepunktene for meg 
vil jeg starte med følgende:
 
Bo Jin Tang, Nantong China, som er en av de frem-
ste innen forskning på bøyesener var invitert taler.  
Han leverte et flott innlegg – om biomekanikk, der 
han bla. var veldig klar på hvor mye av pulleyene  
han mener kan fjernes uten at buestrengfenomen 
oppstår basert på biomekaniske studier.  I kliniske 
studier er dette sjelden beskrevet(Vanligvis bare at ” 
We are venting the flexor tendon sheet.”)

Fredag hadde håndleddarthroscopi guruen PC Ho 
fra Hong Kong innlegg om rekonstruktiv arthroscopi 
av håndleddet med undertittelen –How far we can 
reach? Og det er tydeligvis langt – imponerende og 
trolig utenfor rekkevidde for de fleste, men uansett 

noe å strekke seg mot. Ligamentrekonstruksjoner, 
pseudarthroseopr mm.

F del Pinal fra innledet sesjonen om radiusfrakturer 
og assosierte skader – som og var en spennende 
sesjon.

eWAS(european wrist arthroscopy in an Scandina-
vian setting)  symposiet  på lørdag var den dagens 
høydepunkt for meg. Veldig bra med bla. flotte vid-
eoer av teknikker for TFCC suturer.

Jeg må og nevne V Finsen (St. Olav Hospital) sin 
presentasjon om dASH/QuickdASH som var svært 
nyttig. dette verktøyet til etterkontroll/vurdering av 
pasientfunksjon er mye brukt i studier – og til dere 
som ikke var der: Husk verdiene øker med økende 
alder slik at den ”friske” +50 åringen og har forhøyet 
i dASH score avhengig av alder, det er ikke vanlig å 
ha 0 i dASH score når en er 50+. dette er viktig å 
huske når vi evaluerer våre pasienter.  

en slik kongress gir inspirasjon i hverdagen. Her i 
Bergen får vi bruke inspirasjonen og kunnskapen 
på best mulig måte i forbindelse med det Håndkirur-
giske senteret som skal bygges opp ved Haukeland 
Universitetssjukehus, slik at vi som skal arbeide der 
får en spennende arbeidsdag, som selvsagt skal 
være til det beste for pasientene.

Avslutningsvis vil jeg gratulere Lars e. Myrseth (Led-
er for organisasjonskomiteen) med et flott gjennom-
ført FeSSH 2011. 

!Eivind Strandenes, overlege plastikk- og hånd-
kirurgisk avdeling Haukeland

Eivind Strandenes.
Foto: Anders Hammer

Takk fra 
Bergen

Uken startet med eksaminasjon for europeisk dip-
lom i håndkirurgi 23.-24-mai. Ca 40 håpefulle kan-
didater svettet seg gjennom en dag med skriftlig 
eksamen og deretter en dag med muntlige prøver. 
Man ble spurt ut om både akutt og rekonstruktiv 
håndkirurgi, inklusive medfødte misdannelser, tu-
morkirurgi og revmakirurgi. eneste norske kandidat 
var lettet over å være en av 26 som besto eksamen.

Onsdag 25.mai var en langt hyggeligere dag, med 
høytidlig åpning av kongressen og påfølgende 
mottagelse i rådhuset for alle deltagerne. Ordfører 
Fabian Stang ønsket velkommen til Oslo og den kvin-
nelige delen av arrangements komiteen stilte i vakre 
nasjonaldrakter, som ble beundret. det ble servert 
fingermat og musserende vin og det var muligheter 
for omvisning med guide. Fra 2.etg kunne man blant 
annet nyte en blikkstille Oslofjord i kveldssol!

Faglige og sosiale høydepunkter

Line Lied sammen med foreleser Tommy Lindau fra Derby og kongresspresident 
Lars Eldar Myrseth.  Foto: Anders Hammer

Torsdag 26.mai braket det løs kl 08.00 med tre par-
allelle sesjoner. Inviterte forelesere startet sesjoner 
om sener og ligamentskader,  beindefekter og frak-
turkomplikasjoner og medfødte misdannelser, deret-
ter var det frie foredrag på 6 minutter om gangen. det 
var eget syposium om leddproteser som gikk over 
2 dager. I lunchpausen arrangerte industrien møter, 
som også var godt besøkt. Tema for ettermiddagen 
var nerve- og plexusskader og frakturer i hånd og 
carpus.  Auditoriene var av forskjellig størrelse og 
enkelte ganger var det svært trangt. Blant annet i 
sesjonen om carpale frakturer var det mange som 
ikke fikk sitteplass. Interessen var stor og det sto 
utallige tilhørere i trappen og hvor man ellers kunne 
finne plass.

Fredag startet med sesjoner om håndleddsskader 
og artroskopi. Man led valgets kvaler med hensyn til 
tema. Trondheimsgruppen delte seg og det ble rap-
portert om at dr Ho fra Hong Kong viste en fantastisk 
film fra artroskopisk Bryan Adams-plastikk. Tamai fra 
Japan viste imponerende anatomiske fremstillinger 
av de intercarpale ligamentene og del Pinal fra Spa-
nia viste artistiske filmer om artroskopisk reposisjon 
av intraartikulære radiusfrakturer. Husby og Haug-
stvedt ga en gjennomgang av ”historisk” og aktuell 
kirurgi på TFCC og Lindau ga en fin oversikt over in-
tercarpale skader ved radiusfrakturer. Personlig likte 
jeg denne sesjonen godt med lengre og svært inter-
essante foredrag. det var sesjoner om nevroortopedi 
og mikrokirurgi. dupuytrens sykdom ble også bredt 
omtalt i flere sesjoner med særlig fokus på injeks-
jonsbehandling.

Fredag kveld var det kongressmiddag som refereres 
av kollega eugen eide: det sosiale høydepunktet 

på kongressen var definitivt middagen i den norske 
opera.  Arkitekturen er imponerende både utvendig 
og innvendig og det var et meget stilig lokale der 
det var dekket til 500 personer. Torstein Husby var 
toastmaster og imponerte alle med å synge menyen 
på en gammel melodi fra vestlandet.  Til forrett fikk 
vi laksetartar, hovedretten var hjort, og så var det 
noe søtt til dessert.  det var musikkunderholdning 
av PC Ho, som ikke bare kan artroskopere håndledd 
på eksellent vis, men også kan traktere munnspillet 
perfekt. en av de australske deltagerne med aner 
fra Skottland, imponerte stort med spontant sekke-
pipespill. en sangerinne fra operaen bidro så med 
det profesjonelle underholdningsinnslaget. det var 
svært god stemning rundt bordene og befriende få 
og korte taler. etter maten var det dans til musikk 
fra The real fake band – som, navnet til tross, leverte 
ekte dansemusikk.

Til tross for selskapelighetene var det godt oppmøte 
også lørdag morgen. Man fortsatte med frie fore-
drag i 3 forskjellige saler frem til kl 12. Kongressen 
ble avsluttet med taler av Myrseth, arrangement-
skomiteens leder og avtroppende og påtroppende 
FeSSH president. Odd Berg spilte på tradisjonelle 
norske instrumenter som lur og bukkehorn og man 
ble orientert om den kommende verdenskongressen 
i India i 2013 og neste FeSSH kongress i Antwerpen 
juni 2012.

det må sies å ha vært en svært vellykket kongress 
med vel 1300 delegater. det var mange lovord å høre 
om arrangementet.

!Katrin Valen, konst. overlege plastikk- og hånd-
kirurgisk avdeling Haukeland
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eit dansk firma starta utviklinga av Boneloc-sement 
i 1986. ein ortopedisk kollega, Jørgen Steen Jensen, 
var ein av frontfigurane, i alle fall når det gjaldt å 
marknadsføra produktet. Bakgrunnen for lanser-
inga var at dei meinte dei hadde utvikla ein sement 
som hadde vesentlege fordelar samanlikna med dei 
sementtypane som var på marknaden på den tida. 
Herdingstemperaturen var lågare enn hos konven-
sjonell sement. det ville gi mindre beinnekrose, og 
derav fylgjande mindre risiko for at protesane ville 
løysna. Miljøhygieniske problem skulle også bli min-
dre då denne sementen ikkje avgav skadelege gas-
sar under herdingsprosessen. det var vel kjent at det 
var konstatert auka  abortfrekvens hos narkose- og 
operasjonssjukepleiarar som var eksponert for slike 
sementgassar. desse personalgruppene var ei mål-
gruppe under lanseringa av sementen. det var gjort 
laboratorietestingar, men ingen klinisk testing før 
marknadsføringa. 

Første hofteprotese med denne sementen blei sett 
inn i København 12. juli 1990, og i januar 1991 blei 
sementen lansert på den internasjonale marknaden. 
I april 1991 vart sementen godkjent for sal i Norge. 

Også frå Stavanger var det ortopedar og operasjons-
sjukepleiarar som blei invitert på lanseringsmøte for 
sementen hausten 1990. I Stavanger hadde me heilt 
frå starten av protesekirurgien brukt CMW1-sement. 
Me høyrde etter kvart at andre, større avdelingar 
hadde tatt Boneloc-sementen i bruk og det blei til at 
operatørane hos oss fekk velja, men ikkje alle gjekk 
over til Boneloc. I perioden frå februar 1991 til mai 
1993 då me avslutta bruken, blei det sett inn 229 
Boneloc-hofter og 326 med CMW1.

Grunnen til at me, kanskje som dei første i Norge, 
fekk mistanke om at alt ikkje var som det skulle vera 
med denne sementen, var vel kanskje at me kunne 
konstatera at me fekk fleire tidlege løsningar av 
Boneloc-hoftene, noko som var uvanleg, men ingen 
løsninger i den andre gruppa. Våren 1993, på det 
tidspunktet med slutta å bruka Boneloc, kontakta 
eg kollega Leiv Havelin i Proteseregisteret i Ber-
gen. Men då hadde dei for få rapportar om tidleg 
proteseløsning til å kunne konkludera. I juni 2004, 
kort tid etter at me hadde slutta å bruka Boneloc, 
fekk eg telefon frå den norske representanten for det 
danske firmaet. Han fortalde at Jørgen Steen Jensen 

Boneloc-fadesen

For den eldre garde ortopedar så er vel Boneloc-fadesen framleis eit litt 
ubehageleg minne. For dei yngre er vel historia ikkje så godt kjent. I Stavanger 
følte me at me nok var spesielt implisert i det som hende. Ein repetisjon kan vel 
derfor vera på sin plass for å minna oss om at å ta i bruk dårleg dokumenterte 
nye metodar og utstyr, ofte straffar seg. 

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

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

DYONICS™ Power Shaver; med fokus på prestasjon

Endoskopi
Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64

T 66 84 20 20 
F 66 84 20 90

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

*smith&nephew
     DYONICS™ POWER

Bonelocforpakning Bonelocutstyr
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ville koma på besøk til oss i Stavanger for å finna ut 
kva som var galt med oss. Han spanderte ein heil et-
termiddag med ortopedane på avdelinga, og repe-
terte alle fordelane med sementen. Han antyda at 
det måtte vera urutinerte operatørar her i Stavanger 
sidan det ikkje var andre som rapporterte negative 
resultat med Boneloc-sementen. At hofteregisteret 
ikkje kunne dokumentera høgare løsningsfrekvens 
var sjølvsagt også eit poeng frå hans side. det var 
ikkje aktuelt for oss å ta opp at bruken av Boneloc. 

I januar 1994 var eg deltakar på ein nasjonal konfer-
anse om kvalitetssikring i medisin på Sola Strand-
hotell. Sentrale personar frå Statens Helsetilsyn 
var også til stades. På det tidspunkt var problemet 
med Boneloc blitt betre kjent, og eg spurte Statens 
Helsetilsyn sine representantar om kva som i fram-
tida ville bli gjort for å unngå slike problem. Svaret 
var nokså lunka i retning av at ein aldri heilt kunne 
gardera seg mot slike hendingar. det eg ikkje visste 
var at det sat journalistar frå NrK i salen. dagen et-
ter var dei på døra mi og skulle ha eit intervju. dette 

gjekk ut på lokalnettet og blei også sendt på rik-
snettet fleire gonger. Ikkje mange timar seinare fekk 
eg telefon frå Steen Jensen som ville ha greie på kva 
bakgrunn eg hadde for å gå ut med desse opplysnin-
gane. Han nemnde då at han selde sementen i 40-50 
land og han hadde ingen andre som melde om prob-
lem. På mitt spørsmål om kven som rapporterte til 
han, så svarte han salsrepresentantane. eg spurde 
han også om han ikkje var bekymra over at hoftereg-
isteret i Bergen nå hadde resultat som også viste 
auka revisjonsrate for Boneloc-hofter. Til det svara 
han ja. Men på mitt spørsmål om han nå ville slutta i 
selja produktet, var svaret eit bestemt nei. 

etter dette rulla snøballen vidare. Men lenge etter at 
miseren var klar, blei det operert inn protesar. Først 
i april 1995 blei salet stoppa i danmark. I Sverige var 
dei, som vanleg, flinkare enn oss. der var det gjen-
nomført ein pilotstudie med utilfredstillande resul-
tat, så sementen kom vel aldri på marknaden der. I 
Norge blei salet av Boneloc avslutta i mai 1994. At 
det skulle ta så lang tid å stoppa salet av denne dår-
lege sementen, har vel fleire årsaker. Produsenten 
ignorerte alle bekymringsmeldingar som blei rap-
portert til han. Hofteregisteret sendte den endelege 
konklusjonen om dei dårlege resultata til JBJS for at 
det skulle nå flest muleg. Men det tok dei eit år å få 
artikkelen publisert. Hofteregisteret presenterte ma-
terialet på kongressar og også andre stader der dei 
kunne komma til, men reaksjonen var treg. eg har 
spurt Leiv Havelin om det er gjort opp materiale over 
kor mange av dei ca. 1300 hofteprotesar og 4-500 
kneprotesar sett inn i Norge med Boneloc som har 
enda med revisjon. dette er ikkje gjort, men kunne 
vore interessant. 

då fabrikanten av Boneloc, Polymers reconstruc-
tive AS, måtte trekkja Boneloc tilbake frå marknaden 
i april 2006, var det til saman seld 30.694 einingar 
av sementen i ca. 50 land. For kollega Jørgen Steen 
Jensen blei denne saka også ein personleg tragedie. 
det var lenge snakk om rettsleg tiltale både mot fir-
maet og Steen Jensen. eg vart også kontakta i den 
samanheng fordi fleire fylkeskommunar vurderte 
slike tiltak. Men det blei ikkje noko av. Steen Jensen 
forsvann frå det ortopediske miljøet.

eit lite lyspunkt til slutt. den siste porsjon av Boneloc 
som eg tok vare på, brukte eg til å reparera ei plas-
thylle i kjøleskapet på hytta,. det har fungert fint. 

!Kjell Harbo

Bonelocmikroskopi

Kjell Harbo ble født den 12. jan 1936 på Jelsa i ry-
fylke, og kunne således nylig feire 75-års dagen sin. 
Han er av den gamle, gode skole, og har satt dype 
spor etter seg. Han er still going strong og vel verdt 
en hyllest!

Kjell vokste opp på Finnøy, tok artium ved roga-
land Offentlige Landsgymnas på Bryne i 1955 og ble 
cand. med. i Oslo i 1961. Turnustjenesten fullførte 
han ved rogaland Sjukehus og hos distriktslegen 
i Årdal. deretter startet han direkte på sin ortope-
diske karriere, først som assistentlege og senere 
reservelege ved Sandnes Sykehus fra 1964 til 1969. 
etter ett år som assistentlege ved Sophies Minde 
var han ved Kronprinsesse Märthas Institutt i to år, 
deretter ved nevrokirurgisk avdeling ved rikshospi-
talet i et halvår. der tok han også et ekstra halvår 
på plastisk-kirurgisk avdeling, og kom så tilbake til 
Sandnes som nyutnevnt ass. overlege i 1973. I 1990 
ble han avdelingssjef etter Skeie, og i 2001 ble han 
klinikkdirektør. etter at han passerte 70 år, har han 
fortsatt vært en del av staben og arbeider deltid til 
stor glede både for pasienter og kolleger. dette var 
de tørre tall, nå over til rosinene:

Kjell Harbo har alltid vært nysgjerrig og engasjert. 
Og han er fortsatt en faglig inspirator. Om hans klini-
ske erfaring skal måles på en skala fra 1 til 10, måler 
hans 15. Seriøst! For med de arbeidsbestemmelser 
som finnes nå, er en slik erfaring for den nåværende 
generasjon ortopeder uoppnåelig! Han har satt spor 
etter seg langt utenfor rogaland:

• Mange vil huske ham fra Vossakurset der han i 
mange år underviste i barnefracturer. Hans
undervisning huskes pga de gode illustrerende 
anekdoter.

• Han var alltid faglig frampå, og huskes fra tidligere 
høstmøter som den første i Norge som omtalte 
både spinal stenose og Griesel-syndromet.

• Organisasjonsmessig var han ikke blant dem som 
søkte lederposisjoner. Men han var villig til å ta på 
seg oppgaver. I flere år var han revisor for Nof, og 
senere for Barneortopedisk forening. 

• Han var den som tok initiativ til og var med på
stiftelsen av Norsk Amerikansk Ortopedisk Foren-
ing i rochester, Minnesota, i 1994, sammen med 
Hamlet Peterson ved Mayoklinikken.

Som kollega har han ikke bare vært en inspirator, 
men med sin spesielle sosiale evner, har han alltid 
vært kontaktskapende både på egne og medarbei-
deres vegne. etter flere turer til USA fikk han et bredt 
kontaktnett, og dette ga grunnlaget for den nor-
skamerikanske foreningen. Han var aldri brautende 
og ba aldri om spesiell oppmerksomhet, og han har 
så visst ikke bedt om omtale i Nopen!

I en historisk artikkel skrevet i 2002 av en ortoped 
ved Mayoklinikken i rochester fortelles det at Wil-
liam Mayo, en av brødrene som grunnla sykehuset, 
reiste til england i begynnelsen av 1900-tallet for å 
få nye impulser for sin kirurgiske virksomhet. På sin 
rundreise traff han mange av englands ledende ki-
rurger innen flere fagfelt. den som gjorde sterkest 
inntrykk på ham, var en ortoped i Skottland. Om ham 
skrev William Mayo:

Han var en utrolig innovativ kirurg. Han var en stadig 
kilde til faglig entusiasme og inspirasjon for sine un-
derordnede. Men han hadde en kledelig beskjeden-
het, og var selv åpenbart ikke oppmerksom på hvilk-
en kapasitet han var.

dette er også Kjell Harbo i et nøtteskall!
Vi gratulerer post festum!

På vegne av kollegene

!Sigmund Lende  

En ortopedhøvding 
fyller år
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Noen gang drømt om å være med på Skreifiske i Lo-
foten? Kanskje et alternativ til  såkalte ”team build-
ing samlinger”  hvor alle ansatte samles en helg og 
hvor en eller annen godt betalt ”konsulent” eller 
kommunikasjonsekspert (som utdanningsmessig  
stort sett er  enten sykepleier eller lærer) skal for-
telle deg hvordan du best skal takle en stressende 
og slitsom arbeidsdag?  eller han/hun forteller 
deg  hvordan du best forbereder deg på ytterligere 
mer papirarbeid (konferer forsiden til Aftenposten 
25.05.) i jobben din som kirurg. 

Teambuildingturer koster tusenvis av kroner. 
effekten av slike samlinger  for ansatte på  en syke-
husavdeling  mener jeg er heller tvilsom.

Det finnes alternativer...
Vi var noen gode kollegaer på Ortopedisk avdeling 
Haukeland Sykehus som ville forsøke en annen form 
for ”teambuilding”, eller en annen form for å bli litt 
bedre kjent med hverandre  og dermed kanskje sam-
handle enda bedre  i en travel hverdag. 

Vi valgte på egenhånd å reise opp til Skrova i Lofoten 
for å være med på Skreifisket. Vi dro helgen før VM i 
Skreifiske – og det var nok en god ide da det var litt 
roligere i Svolvær og Skrova helgen vi var der.  Ivar 
Killi, som også arbeider i TV2, har flyttet fra Bergen 
og til Skrova og pusset opp en fantastisk herlig ror-
bu. Han var vår vert på Skrova en langhelg i mars i år. 
Skrova er en øy like utenfor Svolvær, bedre kjent for 
alle sine hvalfangere . Her var  kort vei ut til fiskefel-
tene. Ivar Killi innlosjerte oss og var vår skipper på 
fiskeskøyta  ”Skreien”  som tok oss ut på fiske. 

En flott start
Vi var 4 fra avdelingen som reiste opp torsdag etter-
middag og ble hentet med fiskeskøyta  og fraktet til 
Skrova.  Første kvelden ventet et herlig måltid med 

hvalbiff  med tilbehør – og litt forsiktig drikke til.  Hval-
biff  tilberedt på Skrova på beste vis var en fin start.
dr. Høvding  lirket så fram  en flaske god vin, som 
man sier ikke nei til. Med utror kl 05.00 dagen etter 
måtte alle vise måtehold. det  var  en noe trøtt gjeng 
på kaia tidlig morgen, ferdig påkledd, med godt 
humør, presis kl.05.00. Voksen mann nattestider så 
er man voksen mann tidlig om morgenen også.

På fiskefeltet
Jo da, det var gode bølger. Bare havdønninger ifølge 
skipperen, men ut på feltet kom vi og ut gikk red-
skapen. Her ble brukt kjente gamle landemerker, 
men også mer moderne utstyr. Tror nok helst det 
var ekkoloddet som fortalte mest om bunnforhold 
og dybde. Alt om fisk virker som vitenskap. Fisken 
står  forskjellig i forhold til bankene, forskjellig  etter 
hvordan vannet beveger seg.  er det flo? er det fjære? 
den vil visstnok alltid velge en latmannsposisjon. 
Vannet fører maten  der fisken står. den bare gaper 
opp. Alt ifølge skipperen, og snart snakket vi alle 
samme språket. Vi var ikke lenger ute med båten, 
men ”vi var ute og rodde fiske”. Vi var ikke på sjøen, 
men ”vi var på havet og  rodde ”.  

Med solen stigende opp i øst, fjellene  på fastlandet  
dekket av et lag med fineste hvite snøen. Måkeskrik. 
ro og fred.  Og vi dro  opp den ene skreien etter den 
andre, snittvekten denne dagen var vel ca 12 kg. Tor 
even var den som stadig fikk fast fisk. Undertegnede 
var uheldig med fiske denne dagen, men sannsyn-
ligvis stod jeg for langt framme i båten i forhold til 
de andre som stod litt lenger bak. det var der fisken 
beit. For oss en fantastisk morgen/formiddag. Vel-
dig forskjellig fra morgen-/røntgenmøte og  frus-
trasjoner med dIPS. en vidunderlig avveksling. Men 
noen kaffetorsk ble det ikke.  da må man fiske opp 
en skrei som veier over 30 kg, og avbildes i avisen.  
Lofotposten premierer fiskeren da med 1 kg. kaffe. 

Bachalao á la Skrova
Men det ble en god dagsfangst, og tilbake til rorbua 

På skreifiske midt på dagen for å bløgge, sløye og legge alt til rette 
for tørking og henge opp fisken til tørk. Ivrigste mann 
var Tor even, som tålmodig ble instruert av Ivar. en 
liten blund, litt ro – en handlerunde på butikken, og 
så var det sammen med Ivar for å tilberede en fantas-
tisk Bachalao. dr. Fevang med sin  moderne  telefon 
fotograferte de forskjellige trinnene i oppskriften, 
noterte flittig og vips; rett før vi satte oss til bords 
hadde vi alle fått oppskrift og bilder tilsendt. Her-
lig stemning, vidunderlig mat og gode historier fra 
vestlandet og Nord-Norge kvelden ut. dr. Høvding 
forsøkte seg igjen med  litt god drikke  til desserten,  
men denne gangen stod vi imot.

mye storfisk
Ny utror  kl 05.00 på Lørdag morgen. Havet var nok 
litt mer urolig, litt mer sjøsprøyt før vi kom ut på 
feltet. Men sjøbein ble satt og ut gikk redskapen 
(stang med stor svenskepilk ) – humøret bra etter 
hvert som lyset kom og fisken beit. Opp kom noen 
store beist. da vi hadde dratt opp den ene etter den 
andre store og feite skreien begynte vi å rynke litt på 
nesen når det kom opp noen på 5-6 kg.  

denne dagen skulle vi på utflukt. etter noen timer 
med storfiske,  dro vi i le for Store Molla, forbi di-
germulen og andre kjente gamle fiskevær mot Trollf-
jorden. Her var magisk lys, regn og litt sluddbyger. 
Ute på dekk eller godt og varmt inne i styrehuset, 
gikk praten lett og historiene satt løst. Litt småfisk 
ble brukt til å mate ørna som kom tett på bak oss, 
men vanskelig å få de virkelige blinkskuddene. den 
kom fort ned mot havoverflaten, tok med seg fisken 
og dro igjen like fort. 

Kort historieoppdatering fikk vi om Trollfjordslaget  i 
begynnelsen av 1900 tallet da fiskerne med damp-
båter sperret av Trollfjorden for fiskerne som rodde 
på gamle måten. Her fikk vi servert en nydelig fiske-
suppe og været klarnet opp.

Tilbake til Skrova i sol, sludd og litt regn til sløying og 
bløgging av fisken og lage den til slik at det skal bli 
god Bachalao seinere på året. 

Og stormen kom..
det var varslet storm dagen etter, så vi hadde en fan-
tastisk fersk torskemiddag før vi tok hurtigbåten til 
Svolvær og overnattet der til søndagen. Og stormen 
kom som varslet. Å oppleve stormen ute på Akvariet 
var en ny erfaring. Storm i havgapet med vidunder-
lige bilder av espolin Johnsen sine lofotbilder, sp-
esielt fra den siste viking av Johan Bojer, var en op-
plevelse.

Så hjem til Bergen med Widerøe via Bodø, presist og 
uproblematisk. 

gode opplevelser
Har vi blitt bedre kollegaer av dette? Samarbeider 
vi bedre etter en sånn tur? Jeg tror det. Man har en 
spesiell opplevelse sammen, en fin atmosfære i 
4 dager. Tett på hverandre og noe felles å minnes. 
Samhandling blir naturlig. Fisken vår vil nok etter 
hvert veie mer og mer med årene, men om den noen 
gang burde vært avbildet i Lofotposten som en kaf-
fetorsk tviler jeg på.

Opplegget kan absolutt anbefales.  Trivelig og be-
hagelig var Ivar Killi som drev rorbua. Lite stressende 
dager, og flotte og spesielle opplevelser i all slags 
vær. 

Så når Ivar kommer til Bergen med fisken vår i løpet 
av juni måned, er det duket for stor  Bachalao fest for 
hele avdelingen i vårt felles lunsjrom på sykehuset i 
8 etasje. en fredag ettermiddag og da blir det ingen 
utror på lørdagen. dr. Høvding kan denne gang  få lov 
og invitere oss deltagerne på et godt glass. Vi gleder 
oss og kan anbefale noe lignende.

!Knut Fjeldsgaard
Reiseleder
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KuRS Og KONFERANSER

viktig informasjon og viktige tidsfrister
Høstmøtet arrangeres også i år i uke 43, 26.-28. 
oktober på radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. 
All informasjon om høstmøtet samt foreløpige 
programmer finnes på våre hjemmesider; 
www.ortopedi.no. Påmelding til høstmøtet 
og innsending av abstrakter skjer ved å følge 
anvisningene og lenkene på hjemmesiden.

Høstmøteuken – mandag til fredag!
Mandag og tirsdag i høstmøteuken arrang-
eres traumesymposium. Traumesymposiet er 
arrangert av Traumeutvalget i Norsk kirurgisk 
forening/Norsk ortopedisk forening i samar-
beid med Norsk anestesilegers forening og blir 
i år avholdt på Holmenkollen Park Hotel. Til 
traumesymposiet er alle velkommen. Her møtes 
kirurger, anestesileger, ortopeder og andre til 
diskusjon om traumerelaterte tema. Vi legger 
ut program og påmeldingsinformasjon straks 
dette er klart. 

det ortopediske Høstmøtet arrangeres onsdag 
til fredag på Plaza hotell. Husk påmelding via 
våre hjemmesider. 

Tverrfaglig symposium
- ”diabetesfoten” - tirsdag 25. okt
NOFAF (Norsk fot- og ankelkirurgiske forening) 
har påtatt seg oppgaven med å arrangere årets 
tverrfaglige symposium. Symposiet blir arran-
gert på Plaza hotell tirsdag i høstmøteuken. 
Temaet i år er problemstillinger rundt fotlidel-
ser hos diabetikere. dette er utfordringer som i 
høyeste grad krever tverrfaglig tilnærming, og 
vi håper og tror at både ortopeder og mange 
andre finner dette symposiet verdifullt. Både 
ortopediingeniører, sykepleiere, leger og andre 
med spesialkompetanse innen området vil bli 
invitert med som forelesere. Vi regner med at 
symposiet blir godkjent av legeforeningen som 
kurs med tellende timer. Se hjemmesidene for 
oppdatert program og påmelding.

Høstmøtet 26.-28. oktober 2011

Astra Tech AS. Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Tel: 67 92 05 50. Fax 67 92 05 60. www.astratech.no

En postoperativ løsning for 
oppsamling og reinfusjon av 
autologt helblod

 Mindre forbruk av allogent blod

 Redusert immunsuppresjon

 Færre postoperative infeksjoner

 Kortere sykehusopphold

u
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velkommen til Norsk forening for håndkirurgi 
sitt vinterkurs

Tidspunkt  27.-29. januar 2012
Sted  Ilsetra
Tema  Bløtdelsskader og sårproblematikk
målgruppe Leger med interesse for håndkirurgi, 
  både LIS og overleger

Fellestransport fra/til Gardemoen
Foreningen vil søke tellende timer fra Legeforeningen 

Sett av datoen allerede nå!

Nytt av året!!!
etter tilbakemeldinger fra høst-
møtedeltagere samt diskusjon 
under fjorårets generalforsam-
ling er Nofs generalforsamling 
i år flyttet fra fredag til torsdag 
ettermiddag. det fører til at en 
større del av fagprogrammet leg-
ges til fredag. det vil være fem 
parallelle fagsesjoner frem til 
høstmøtets avslutning fredag 
28. oktober klokken 15.30.  

Nytt i år er også eget symposium 
arrangert av den nyoppstartede 
LIS-gruppen (leger i spesialiser-
ing) i Nof. I tilslutning til dette 
symposium vil NOF ”Instruc-
tional Lecture” bli arrangert. 
dette er en oversiktlig, kortfattet 
og praktisk rettet forelesning 
innen et sentralt tema fra vårt 
fagfelt holdt av en av våre beste 
foredragsholdere. Årets tema er 
bekkenbrudd, og foreleser er Jan 
erik Madsen fra Ullevål sykehus.

innsending av abstrakt
Vi oppfordrer alle medlem-
mer til å delta med foredrag 
på høstmøtet. Ved innlevering 
av abstrakt er det svært viktig 
at oppskrift og prosedyre som 
beskrevet på våre hjemmesider 
følges nøyaktig. Abstrakter som 

ikke følger malen, eller som 
innholdsmessig er mangelfulle 
vil bli refusert. Husk frist for 
innlevering av abstrakt som er 
31. august. det vil ikke være 
mulig å sende inn, eller endre 
abstrakter etter denne dato. det 
er derfor lurt å være tidlig ute 
med innlevering. etter å ha sendt 
inn abstrakt må du følge med på 
våre hjemmesider. Lister over 
mottatte og aksepterte abstrak-
ter legges ut fortløpende.

Jubileumsmiddag
Norsk kirurgisk forening feirer i 
år sitt 100-års jubileum! I denne 
forbindelse vil det i år bli ar-
rangert felles festmiddag for 
deltagere både på kirurgisk 
og ortopedisk høstmøte. Nofs 
tradisjonsrike festmiddag på 
torsdag kveld i høstmøteuken vil 
derfor i år bli erstattet med felles 
jubileumsmiddag. detaljene 
rundt arrangementet er ennå 
ikke klare, men vi garanterer at 
det skulle ligge til rette for en 
uforglemmelig kveld.

Gå ikke glipp av denne unike 
muligheten!  

Meld dere på allerede ved 
påmelding til selve høstmøtet så 
er dere sikret plass. 

Stipender
Har du et spennende prosjekt, 
men mangler finansiering? Søk 
stipend! Under høstmøtet utdeles 
flere stipender. Igjen er ortopedi.no 
samt Norsk ortopedpost stedet 
for utfyllende informasjon. 
Husk søknadsfrister! Til de to 
Nof-stipendene er søknads-
fristen allerede 31. august.

Symposier
Alle underforeninger av Norsk 
ortopedisk forening, samt flere 
andre faggrupper, vil i år holde 
symposium under høstmøtet. 
Vi minner om absolutt siste 
frist for innsending av endelig 
program og agenda for faggruppe-
generalforsamling som er 31. 
august.  de ulike program legges 
ut på våre hjemmesider straks de 
er oss i hende.

www.ortopedi.no
Følg med på hjemmesidene for 
oppdatert informasjon frem 
mot Høstmøtet, samt annen 
informasjon fra Norsk ortopedisk 
forening.

God sommer, og velkommen til 
høstmøte i uke 43.

!Torgeir Vestad, sekretær

1ST INTERNATIONAL CONGRESS OF 
ARTHROPLASTY REGISTRIES

2 0  -  2 2  M a y  2 0 1 2
B e r g e n ,  N o r w a y

P r e l i m i n a r y  P r o g r a m 
Social Program: Beautiful Bergen in May!!! 
Sunday evening: Welcome reception 
Monday evening: Congress dinner 

Organiser: ISAR (International Society of Arthroplasty Registries)  
Scientific Committee: The Nordic Arthroplasty Register 
Association (NARA) and The Local Organising Committee  
Local Organising Committee: The Norwegian Arthroplasty 
Register in Bergen (NAR) 
Congress Secretariat: Kristin Solstad, KS Conference & Incentive  
E-mail: kristin@ksci.no / web: www.ksci.no / tel: +47 66904023

Congress venue: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen, Norway

Publication: Acta Orthopaedica 

Important dates: 
Registration for the congress starts: 1 September 2011  
First announcement/call for abstracts:  1 November 2011 
Second announcement: 1 January 2012 
Deadline for abstracts: 31 March 2012 
Final program/book of abstracts: 15 May 2012

Improving outcome of joint replacement surgery 
- How can arthroplasty registries contribute?www.isarhome.org

1st international congress of arthroplasty registries
20.-22. May 2012
Bergen, Norway
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STiPEND

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

Stipendet er på kr 100.000 
og ble opprettet i 1986 av 
OrtoMedic AS.

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

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

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

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

Reisestipend og beste 
høstmøteforedrag.

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

Norsk forening for
håndkirurgis reisestipend

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

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

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

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

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

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

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

Stipendet er på kr 50 000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk 
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

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

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

Stipendet er på kr 50 000 

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

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

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

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

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

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

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

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

göran Bauer's grant
Göran Bauer’s grant, the return 
of 1.000.000 dKK, approximately 
70.000 dKK, is annually given to 
members of the Nordic Ortho-
pedic Federation. The purpose 
of the grant is to support study 
tours to orthopaedic institutions 
as part of a scientific project, and 
to sponsor scientific meetings. In 
both instances the work should 
be aiming at a publication in Acta 
Orthopaedica. 

The application should be 
e-mailed to: bj.moma@gmail.com 

Deadline: March 31st 2012

The application, in english, must 
include the following headings: 
• introduction
• research plan or work plan
• outline of the budget 
• a short CV

The grant application must be 
sent electronically, attached as a 
Word file, and it must not exceed 
10.000 characters (including 
spaces), preferably less, ap-
plications longer than 10.000 
characters will be truncated. 
Please name the file with your 
own name. 

The successful candidate(s) will 
be announced on the NOF and 
dOS (danish Orthopedic Society) 
homepages.

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

NOF Fellowship
Please go to NOF homepage 
www.norf.org/?NOF_Fellowship 
for further information. 

Deadline: March 31st 2012 

The successful candidate(s) will 
be announced at NOF Congress 
Tallinn 2012. 

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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Tre funksjoner i ett instrument

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

DYONICS BONECUTTER™
ELECTROBLADE™
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