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Redaktørens hjørne

Exit Terje

Terje Vagstad,
avtroppende redaktør

Etter 6 år som redaktør er
mi tid i styret over og eg vil
gjerne benytte anledninga til
å takke for meg, eg har funne
stor glede i styrearbeidet og
vore så heldig å få arbeide
saman med nokon av dei
beste og trivelegaste folka eg
nokonsinne har møtt.
Det har og vore frustrerande
periodar, det er ikkje til å stikke
under ein stol. Som redaktør er
ein i periodar sørgeleg åleine om
å føle eit ansvar for ortopedposten
og det er ikkje få purringsmailar
som er sendt ut oppigjennom
åra. Dette har etterkvart gått
seg meir til, undergrupppene er
flinkare å levere og også vinnarar
av stipend og prisar etter haustmøtet leverer som regel inn sine
bidrag i tide.
Mykje av æra for dette skal gå til
Bente og Inga i Ødegaard reklame

& design, som har modernisert
bladet på ein måte som har falle
i smak hos medlemmane og i
tillegg gjort det til ein viktig økonomisk bidragsytar for foreninga,
i mange år var det nemleg
ikkje slik.

Ein annan æra er over

Gode folk i alle posisjonar

Eg har kikka igjennom blada frå
dei siste 6 åra og må vel innrømme at eg er heilt ok fornøgd
med det som er gitt ut, ein del
skulle kanskje ikkje vore skreve
slik det har blitt men slik er det
vel for alle? Tilbakemeldingar har
det vore lite av anna enn under
haustmøtet og desse har stort
sett vore veldig positive og eg takkar for det. Når både eg og Jon
Olav Drogset no gir oss i styret
er og ein annan æra over. Sidan
Ketil Holen og Knut Fjeldsgaard
sine dagar har fotballmedisin og

For min eigen del gleder eg meg
til å sjå utviklinga som kjem,
det nye styret er svært godt
samansett med gode folk i alle
posisjonar slik at den utruleg
viktige jobben som blir gjort der
er ivaretatt på beste måte. Med
styremøter og arbeid i forbindelse
med ortopedposten rekna eg ut
at eg har brukt mellom 6-8 veker
i året dei siste 6 åra på ortopedisk forening, denne tida kan eg
no bruke på forskning, familie
og livet generelt, trass i utruleg
mange trivelege og utfordrande

” Med nye folk kjem og nye tema på bana og
det er sunt med byte. Nye impulsar fører som
regel til framskritt og nye redaktøren Øystein
Tandberg har dei beste skussmål frå tidlegare
mangeårig redaktør Knut fjeldsgaard og det er
inga lita fjær i hatten ...”
idrett generelt vore mykje omtala
i dette bladet, dei siste eliteserielaglegane er no ute av styret slik
desse temaene nok vil forsvinne,
sikkert til glede for nokken og
sorg for andre. Med nye folk
kjem og nye tema på bana og det
er sunt med byte. Nye impulsar
fører som regel til framskritt og
nye redaktøren Øystein Tandberg
har dei beste skussmål frå tidlegare mangeårig redaktør Knut
fjeldsgaard og det er inga lita fjær
i hatten.

reiser og møter kjenner eg at det
skal bli godt. Igjen – tusen takk
for meg, det har vore utruleg
kjekt å vere med!

For Øystein sin del har eg ei oppmoding til dokke alle: Hjelp han
lage bladet, fòr han med reisebrev
og innlegg, send artiklar av både
fagleg og sosial karakter, det er
slik vi som medlemmer og lesarar
kan vere med å forme bladet
til å bli så godt som overhodet
mogeleg.
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Redaktørens hjørne

Intro Øystein
Øystein Tandberg,
påtroppende redaktør

Først og fremst en stor takk
til Terje Vagstad for jobben
han har gjort som redaktør.
Det aner meg at det blir
en del å holde styr på, men
så lenge våre operasjonssykepleiere klarer å ha
kontroll på implantatene
våre burde jeg klare å holde
styr på Norsk ortopedpost.
I utgangspunktet.
Takk for tillitten til dere som har
valgt meg inn som redaktør.
Håper Knut Fjeldsgaard ikke
har overdrevet lovordene Terje
beskriver. Tror man det verste så
blir man jo ikke skuffet. Så her
gjelder det å skru ned forventningene til et absolutt bunnivå.
Siste redaksjonen jeg satt i var
for russeavisen til Lillehammer
Videregående skole. Selv om
vi ikke akkurat kvalifiserte til
Pulitzerprisen var i hvert fall ordet
fritt. Og det er i hvert fall noe jeg
har tenkt til å ta med videre.
Fra og med neste utgave kan jeg
love flere nye spalter etter at jeg
har tatt over roret fullstendig,
noen faste andre litt mer tilfeldige.

TRIGEN™
INTERTAN™

Intertrochanteric Antegrade Nail

” Ellers håper jeg
på bidrag fra andre
hold slik at spaltene
ikke blir veldig
Haukeland-tunge ...”

pasientene, fra denne blekka
selvsagt. Da senker nok saligheten seg over forsamlingen.

En liten teasertittel på en av de
nye, faste spaltene som kommer:
”Midtsideosteosyntesen.” Inspirert av diverse herreblad, men
garantert kjønnsnøytral nytelse
for alle med lidenskap for ortopedi. Når det gjelder innholdet i
denne utgaven er jeg like spent
som dere. Minst.

” ... spaltene som
kommer: ”Midtsideosteosyntesen.”
Inspirert av diverse
herreblad, men
garantert kjønnsnøytral nytelse for
alle med lidenskap
for ortopedi ...”

Ellers håper jeg på bidrag fra
andre hold slik at spaltene ikke
blir veldig Haukeland-tunge
(siden det er der jeg jobber). Det
er mulighet for å tenke nytt med
tanke på innhold. Hvis noen har
noe ortopedirelatert (i videste forstand) er det bare å bidra. Bilder
fra livet som ortoped mottas også
med takk.
Har dere orket å lese helt hit
er jeg egentlig fornøyd. God
jul til samtlige og takk til alle
som jobber i julen. Hvis det blir
skikkelig lite å gjøre kan dere
prøve å gå sykehuspresten i
næringen ved å lese høyt for

TRIGEN™
META-TAN™

Trochanteric Antegrade Nail
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Leder

Takk for tilliten!
vei. Vi må være spesielt stolt av
det ortopediske fagmiljøet i Norge
hvor det er lett å få hjelp, råd og
oppdatert kunnskap. Samarbeid
fremfor konkurranse gjør oss
stadig bedre. Det er en fryd å
stadig møte kolleger som gjerne
deler sin kunnskap, for sammen
å bli bedre.

Høstmøtet – jubileumsåret
Cato Kjærvik, styreleder

Under høstmøtet ble jeg
valgt til ny leder i Nof. Det
er en oppgave jeg tar på
største alvor og gleder meg
stort til. Det er store sko å
fylle etter tidligere ledere.
Karl-Ivars modige fallskjermhilsen i Høstmøteboken gjør
meg sikker på at jeg i alle
fall ikke skal gjøre noe forsøk
på å hoppe etter Lorentzen.
Jeg er også medlem i Norsk
forening for høyderespekt og
forlater ikke frivillig et høyst
velfungerende fly!
Jeg er for dem som ikke kjenner
meg godt siden 2011 spesialist,
utdannet i Bodø og Trondheim.
Jobber nå som avdelingsoverlege ved kirurgisk/ortopedisk
avdeling ved Nordlandssykehuset
Vesterålen. Et lite og stadig bedre
fungerende nybygd sykehus.
Som de fleste små sykehus er
vårt oppdrag å gjøre mange deler
av faget til et visst nivå. Så er vi
avhengige av å ha gode store
sykehus og fagmiljøer rundt oss
som tar resten og som viser oss

Høstmøtet er over for i år, og nok
en gang en suksess! Deltakerrekord og mange gode tilbakemeldinger. Høstmøtet representerer en fantastisk mulighet for
kolleger å møtes, ny kunnskap
erverves, nye produkter inspiseres og å la seg inspirere.
Dette året har vært preget av
jubileer. Norsk ortopedisk forening er 70 år i år, Hofteregisteret
er 30 år, ortopedi har vært egen
spesialitet i 20 år og vi har hatt
eget høstmøte i 10 år. Fantastisk
at tradisjoner bygges og at vi
virker vitale som aldri før.
Jubileumssymposiet gav oss en
flott oversikt over historien og for
hva vi har i vente. Noen pendler
svinger! En spesiell takk til Elling
Alvik som så flott loset oss
gjennom foreningens historie på
en lun og morsom måte.
Formatet fremover blir nok som
i år. Vi må fortsatt oppfordre alle
våre kolleger til å dra på Høstmøtet. Det er viktig å ha en felles
møteplass for bredden i norsk
ortopedi. Alle som stiller opp må
få en stor takk.
Faggruppene som stiller opp
med symposier på høyt nivå,
gjennomgår abstrakts og leder

” Vi må være spesielt stolt av det ortopediske
fagmiljøet i Norge hvor det er lett å få hjelp,
råd og oppdatert kunnskap.”

” Dette året har
vært preget av
jubileer. Norsk
ortopedisk forening
er 70 år i år, Hofteregisteret er 30 år,
ortopedi har vært
egen spesialitet i
20 år og vi har hatt
eget høstmøte i
10 år. Fantastisk at
tradisjoner bygges
og at vi virker vitale
som aldri før.”
sesjoner av frie foredrag må få en
spesiell takk. Uten faggruppene
og det engasjementet som finnes
i disse miljøene hadde ikke dette
vært gjennomførbart. Alle som
stiller opp med frie foredrag og
som holder innlegg på symposier
imponerer år etter år.
Industrien stiller opp og gjør
møtet mulig økonomisk. Uten
deres utstillinger hadde vi ikke
kunnet ha et møte av dette
formatet, samt at de gir oss en
enestående muighet til å bli kjent
med nye produkter i proteføljene.
Samt å få oppdatert info om
deres klassikere. Vi må derfor
nok en gang minne alle om at
man må besøke utstillingene ved
neste anledning.
Til sist må vi takke til alle som
kommer. Det at over 600 ortopeder faktisk møtes, over halve
ortopedstanden, er hva som gjør
møtet til den viktigste møteplassen for ortopeder i Norge.
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Leder fortsatt ...

Cato Kjærvik arbeider nå som
avdelingsoverlege ved kirurgisk/
ortopedisk avdeling ved Nordlandssykehuset Vesterålen
– et nybygd og bedre fungerende sykehus.

Nytt styre

12

hver på deres måte gjort en stor
innsats og tilført mye i de sakene
vi har behandlet. Takk!
Det kommer selvfølgelig til
noen nye. Ann Kristin Hansen
(UNN) blir ny webredaktør, Heid
Elin Odland tar over vervet som
styreleder i LIOS, Øystein
Tandberg (Haukeland) blir ny
NOP-redaktør og Greger Lønne
(Lillehammer) går inn
som nestleder. Mona Nystedt
(St. Olavs Hospital) blir ny
vararepresentant. Dette blir et
godt styre som jeg regner med
vil jobbe godt i lag og føre
skuta trygt videre.

Styret består i år av flere kjente
fjes og noen nye. Gunn Hulleberg
(St. Olavs Hospital) fortsetter
som sekretær, en stor og viktig
oppgave i styret, som hun har
håndtert utmerket i 4 år allerede.
Monica Sailer (Ahus) fortsetter
som kasserer og har kjempemessig oversikt over vår økonomi
og budsjett. Karl-Ivar Lorentzen
(UNN) blir past president etter 2
år som leder. Han har styrt skuta
med stødig hånd og har fått oss
gjennom flere vanskelige valg og
saker. Vi tror nå at organisasjonen er ryddigere og at vi har et
avklart forhold til mange av våre
samarbeidspartnere. I hans nye
rolle som past president får vi
høste av hans erfaringer i 2 år til.

Noe å ta fatt i?

Terje Vagstad (Ålesund), BerntJohan Marskar (Førde) og JonOlav Drogset (St. Olavs Hospital)
går ut av styret og vi må få takke
dem for deres innsats. Dere har

Spesialistutdanning

Norsk Ortopedpost • 4 - 2017

Vi har mange ting å gripe fatt i
fremover. Spesialistutdanning
med nasjonale kurs som den
store utfordringen, etterutdanning
av spesialister, det skal bli ny fagmedisinsk akse i Legeforeningen,
Acta Orthopaedica, pleie relasjon
til Nordisk Ortopedisk Forening
og EFORT, Nordisk Kongress i
Trondheim 2020 og selvfølgelig
Høstmøtet 2018.

Spesialitetskomiteen gjorde
en kjempeinnsats med å få

” Vi får håpe de har
lært av berettiget
kritikk og er mer lydhøre til fagmiljøene i
denne omgangen.”
utarbeidet våre læringsmål. Dette
høringsutkastet har fått en del
tilbakemeldinger (som ligger
tilgjengelig hos Helsedirektoratet
for dem som er interessert), i all
hovedsak positivt og bekreftende
på at man har tenkt riktig.
Spenningen nå er når de endelige læringsmålene kommer fra
Helsedirektoratet snart. De er bebudet å komme rundt. årsskiftet.
Vårt håp er at de ikke er endret
i noen større grad. Når læringsmålene for LIS1 kom tilbake var
de betydelig omarbeidet, og har
fått mye kritikk i etterkant. Vi
får håpe de har lært av berettiget kritikk og er mer lydhøre til
fagmiljøene i denne omgangen.
Når fasiten foreligger får vi se hva
vi har å stri med fremover.
Videre er avklaring rundt nasjonale kurs veldig viktig. Når
hvert regionale helseforetak skal
sørge for sin utdanning, er det

Leder

uklart hvordan man løser kurs
for kandidatene. Vi mener det er
opplagt at gode, nasjonale kurs
som vi har i dag bør fortsettes.
Det er viktig at vi innser at Norge
ikke er stort nok til å ha egne regionale kurs. I tillegg er det viktig
for utdanningskandidatene fra
hele landet å møtes, det bygger
nettverk og fremtidig samarbeid.
Målet er at utdanningen blir jevn
og god. De regionale utdanningsutvalgene (RegUt) er få ansatte
i hver region som skal følge opp
utdanning for alle spesialitetene.
Vi tror at hvis vi klarer å vise til
gode og velorganiserte kurskomiteer, som leverer gode kurs som
dekker konkrete læringsmål vil
RegUt-ene ønske å beholde kursene. De foreløpige signalene fra
Helsedirektorat og RegUT er at
kursene skal bestå, men endelig
svar kommer som nevnt etter jul.

Jul
Jula kommer i år og. Uansett
hvor klar man tror man er. Vi må
bare nyte veien dit. Førjulstid og
advent er på tross av sitt frynsete
rykte en hyggelig tid. Vi har det
oftest mest travelt med å kose
oss, og det må man jo like.
Jeg vil ønske alle en god og
frydefull adventstid, en fredfull jul
og et fabelaktig nytt år!
Vi ses og høres
igjen i 2018!

Takk
for meg!

Min tid som leder for Norsk ortopedisk forening er over. Det
har vært en stor ære å få være leder for en forening med så
mange fantastiske medlemmer. Jeg takker medlemmene for
tilliten jeg fikk i 2015!
Karl-Ivar Lorentzen, avgått styreleder
Lederperioden har bydd på mange utfordringer. Den har samtidig
vært veldig lærerik. Jeg har hatt
gleden av å få treffe mange spennende mennesker og ikke minst
jobbet med et fantastisk styre.
Jeg vil benytte anledningen til å
takke alle i styret for en fin tid.
Dere har vært til uvurdelig støtte
for meg som leder og samtidig
gjort en flott innsats for Norsk
ortopedisk forening. I tillegg vil
jeg rette en spesiell takk til alle

faggrupper og Spesialitetskomiteen for et meget godt samarbeid
i perioden. Nå gleder jeg meg til
å være med i styret fra en mer
tilbaketrukket posisjon, som
avgått leder, og med det slippe
nye krefter til. Det er med glede
jeg overrekker lederposisjonen til
Cato Kjærvik. I Cato får foreningen en svært dyktig leder, som vil
lede foreningen med stø hånd i
de neste to årene.
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Referat

Årsmøte Norsk ortopedisk
forening (Nof) 2017
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 16.30, Radisson Blu Plaza Hotel Oslo
Kari Eikvar, Gunn Hulleberg & Kjartan Koi, referenter
Tilstede
Styret i Nof og 75 medlemmer ved møtestart.

Saksliste
Sak 1
Åpning
Åpning av årsmøtet ved leder Karl-Ivar Lorentzen.
Møtet startet med at avdøde medlemmer Carl
Harald Fredrik Russwurm og Peder J. Mangersnes,
ble hedret med ett minutts stillhet.

Sak 2
Valg av møteleder og 2 referenter
Disse ble valgt med akklamasjon:
Ketil J. Holen – møteleder
Kjartan Koi – referent
Kari Eikvar – referent

Sak 3
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent, ingen innsigelser.

Sak 4
Utdeling av stipend
Charnley stipendet fra Ortomedic på kr 100.000 ble
tildelt Peder Svenkerud Thoen. Tittel: ”Advancements in total hip arthroplasty; reducing complications in at risk patients”. Det var 5 søknader.
Bedømmelseskomiteen var Kari Indrekvam,
Tina Strømdal Wik, og Thormod Dønås.
Smith & Nephew stipendet på kr 50.000 ble tildelt
Berte Bøe. Tittel: ”Operative treatment of acute
rotator cuff tear related to trauma – a placebo14
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controlled efficacy trial”. Det var 10 søknader.
Bedømmelseskomiteen var Tina Strømdal Wik
og Lars Engebretsen.
Research Grant (Heraeus Medical) på kr 50.000
ble tildelt Engelke Marie Randers. Tittel: ”Sacroiliac
joint fusion versus sham operation for treatment of
sacroiliac joint pain. A double blinded prospective
randomized controlled multicenter study”. Det
var 6 søknader. Bedømmelseskomiteen var Nofs
forskningsutvalg.
Nof stipendet* på kr 50.000 ble tildelt Monica
Sailer. Tittel: ”Prediktorer for infeksjon i kneet etter
kirurgisk rekonstruksjon av fremre korsbånd”.
Det var 7 søknader. Bedømmelseskomiteen var
Nofs forskningsutvalg.
Nof-LIS stipendet* på kr 50.000 ble tildelt Lise
Benedikte Wendt Ræder. Tittel: ”Behandling av
kompliserte ankelfrakturer”. Det var 2 søknader.
Bedømmelseskomiteen var Nofs forskningsutvalg.
*delt ut på Torsdagsklubben

Sak 5
Årsberetning fra styret
Karl-Ivar Lorentzen avla styrets rapport og viste til
den trykte rapporten i Norsk ortopedpost 3 (Nop 3).
Faggruppenes årsrapporter er trykt i Nop 3.
I. Styret har bestått av:
Karl-Ivar Lorentzen,
Universitetssykehuset Nord-Norge (leder)
Cato Kjærvik,
Nordlandssykehuset Vesterålen (nestleder)
Monica Sailer,
Akershus universitetssykehus (kasserer)
Gunn Hulleberg,
St. Olavs Hospital (sekretær)
Terje Vagstad,
Ålesund sykehus (redaktør Nop)
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Bernt Johan Marskar,
Helse Førde (webredaktør)
Kjartan Koi,
Nordlandssykehuset Bodø (Leder LIOS)
Jon Olav Drogset,
St. Olavs Hospital (avgått leder)
Greger Lønne,
Sykehuset Innlandet Lillehammer (varamedlem)

VI. Acta Orthopaedica
Det har tidligere vært noe uklarheter vedrørende det
juridiske eierskapet til Acta. Nordisk Ortopedisk
Forening (NOF) eier nå Acta. Inntektene har vært
fallende i takt med færre abonnenter, og det har
vært høye driftskostnader. Fra januar 2018 blir Acta
utgitt kun som elektronisk tidskrift (viser til sak 10.1).
VII. Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.

II. Møtevirksomhet
Styret har hatt 5 styremøter.
III. Representasjon
Nof har vært representert i Norsk Kirurgisk Forening (NKF), og deltatt på 4 styremøter. Tema har
i hovedsak vært den nye spesialistutdanning og
Nasjonal helse og sykehusplan. NKF ønsker igjen et
felles Høstmøte med NKF og Nof. Dette ønsker ikke
Nof. Det vil bli åpenbare plass-utfordringer, samt
det kan ramme Nof økonomisk. Et skissert alternativ
har vært å flytte et felles høstmøtet til Lillestrøm hvor
det er et stort nok kongressenter, men Nof ønsker
foreløpig ikke å flytte ut av Oslo sentrum.
Nof er representert i Nordisk Ortopedisk Forening
(NOF) og har deltatt på 2 styremøter. Nof arrangerte
det ene møtet som var NOFs Spring meeting i Tromsø
i mai. Der ble planene for NOF 2020 i Trondheim
presentert for de andre medlemslandenes styrer.
Fremtiden til Acta Orthopedica ble også diskutert.
Leder og nestleder representerte Nof i EFORT på
møtet i Wien. EFORT har bla diskutert harmonisering av ortopediutdanningen i Europa. Man har
sett utfordringer innen økonomi og at det er store
forskjeller i utdanning mellom medlemslandene.
IV. Høstmøtet
Man opplever et økende antall deltagere, og Nof
forsøker å lage et så godt Høstmøte som mulig tross
plassmessige begrensninger på hotellet. QuestBack
for evaluering er i planleggingsfasen. KSCI har vært
teknisk arrangør av høstmøtet i 10 år. Nof har i år
reforhandlet og forlenget avtalen med KSCI etter
anbud med flere aktører.
V. Utdanning
Nof har god dialog med spesialitetskomiteen. Nof og
Spesialitetskomiteen har et fellesmøte ifm høstmøtet. Begge parter venter på læringsmålene for
LIS-utdanningen. Nof har levert inn høringssvar til
Helsedirektoratet.

Sak 6
Rapport fra Kvalitetsutvalget
v/ Tobias Franke
Viser til årsberetning i Nop 3. Det arbeides med:
I.

Kvalitetsutvalget er representert med Inger
Opheim i en tverrfaglig sammensatt interessegruppe for ortogeriatri (geriater, anestesiolog,
ortoped). Det kommer en nasjonal retningslinje
ila de nærmeste ukene.

II.

Choosing Wisely – ”Gjør kloke valg”-kampanjen
i regi av legeforeningen. Kvalitetsutvalget ønsker å komme med noen få enkle retningslinjer
for ortopedi. Kvalitetsutvalget er koordinator, og
vil henvende seg til faggruppene for samarbeid.

III. Kvalitetsutvalget ønsker å skaffe seg oversikt
over nasjonale kvalitetsregistre. Man håper
med dette å gjøre dette lettere tilgjengelig for
alle. Kvalitetsutvalget planlegger å ta kontakt
med samtlige avdelingsoverleger på ortopediske avdelinger i Norge for å høre hvilke lokale
kvalitetsregistre som finnes. Kvalitetsutvalget
vil forsøke å fungere som koordinator mellom
sykehus med kvalitetsregistre, og sykehus som
ønsker å starte opp med dette selv.

Sak 7
Rapport fra Spesialitetskomiteen
v/ Øystein B. Lian
Det er utfordringer ifm ny utdanningsstuktur. Man
ser et fall i operasjonsaktivitet for LIS og dette går ut
over utdanningen av nye spesialister. Når det gjelder
de obligatoriske kursene har det vært noe uro i
enkelte faggrupper. Det er nå avklart at de obligatoriske utdanningskursene eies av Nof og at styringsretten til å utnevnte kurskomite og kurssted ligger
hos Nof. Hovedarbeidet til Spesialitetskomiteen har
vært arbeid med ny utdanningsstruktur. “Operasjonslisten” ansees som en absolutt nødvendighet å
beholde. Helsedirektoratet ønsker operasjonslisten
som en læringsaktivitet, som ikke er forskriftsfestet
Norsk Ortopedpost • 4 - 2017
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og derfor ikke blir juridisk bindende (til sammenlikning er læringsmål forskriftsfestet).
Spesialitetskomiteen vurderer å legge ned sitt arbeid
hvis Helsedirektoratet går bort ifra operasjonslisten.
Spesialitetskomiteen skal sannsynligvis bestå, og
sannsynligvis ha noe utvidet fullmakt etter ny struktur. Leder synes utdanningen ved ulike avdelinger
er svært variabel, og er bekymret for situasjonen
fremover om operasjonslisten forsvinner. Styret i
YLF har også diskutert saken, og anser det som
uaktuelt å godta at kvaliteten på utdanningen
trappes ned. Grimsgaard kommenterte at Nof og
Dnlf er på linje i denne saken. Årsmøtet er enig i
at kvaliteten på utdanningen må opprettholdes.
Det er ønske om å opprettholde operasjonslisten.
Det ble akklamasjon for at spesialitetskomiteen
jobber videre som tidligere.

Sak 8
Rapport fra Nasjonalt Register for Leddproteser
v/ Ove Furnes
Leddregisteret har i år 30 års jubileum som ble
markert i september. Registeret takker medlemmene for rapporteringen til registeret og takker for
jubileumsgave fra Nof (glassblåst Charnley-protese).
Nytt i år er utfordringen om å måle sykehusene
på om de har beste faglige praksis. Det er valgt
5 måleparametre. Mer om dette kommer. Lars B.
Engesæther takkes for sin mangeårige innsats
(siden 1983) for registeret.

Sak 9
Rådet for muskelskjeletthelse
v/ Lasse Efskind
Rådet for Muskelskjeletthelse (RMSH) er etablert i
forlengelsen av FNs muskel og skjelett tiåret (MST).
Det er en paraplyorganisasjon for 15 tverrfaglige
medlemsorganisasjoner og pasientforeninger (for
fullstendig liste se Nop 3). Efskind mener det er
viktig å ha kontakt med disse organisasjonene, og at
samarbeid er viktige. RMSH er en referansegruppe
for fagpolitiske spørsmål om muskel-skjelettlidelser.
Nof betaler ca. 7500 kr årlig for å være medlem.

Sak 10
Saker fremmet av Styret

10.1
Acta Orthopaedica
v/ Karl-Ivar Lorentzen (orienteringssak)
Acta er nå underlagt NOF. Man har opplevd økte
utgifter med produksjon og distribusjon samtidig
med abonnementssvikt. Dette er medvirkende til at
tidsskriftet nå blir nettbasert. Avtalen med forlaget
(Francis & Taylor) er under reforhandling. Acta
Orthopaedica kommer nå elektronisk. NOF har
vedtatt en midlertidig ordning for de neste to årene;
den kollektive medlemsavgiften (42 €/medlem)
holdes uendret, APC (publikasjonsavgiften) er gratis
for medlemmer, og tidsskriftet kan lastes ned gratis.
Ikke-medlemmer må betale 1750 € i publikasjonsavgift.
Eivind Witsø (coeditor) informerte om at tidsskriftet
i øyeblikket går godt og har høy impact-factor.
Tidsskriftet er ranket som nr. 7 som fagtidsskrift og
nr. 3 som ortopedisk tidsskrift.

10.2
Vedtektsendring relasjon Nof vs. Faggrupper
v/Cato Kjærvik (diskusjonssak)
Det er i dag svært få av faggruppene som nevner
Nof i sine vedtekter, og relasjonen mellom Nof og
faggruppene er derfor juridisk uklar. Det er derfor
ønskelig at faggruppene vedtar vedtektsendring som
beskriver forholdet til Nof, og at faggruppene følger
Nof / Legeforeningens lover. Den enkelte faggruppe
oppfordres til å ta dette opp på sitt neste årsmøte.
Følgende tekst ble foreslått som forslag til vedtektsendring:
§ x Forholdet til Norsk Ortopedisk Forening (Nof)
Foreningen er en faggruppe i Norsk Ortopedisk forening og omfattet av Nofs vedtekter. Våre vedtekter
gjelder i tillegg til Nofs vedtekter.

10.3
Nasjonale kurs og kurskomiteer
– fremtidig organisering
v/ Karl-Ivar Lorentzen (diskusjonssak)
Nof styret er urolig for at når de regionale utdanningssentrene (RegUt) overtar driftsansvaret for
kursene i 2019 kan det bli andre kurs (ulikt kursinnhold) enn slik det er i dag. Nof ønsker fortsatt
nasjonale kurs og ikke kurs på helseforetaksnivå.
Nof kan som fagmedisinsk forening sikre det faglige
innholdet i kursene. Nof styret tror at hvis Nof sikrer
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faglig innhold og leverer en god kurspakke, tar utdanningssentrene dette til seg og godtar videre drift
av kursene slik de er i dag. Nof styret ønsker årsmøtets syn på valg av kurskomite, valg av arrangørsted, og relasjonen kurs og relevant faggruppe.
Det ble foreslått at kurskomiteer bør være bredt
representert og valgt på åremål. Årsmøtet oppfordret
Nof og spesialitetskomiteen om å fortsette arbeidet
med å opprettholde de nasjonale kursene.

10.4
Styrehonorar
v/ Cato Kjærvik
Arbeidsbyrden innad i Nof styret en ujevnt fordelt.
Sekretæren har stor arbeidsbelastning i forbindelse
med høstmøtet, og det foreslås å øke honoraret fra
15.000 til 30.000 NOK. Dette vedtas av årsmøtet.

Sak 14

Valg v/ Jon Olav Drogset
Valgkomiteen har bestått av Jon Olav Drogset
(leder), Ketil J. Holen og Hebe Kvernmo.
Nytt styre velges for perioden 2018-2019
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Web-ansvarlig:
Lios styreleder:
Nop-redaktør:
Avgått leder:
Vararepresentant:

Cato Kjærvik
Greger Lønne
Gunn Hulleberg
Monica Sailer
Ann Kristin Hansen
Heid Elin Odland
Øystein Tandberg
Karl-Ivar Lorentzen
Mona Nysted

Spesialitetskomiteen, fire representanter på valg
som alle tar gjenvalg.

10.5
Dnlf – Aktuelle saker
v/ Christian Grimsgaard
Over 95 % av legene er medlem i Dnlf. Informerte
om legeforeningens struktur med lokalforeninger,
yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger.
Det ble uttrykt bekymring for at helsedirektoratet
ikke lytter til Dnlf angående fag og faglig utvikling/
utdanning og bekymring for at helsedirektoratet ikke
er kompetent til å forstå problemene som Dnlf
påpeker i forbindelse med ny spesialitetsstruktur.
Det er viktig at Nof og Dnlf står sammen om
strategien i videre arbeid.

Sak 11

Ny spesialitetskomite består av
Øystein Bjerkestrand Lian, leder (2019)
Mona Nysted, representant (2019)
Øystein H. Berg, representant (2019)
Ragnhild Øydna Støen, representant (2019)
Jon Dahl, vararepresentant (2018)
Esten Haanæs, vararepresentant (2018)
Kvalitetsutvalget
Peter Tobias Franke, leder (2018)
Inger Opheim, medlem (2018)
Lars Gunnar Johnsen, medlem (2018)
Kjartan Koi, medlem (2019)

Saker forelagt av medlemmer

Ny valgkomite for perioden 2018-2019

Ingen saker er fremlagt av medlemmer

Karl-Ivar Lorentzen (leder)
Marianne Westberg
Jon Olav Drogset

Sak 12
Regnskap v/ Monica Sailer
Regnskapet for 2016 er godkjent av revisor.
Regnskapet for 2016 gjennomgås og godkjennes
av årsmøtet.

Sak 13
Budsjett v/ Monica Sailer
Budsjettet for 2018 gjennomgås og godkjennes
av årsmøtet.

Referansegruppen for
Nasjonalt register for leddproteser
Otto Schnell Husby, Helse Midt Norge, leder
Gunnar Knutsen, Helse Nord (ny)
Øystein Gøthesen, Helse Vest (ny)
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst
Lars B. Engesæther, representant fra tjenesten
og Universitetet i Bergen
Jostein Bildøy, brukerrepresentant (ny)
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for Dupuytren’s contracture
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Styringsgruppen for korsbåndsregisteret

Sak 1

Lars Engebretsen, leder
Jon Olav Drogset
Knut A Fjeldsgaard (går ut) – nytt medlem ikke valgt
Stig Heir

Eventuelt

Stipendstyret – Charnley stipendet
Kari Indrekvam
Hilde Apold

(2019)
(2019)

Jon Olav Drogset informerte om NOF kongressen
2020 i Trondheim. Faggruppene i Nof utfordres til å
bidra til fagprogrammet innenfor sitt fagfelt. På den
måten vil en lage et nasjonalt eierskap til kongressen.
Komiteen håper faggruppene stiller seg positive
til dette.
Det er skrevet kontrakt mellom den lokale komite og
Nof om at et evt overskudd skal deles 50/50. Nofs
andel er tenkt å tilfalle faggruppene. Det er planlagt
at et evt. underskudd skal dekkes av NOF (nordisk).

Sak 15
Æresmedlemsskap
Styret har mottatt to godt begrunnede forslag for
utnevnelse av æresmedlemsskap i Nof. Styret innstillte Ketil Jarl Holen og Hebe Désirée Kvernmo til
vurdering for æresmedlemsskap på årsmøtet.
Begge æresmedlemsskap ble vedtatt av årsmøtet.

Sak 17
Tid og sted for årsmøte 2018
Torsdag 25. oktober 2018,
Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo.

Glimt fra Nofs årsmøte som ble avviklet
under Høstmøtet i oktober.
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Høstmøtet

GLIMT 2017
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Palexia depot «Grünenthal» Analgetikum. ATC-nr.: N02A X06 DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg: Hver tablett inneh.: Tapentadol (som hydroklorid) 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg, laktose 3 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171),
gult jernoksid (E 172). 150 mg og 200 mg: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172). 250 mg: Titandioksid (E 171), gult, rødt og svart jernoksid (E 172). Indikasjoner:
Behandling av sterke, kroniske smerter hos voksne som bare kan behandles adekvat med opioidanalgetika. Dosering: Doseringen bør tilpasses individuelt etter graden av
smertene som behandles, tidligere behandlingserfaring og muligheten til å følge opp pasienten. Tas 2 ganger daglig, ca. hver 12. time. Voksne: Behandlingsstart: Pasienter
som ikke bruker opioidanalgetika: 50 mg 2 ganger daglig. Pasienter som allerede bruker opioidanalgetika: Ved bytte fra opioider til Palexia depot, bør det tas hensyn til type av
tidligere legemiddel, administrering og gjennomsnittlig døgndose. Dette kan kreve høyere startdoser. Titrering og vedlikehold: Etter behandlingsstart bør dosen titreres individuelt til et nivå som gir adekvat analgesi og begrenser bivirkninger, under tett oppfølging hos forskrivende lege. Kliniske studier har vist at økninger på 50 mg 2 ganger daglig
hver 3. dag var egnet for å oppnå adekvat smertekontroll hos de fleste pasienter. Totale døgndoser >500 mg er hittil ikke undersøkt og er derfor ikke anbefalt. Seponering:
Abstinenssymptomer kan oppstå etter brå seponering. Det er tilrådelig å trappe ned dosen gradvis for å unngå abstinenssymptomer. Eldre ≥65 år: Dosejustering er vanligvis
ikke nødvendig. Da det er mer sannsynlig at eldre pasienter har nedsatt nyre- og leverfunksjon, bør det imidlertid utvises forsiktighet. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt
leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon. Behandling bør startes med
lavest tilgjengelig styrke, dvs. 50 mg, og ikke gis oftere enn hver 24. time. Videre behandling bør gjenspeile vedlikehold av analgesi med akseptabel tolerabilitet. Preparatet er
ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Preparatet er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og bruk
er derfor ikke anbefalt. Administrering: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele, og ikke deles eller tygges, for å sikre at depotmekanismen beholdes. Bør tas med tilstrekkelig
væske. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Situasjoner hvor opioide μ-reseptoragonister er kontraindisert, dvs. ved signifikant respirasjonshemming (i fravær av oppfølging eller resusciteringsutstyr), ved akutt eller alvorlig bronkialastma eller hyperkapni, ved kjent eller mistenkt paralytisk ileus samt ved akutt forgiftning
med alkohol, hypnotika, sentraltvirkende analgetika eller psykotrope virkestoffer (se Interaksjoner). Forsiktighetsregler: Mulig misbruk og avhengighetssyndrom: Preparatet
har misbruks- og avhengighetspotensiale. Dette bør tas hensyn til ved forskrivning og utlevering i situasjoner med mistanke om økt fare for feilbruk, misbruk, avhengighet eller
avvik. Pasienten bør overvåkes nøye for misbruks- og avhengighetstegn. Respirasjonshemming: Ved høye doser og hos pasienter som er følsomme for opioide μ-reseptoragonister, kan tapentadol gi doserelatert respirasjonshemming. Bør derfor gis med forsiktighet ved nedsatt respirasjonsfunksjon. Alternativt bør andre analgetika vurderes. Hos
slike pasienter skal preparatet kun brukes under tett medisinsk oppfølging og i laveste effektive dose. Dersom respirasjonshemming oppstår, bør det behandles som enhver
respirasjonshemming indusert av opioide μ-reseptoragonister (se Overdosering/Forgiftning). Hodeskade og økt intrakranielt trykk: Bør ikke brukes hos pasienter som kan være
spesielt følsomme for intrakranielle effekter av karbondioksidretensjon, som de med holdepunkter for økt intrakranielt trykk, nedsatt bevissthet eller koma. Analgetika med
agonistaktivitet overfor opioide μ-reseptorer kan maskere det kliniske forløpet hos pasienter med hodeskader. Skal derfor brukes med forsiktighet ved hodeskader eller hjernesvulster. Kramper: Preparatet er ikke systematisk undersøkt hos pasienter med krampelidelser. Ikke anbefalt hos pasienter med anamnese med krampelidelser eller
tilstander som kan utsette pasienten for kramperisiko. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. Nedsatt leverfunksjon: Personer med lett til moderat nedsatt leverfunksjon viste hhv. 2-4,5 ganger økning i systemisk eksponering. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt
leverfunksjon, spesielt ved behandlingsstart. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. Bruk ved pankreas-/galleveissykdom: Kan gi
spasmer i sfinkter oddi. Bør brukes med forsiktighet ved galleveissykdom, inkl. akutt pankreatitt. Blandede opioide μ-reseptoragonister/-antagonister: Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av tapentadol og blandede opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som pentazocin, nalbufin) eller partielle opioide μ-reseptoragonister (som
buprenorfin). Hos pasienter på vedlikeholdsbehandling med buprenorfin mot opioidavhengighet, bør alternativ behandling (f.eks. midlertidig seponering av buprenorfin) vurderes dersom bruk av rene opioide μ-reseptoragonister (som tapentadol) blir nødvendig i situasjoner med akutte smerter. Ved samtidig bruk av buprenorfin er det rapportert
høyere dosebehov for rene opioide μ-reseptoragonister, og tett oppfølging av bivirkninger som respirasjonshemming er påkrevd. Laktose: Inneholder laktose og bør ikke brukes
ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring
og bruk av maskiner: Preparatet kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner da det kan hemme sentralnervøse funksjoner. Dette må særlig forventes ved
behandlingsstart, ved ev. doseendringer og i forbindelse med alkohol og beroligende midler. Pasienter bør informeres om kjøring og bruk av maskiner er tillatt. Interaksjoner:
For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02A X06. Benzodiazepiner, barbiturater og opioider (analgetika, antitussiva eller substitusjonsbehandling) kan øke faren for respirasjonshemming. CNS-dempende legemidler (f.eks. benzodiazepiner, antipsykotika, H1-antihistaminer, opioider, alkohol) kan øke den
sedative effekten til tapentadol og redusere årvåkenheten. Dersom samtidig behandling med et respirasjonshemmende eller CNS-dempende legemiddel overveies, bør derfor
dosereduksjon av ett eller begge legemidler vurderes. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av tapentadol og blandede opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som
pentazocin, nalbufin) eller partielle opioide μ-reseptoragonister (som buprenorfin), se også Forsiktighetsregler. Det er rapportert enkelte tilfeller av serotoninergt syndrom ved
kombinasjon med serotoninerge legemidler slik som selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRIer). Tegn på serotoninergt syndrom kan f.eks. være forvirring, agitasjon, feber,
svetteutbrudd, ataksi, hyperrefleksi, myoklonus og diaré. Seponering av de serotoninerge legemidlene fører vanligvis til rask bedring. Behandlingen avhenger av symptomenes
art og alvorlighetsgrad. Viktigste metabolismevei for tapentadol er konjugering med glukuronsyre mediert via uridindifosfattransferase (UGT) hovedsakelig UGT 1A6-, 1A9- og
2B7-isoformer. Samtidig behandling med sterke hemmere av disse isoenzymene (f.eks. ketokonazol, flukonazol, meklofenamsyre) kan føre til økt systemisk tapentadoleksponering. Forsiktighet bør utvises ved start eller stopp av samtidig bruk av sterke enzyminduserende legemidler (f.eks. rifampicin, fenobarbital, johannesurt (prikk perikum)), da
dette kan føre til redusert effekt eller risiko for bivirkninger. Tapentadolbehandling bør unngås hos pasienter som bruker MAO-hemmere eller som har brukt dette de siste 14
dagene, pga. mulige additive effekter på synaptisk noradrenalinkonsentrasjon som kan medføre kardiovaskulære bivirkninger, slik som hypertensiv krise. Graviditet, amming
og fertilitet: Graviditet: Det er svært begrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter, men det er observert forsinket utvikling og embryotoksisitet ved doser som avspeilet overdrevne farmakologiske effekter (μ-opioidrelaterte CNS-effekter ved dosering høyere enn terapeutisk område). Effekten på postnatal utvikling
var allerede observert ved maternal NOAEL (No Observable Adverse Effect Level). Skal kun brukes under graviditet hvis mulig nytte berettiger mulig risiko for fosteret. Effekt
ved fødsel er ukjent. Ikke anbefalt til kvinner under og rett før fødsel. Nyfødte av mødre som har tatt tapentadol bør overvåkes for respirasjonshemming. Amming: Ingen informasjon foreligger. Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan derfor ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Bivirkninger: Hovedsakelig lette eller
moderate. De hyppigste bivirkningene var gastrointestinale og sentralnervøse (kvalme, svimmelhet, forstoppelse, hodepine og søvnighet). Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, forstoppelse. Nevrologiske: Svimmelhet, søvnighet, hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, diaré, dyspepsi. Hjerte/kar: Rødming. Hud:
Kløe, hyperhidrose, utslett. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Oppmerksomhetsforstyrrelser, skjelving, ufrivillige muskelsammentrekninger. Psykiske: Angst, nedstemthet,
søvnforstyrrelser, nervøsitet, rastløshet. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Øvrige: Asteni, fatigue, følelse av svingning i kroppstemperatur, slimhinnetørrhet, ødem. Mindre
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Abdominalt ubehag. Hjerte/kar: Økt puls, nedsatt puls, palpitasjon, blodtrykksfall. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Legemiddeloverfølsomhet (sjeldne tilfeller av angioødem, anafylaksi og anafylaktisk sjokk er rapportert etter markedsføring). Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon. Nevrologiske:
Nedsatt bevissthetsnivå, nedsatt hukommelse, mental påvirkning, synkope, sedasjon, balanseforstyrrelser, dysartri, hypoestesi, parestesi. Nyre/urinveier: Forsinket vannlating,
pollakisuri. Psykiske: Desorientering, forvirring, uro, sanseforstyrrelser, unormale drømmer, euforisk humør. Stoffskifte/ernæring: Vekttap. Øye: Synsforstyrrelser. Øvrige: Legemiddelabstinenssyndrom, følelse av å være unormal, irritabilitet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Forsinket magetømming. Luftveier: Respirasjonshemming.
Nevrologiske: Kramper, presynkope, unormal koordinasjon. Psykiske: Legemiddelavhengighet, unormale tanker. Øvrige: Følelse av å være full, følelse av å være avslappet.
Kliniske studier med inntil 1 års pasienteksponering har gitt få holdepunkter for abstinenssymptomer ved brå seponering, og disse ble vanligvis klassifisert som lette, dersom
de oppsto. Leger bør likevel være oppmerksomme på abstinenssymptomer og behandle pasienter ved behov. Det er kjent at risikoen for selvmordstanker og selvmord er
høyere hos pasienter som lider av kroniske smerter. I tillegg har legemidler med en uttalt effekt på det monoaminerge systemet blitt assosiert med økt risiko for selvmord hos
pasienter som lider av depresjon, spesielt i startfasen av behandlingen. Data fra kliniske studier og rapporter fremkommet etter markedsføring har ikke påvist en økning i risiko
for tapentadol. Overdosering/Forgiftning: Erfaring med overdosering er svært begrenset. Symptomer: Forventede symptomer omfatter spesielt miose, oppkast, kardiovaskulær svikt, bevissthetsforstyrrelser, inkl. koma, kramper og respirasjonshemming, inkl. respirasjonsstans. Behandling: Behandling bør fokusere på behandling av symptomer
på μ-opioid agonisme. Ved mistanke om overdosering bør det primært fokuseres på å sikre frie luftveier og starte assistert eller kontrollert respirasjon. Rene opioidreseptorantagonister som nalokson er spesifikke antidoter ved respirasjonshemming som følge av opioidoverdosering. Respirasjonshemming etter overdosering kan vare lenger enn
virkningen til opioidreseptorantagonisten. Administrering av en opioidreseptorantagonist kan ikke erstatte kontinuerlig overvåking av luftveier, respirasjon og sirkulasjon etter
en opioidoverdosering. Hvis responsen på opioidreseptorantagonisten er suboptimal eller kortvarig, bør det gis ytterligere en dose av en antagonist (f.eks. nalokson) som anvist
av legemidlets tilvirker. Gastrointestinal dekontaminering kan vurderes for å eliminere uabsorbert virkestoff. Gastrointestinal dekontaminering med medisinsk kull eller magetømming kan vurderes innen 2 timer etter inntak. Luftveiene skal sikres før det gjøres forsøk på gastrointestinal dekontaminering. Se Giftinformasjonens anbefalinger N02A X06.
Egenskaper: Klassifisering: Tapentadol er et sterkt analgetikum med μ-agonistisk opioid og i tillegg noradrenalinreopptakshemmende egenskaper. Tapentadol utøver sin
analgetiske effekt direkte uten noen farmakologisk aktiv metabolitt. Tapentadol viser effekt i prekliniske modeller av nociseptive, nevropatiske, viscerale og inflammatoriske
smerter. Effekt er bekreftet i kliniske studier ved kroniske tilstander med ikke-maligne nociseptive og nevropatiske smerter, samt ved kroniske svulstrelaterte smerter. Analgetisk
effekt er vist hos pasienter med osteoartrittsmerter, kroniske korsryggsmerter og smertefull, perifer diabetesnevropati. Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet
etter enkeltdoser er ca. 32% pga. omfattende first pass-metabolisme. Maks. serumkonsentrasjon nås etter 3-6 timer. Doseproporsjonale AUC-økninger er sett i terapeutisk
doseområde. Steady state nås på dag 2. Proteinbinding: Ca. 20%. Fordeling: Tapentadol har omfattende distribusjon i kroppen. Distribusjonsvolum (VZ) 540 ± 98 liter etter i.v.
tilførsel. Halveringstid: Terminal halveringstid er gjennomsnittlig 5-6 timer etter oralt inntak. Totalclearance er 1530 ± 177 ml/minutt. Metabolisme: Ca. 97% av modersubstansen
metaboliseres. Viktigste metabolismevei er konjugering med glukuronsyre til glukuronider. Etter oralt inntak utskilles ca. 70% av dosen i urin i konjugerte former (55% glukuronid
og 15% sulfat av tapentadol). Uridindifosfatglukuronyltransferase (UGT) er hovedenzymet ved glukuronidering (hovedsakelig UGT 1A6-, 1A9- og 2B7-isoformer). Totalt 3% av
virkestoffet utskilles i urin som uendret virkestoff. Tapentadol metaboliseres også til N-desmetyltapentadol (13%) av CYP2C9 og CYP2C19 og til hydroksytapentadol (2%) av
CYP2D6, som metaboliseres videre ved konjugering. Virkestoffmetabolisme mediert av CYP-450-systemet er derfor av mindre betydning enn glukuronidering. Ingen av metabolittene bidrar til analgetisk aktivitet. Utskillelse: Tapentadol og metabolittene utskilles nesten utelukkende (99%) via nyrene. Pakninger og priser 1,2 : Palexia depot,
DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte: 50 mg, 30 stk. (blister), 225,80 kr, ”094270”. 50 mg, 100 stk. (blister), 621,90 kr , ”094281”. 100 mg, 30 stk. (blister), 428,00 kr , ”094293”. 100
mg, 100 stk. (blister), 1275,10 kr , ”094304”. 150 mg, 30 stk. (blister), 610,90 kr , ”094327”. 150 mg, 100 stk. (blister), 1881,70 kr , ”094338”. 200 mg, 30 stk.
(blister), 897,50 kr , ”094349”. 200 mg, 100 stk. (blister), 2489,00 kr , ”094361”. 250 mg, 30 stk. (blister), 1106,50 kr , ”094372”. 250 mg, 100 stk. (blister),
3093,90 kr , ”094384”. Sist endret: 06.10.2015 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag). Basert på SPC godkjent av SLV: 19.07.2016. Innehaver af
markedsføringstillatelsen: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078 Aachen, Tyskland. Representant: Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros
Plass 2 C, 0164 Oslo. SPC (19. juli 2016) kan fås gratis på Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo. Telefon 22 99 60 54
Oppdatert 4. september 2017.
1 Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe A.

PALEXIA® DEPOT
—TIL BLANDINGSSMERTER*

* Nociseptive og
nevropatiske smerter¹

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 19. juli 2016): Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av
innholdsstoffene. Situasjoner hvor opioide μ-reseptoragonister er kontraindisert, dvs. ved signifikant respirasjonshemming, ved akutt
eller alvorlig bronkialastma/hyperkapni, kjent/mistenkt paralytisk ileus samt akutt forgiftning med alkohol, hypnotika, sentraltvirkende
analgetika eller psykotrope virkestoffer. Forsiktighetsregler: Misbruks- og avhengighetspotensiale. Forsiktighet ved nedsatt
respirasjonsfunksjon, hodeskader eller hjernesvulster og økt intrakranielt trykk. Ikke anbefalt ved krampelidelser/tilstander som kan
utsette pasienten for kramperisiko. Moderat nedsatt leverfunksjon (spesielt behandlingsstart) og galleveissykdom, inkl. akutt pankreatitt.
Anvendes ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og nyrefunktion. Stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Bør ikke
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse.

1 PALEXIA® depot produktsammendrag 19.07.2016 (seksjon 5.1). 2 PALEXIA® depot produktsammendrag 19.07.2016 (seksjon 4.2).
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PALEXIA® depot (tapentadol) indikasjon:
Behandling av sterke, kroniske smerter hos voksne som bare kan behandles adekvat med opioidanalgetika.2

LIOS nytt

Høstmøte 2017
LIOS satt også i år sitt preg på ortopedisk høstmøte, hvor vi tradisjonen tro
arrangerte det populære pro-con symposiet og delte ut LIOS’ hederspris.
Vi hadde også generalforsamling og valgte nytt styre i LIOS.
Heidi Elin Odland, styreleder LIOS

Symposium
For første gang stod et elektivt
tema på agendaen for pro-con
symposiet. ”Subacromial
impingement – konservativ vs.
operativ behandling.” Symposiet
ble glimrende ledet av moderator
Kirsten Lundgreen. Fysikalsk
medisiner Jens Ivar Brox har i
media fremsnakket konservativ
behandling.
På forhånd hadde vi derfor sett
for oss at han skulle være svært
kritisk til ortopedenes hang til
operativ, artroskopisk behandling. Brox la derimot frem et
velbalansert innlegg, men kon-

kluderte med at konservativ behandling burde være førstevalg.
Jesper Blomquist, Haraldsplass
sykehus sin eminente skopør
med ph.d. på skulderinstabilitet,
parerte og talte skopiens sak.
Han anbefalte dog veiledede
øvelser som førstevalg for subacromial impingement. Dersom
du ikke fikk med seg symposiet
kan det sees i sin helhet på LIOS
sin Facebook-side. Det rettes
en stor takk til Jens Ivar Brox,
Jesper Blomquist og Kirsten
Lundgreen for å ha gjort oss
klokere!

Generalforsamling
Etter årets symposium ble
generalforsamlingen avviklet.
Oppmøtet var noe magrere enn
ønsket. Forsamlingen ble oppdatert på LIOS sin aktivitet det
siste året, status nye spesialistregler og saker LIOS jobber med.
Nytt styre ble valgt:
Heid Elin Odland HUS,
leder (ny)
Michael Pihl SiV,
nestleder (ny)
Christian S. Madsen STHF,
kasserer
Kari Elise Grimstad AHUS,
sekretær (ny)
Christer Kjærvik NHS,
spes. komité
Harald Sola HS,
vara
Vi takker avtroppende leder,
Kjartan Koi for sitt unike bidrag
gjennom sine 4 år i LIOS!
Brenner du inne med saker du
ønsker LIOS skal jobbe videre
med, ta kontakt med styret på
Facebook eller via mail til
styret@lios.no

LIOS Hederspris
Det nye styret i LIOS
26
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I år som i fjor ble LIOS’ Hederspris tildelt under Torsdagsklubben. Prisen gikk til Knut
Jørgen Haug fra Skien sykehus.

Foreningsnytt

Rørt hedersprisvinner
Knut Jørgen Haug.
Haug ble nominert av samtlige
LIS ved avdelingen. I nominasjonen ble det ikke bare fokusert
på de pedagogiske egenskapene
hans, men også hans sjeldent
gode kirurgiske evner, tålmodighet og sosiale engasjement.
I nominasjonen kunne vi lese:
”En rørt Haug mottok prisen til
stor jubel fra forsamlingen. Han
leverte leverte på stående fot
en takketale ettersom han selv
mente at ”dette er kanskje den
eneste prisen jeg noensinne
kommer til å få.” I talen takket
Haug også for tildelingen og
understreket viktigheten av å ha
fokus på opplæring av LIS. Han
beskrev vanskelighetene med å
holde fokuset på tid til opplæring
av LIS i en travel arbeidshverdag,
men, som Haug sa; ”som en
sykehuslege med ganske mange
pålegg og krav så inspirerer dette
til videre drift!” I god ”mestersvenn” ånd fikk også ortopeden
som gav kniven videre til Haug
godord fra scenen; ”Jeg vil
gjerne rette takken videre til den
som gav meg kniven da jeg var i
LIS-stadiet. Den mest engasjerte
ortopeden jeg kjenner, Paolo
Rossi. Jeg vil gjerne dele litt av
prisen med ham.”

diske LIS for måten han lærer
bort og gir kniven videre på. Vi
vet at flere overleger som Haug
finnes på avdelingene der ute og
oppfordrer alle våre med-LIS til å
nominere verdige kandidater til
neste års hederspris

Gi Kniven Videre
Det nærmer seg ett år siden
oppstartsmøte for kampanjen
”Gi kniven videre”. Mange sykehus har kommet godt i gang,
menikke alle. Det er aldri for sent
å ta tak i opplæring, veiledning
og tilrettelegging for utdanningen
av LIS! Dersom ditt sykehus ikke
har startet opp, men ønsker å
være med på ”Gi kniven videre”,
ta kontakt med LIOS på Facebook eller via mail til styret@lios.
no for plakater, HUSK, tips eller
informasjon.
Questback-spørreundersøkelse
del to vil bli sendt ut januar 2018
til avdelingene, og vi håper på
minst like god oppslutning i år
som i fjor!

Moderator Kirsten Lundgreen
sammen med duellantene fra
årets LIOS-symposium –
fysikalsk medisiner Jens Ivar
Brox og Haraldsplass sykehus
sin eminente skopør Jesper
Blomquist.

LIOS gratulerer Knut Jørgen
Haug med Hedersprisen og
takker på vegne av alle ortopeNorsk Ortopedpost • 4 - 2017
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69 %

Reduksjon av dype
infeksjoner ved
hoftehemiartroplastikk
etter lårhalsbrudd *

69

Bensement med
gentamicin og clindamycin
* Sprowson AP et al. Bone Joint J 2016; 98-B: 1534–1541
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SLAP
skader i skulder

Diskusjonen om den kliniske betydningen og hvordan type II SLAP skader
skal behandles har pågått i over 25 år. Da Snyder og medarbeidere i 1990
publiserte sin klassifikasjon1 av disse skadene, var det begynnelsen på et
ti-år med forsøk på å finne den optimale kirurgiske behandling av disse
skadene. Fiksasjon med suturankre er etterhvert blitt den mest brukte
metoden. I denne perioden var det kun retrospektive, level IV studier som
ble publisert. Disse rapporterte gode resultater, men senere systematiske
studier 2,3 har vist at resultatene er veldig varierende.
Cecilie P. Schrøder, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Diskusjonen om den kliniske
betydningen og hvordan type II
SLAP skader skal behandles har
pågått i over 25 år. Da Snyder og
medarbeidere i 1990 publiserte sin klassifikasjon1 av disse
skadene, var det begynnelsen
på et ti-år med forsøk på å finne
den optimale kirurgiske behandling av disse skadene. Fiksasjon
med suturankre er etterhvert
blitt den mest brukte metoden.
I denne perioden var det kun
retrospektive, level IV studier som

ble publisert. Disse rapporterte
gode resultater, men senere
systematiske studier2,3 har vist at
resultatene er veldig varierende.

Fortsatt kontroversiell
Gorantla og medarbeidere2
konkluderte i sin review artikkel
fra 2010 med at resultatene av
SLAP fiksasjoner var meget gode
for pasienter som ikke drev med
kastidrett eller annen aktivitet
som medførte aktivitet over skulderhøyde. Resultatene for denne

siste gruppen ble beskrevet
som betydelig mer uforutsigbare. Forfatterne påpekte at det
ikke fantes noen level I eller II
studier innen feltet og anbefalte
at studiene i hvert fall burde være
prospektive.
I en nyere review artikkel fra
2014 konkluderer Huri3 og
medarbeidere med at diskusjonen rundt vurderingen av
SLAP skader og behandlingen
av disse fortsatt er kontroversiell. De fastslår at resultatene
Norsk Ortopedpost • 4 - 2017
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SLAP skader i skulder fortsatt ...
av labrumfiksasjon er betydelig
dårligere enn tidligere studier har
vist. De fastslår også at de usikre
resultatene etter SLAP fiksasjon
har ført til en økning i bicepstenodese eller tenotomi som den
initiale behandling, spesielt hos
eldre pasienter. Når det gjelder

” Vi fant ingen forskjell
i resultatene på
pasienter over eller
under 40 år og
konkluderte at langtidsresultatene etter
SLAP fiksasjon var
gode og uavhengige
av alder.”
tenodese eller tenotomi hos kastere og andre med arbeid over
skulderhøyde, er dette fortsatt
kontroversielt. Det samme gjelder
hvorvidt SLAP fiksasjon er riktig å
gjøre i denne gruppen.

Behov for nye studier
I 2012 publiserte vi en 5 års
prospektiv oppfølgingsstudie av
pasienter behandlet med isolert
SLAP fiksasjon. På dette tidspunktet fantes det kun én annen
prospektiv studie, Brockmeier
og medarbeideres5 studie fra
2009. Resultatene fra disse to
studiene er nesten identiske,
med henholdsvis 88 % og 87 %
suksessrate.

Metode

Brockmeier fant at 74 % av pasientene kom tilbake til det idrettsnivå de hadde vært før operasjonen, og 4 av 47 pasienter fikk
diagnosen postoperativ kapsulitt.
I vår studie utviklet 13 % av pasientene en kapsulitt, og av idrettsutøverene som var med i studien,
var det kun håndballspillere som
ikke kunne fortsette på samme
nivå. Vi fant ingen forskjell i

På denne bakgrunn designet
og gjennomførte vi en klinisk
studie6 fra 2008 til 2014, der 118
pasienter med gjennomsnittsalder på 40 år ble randomisert til
labrum fiksasjon, bicepstenodese
eller sham (placebo). Pasientene
ble inkludert i studien dersom
diagnostisk artroskopi bekreftet
en isolert type II SLAP skade.
Pasientene ble fulgt med regel-

4
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resultatene på pasienter over
eller under 40 år og konkluderte
at langtidsresultatene etter SLAP
fiksasjon var gode og uavhengige
av alder. Imidlertid representerte
mangelen på randomisering og
kontrollgruppe klare begrensninger på kvaliteten av studien. Den
postoperative rehabiliteringen,
pasientkarakteristika og det naturlige forløp kan ha bidratt til resultatene. Vi konkluderte med at
det var behov for randomiserte,
kontrollerte studier designet for å
sammenlikne SLAP reparasjon,
bicepstenodese og rehabilitering.

Norsk Ortopedpost • 4 - 2017

messige kliniske kontroller i 2 år.
De primære utfallsmålene var
Rowe score og Western Ontario
Shoulder Index (WOSI) etter 6 og
24 måneder.
Pasientfornøydhet ble registrert
ved at pasientene selv fylte ut
spørreskjema med alternativene;
meget god, god, passe eller dårlig. De sekundære utfallsmålene
var Oxford Instability Shoulder
Score (OISS) og EQ-VAS. Alle
scorene er validert for bruk til
pasienter med SLAP skader.7-9
Pasientene, behandlende fysio-/
manuellterapeut, personen som
samlet og personen som analyserte dataene, var alle blindet for
pasientens gruppetilhørighet.

Resultater
Det var signifikant bedring i alle
tre gruppene, både i subjektive
og objektive målinger, men noe
overraskende var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. Rowe score og WOSI score
etter 2 år var henholdsvis 86.5

Fag

og 436 for sham gruppen, 86.8
og 455 for biceps tenodese og
86.3 og 334 for labrumfiksasjon.
Pasientfornøydheten var 85 %
meget god/god for sham, 89 %
for tenodese og 83 % for labrumfiksasjon. Fjorten pasienter krysset over fra sham-gruppen etter
6 mnd. Gjennomsnittlig Rowe
score var lavere i denne gruppen
enn for de andre tre grup-

” Kritikere har hevdet at
gjennomsnittsalderen
i vår studie er høy og
at det kun er unge
pasienter med traumatiske skade som
skal behandles for
SLAP skader.”
pene. Dette er imidlertid en liten
gruppe og meningsfull analyse
er ikke mulig, men det kan se ut
som noe av effekten forsvinner i
gjennomsnittsverdien. Resultatet
kan tolkes som at det ikke hjalp å
operere disse pasientene, men 8
av de 14 pasientene hadde Rowe
score over 80 og karakteriserte
skulderen som meget god/god.
Kritikere har hevdet at gjennomsnittsalderen i vår studie er høy
og at det kun er unge pasienter
med traumatiske skade som skal
behandles for SLAP skader. Da
vi startet studien i 2008, ønsket
vi å evaluere den daværende
praksis når det gjaldt behandling
av disse skadene. Det eksisterte
ingen studier av høy kvalitet
på området og resultatene var
sprikende, både når det gjaldt
hvorvidt pasientens alder var av
betydning, og hvorvidt pasientene kom tilbake til sin aktivitet
over skulderhøyde.
Isolerte type II SLAP skader er
relativt sjeldne, og det tok det oss
6,5 år å inkludere de 118 pasientene. I løpet av denne perioden

viste studier at det var registrert
en betydelig økning i antall SLAP
fiksasjoner, og flere studier viste
at de var beheftet med komplikasjoner og dårlige resultater.10-13
Flere av de erfarne skulderkirurgene hevdet at de allerede hadde
begrenset sin indikasjon for å
utføre SLAP-fiksasjon.
Senere studier14,15 viser nedgang
både i antall pasienter som
opereres med labrumreparasjon
og alderen på pasienten som
opereres. I tillegg ses en økning
i bicepstenodese som en alternativ metode. Ortopedene har
respondert på denne informasjonen, akkurat som de gjorde som
følge av liknende studier innen
meniskkirurgi. Allikevel mangler
det fortsatt studier av høy kvalitet
på hvordan pasienter med SLAP
skader skal behandles.

Resultatene må tolkes
med forsiktighet
Våre resultater bekrefter tidligere
rapporter11,12 om mulig overbehandling av SLAP skader og at
indikasjonen bør være smalere.
Fortsatt diskuteres pasientalder
og mange forfattere anbefaler at
labrumfiksasjon skal reserveres
unge og aktive pasienter.
Vi fant ingen signifikante forskjeller i funksjon, pasientfornøydhet
eller komplikasjoner i forhold til
alder i denne studien. Gruppene
er imidlertid for små til å kunne
utføre subgruppe-analyser og
identifisere eventuelle faktorer
assosiert med dårlig resultat. I
tillegg representerer vår gruppe
en blandet populasjon av fysisk
aktive voksne, men det er få
idrettsutøver innen for eksempel
kastøvelser.
Det er behov for studier for å finne ut hva som er den beste behandling for den unge, fysisk aktive pasienten. I og med at vi ikke
fant noen signifikante forskjeller
med hensyn til behandling i noen

av utfallsmålene, støtter denne
studien hverken labrumreparasjon eller bicepstenodese i denne
populasjonen. Tatt i betraktning
mangelen på høy-kvalitets studier
på dette området, må resultatene fra vår studie tolkes med
forsiktighet. Det er også viktig å
påpeke at selv om fysioterapien
kan ha bidratt til bedringen som
ble observert i alle gruppene, må
effekten av placebo, det naturlige forløp og ”regression to the
mean” ikke undervurderes.

Smalere indikasjon
På bakgrunn av nåværende
kunnskap, er vår indikasjon
for å gjøre SLAP fiksasjon blitt
betydelig smalere, men fortsatt
gjøres det i selekterte tilfeller.
Vi informerer pasientene om at

” På bakgrunn av
nåværende kunnskap,
er vår indikasjon for
å gjøre SLAP fiksasjon
blitt betydelig
smalere ...”
det er god mulighet for et godt
resultat med adekvat trening i
samsvar med vår studieprotokoll
og de fleste av pasientene følger
dette opplegget. Manuellterapeut
har pasientene til kontroll etter
3 og 6 mnd, og avhengig av utviklingen, gjøres en vurdering av
ortoped med hensyn til operativ
behandling.
En ung idrettsutøver, for eksempel håndballspiller eller turner
som ikke oppnår ønsket effekt
av trening, behandles som regel
med labrumfiksasjon i tillegg til
en bicepstenodese. Andre unge
fysisk aktive pasienter som ikke
har aktivitet over skulderhøyde,
opereres med labrumfiksasjon.
Men hvis pasienten har tydelig
symptomer fra biceps i sulcus,
vil vi heller gjøre en tenodese.
Norsk Ortopedpost • 4 - 2017
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Moving on.

Fag
SLAP skader i skulder fortsatt ...
” De eneste pasientene vi alltid gjør
en labrumfiksasjon på, er de
som har en symptomatisk
paralabral cyste som affiserer
n. suprascapularis.”
MR av pasient med SLAP-skade
og cyste som gir ødem og atrofi
av infraspinatusmuskel.
Eldre pasienter (over 40 år?) vil vi
vanligvis operere med bicepstenodese eller tenotomi, avhengig
av fysiske krav, kroppsfasong
og egne preferanser. De eneste
pasientene vi alltid gjør en labrumfiksasjon på, er de som
har en symptomatisk paralabral

cyste som affiserer n. suprascapularis. Disse pasientene har
alltid en SLAP skade og cysten
vil forsvinne dersom labrum blir
reparert.16
Med respekt for den betydelige
kliniske erfaringen Snyder og
medarbeider har på dette feltet,

støtter vi fullt ut deres utsagn17
om at de har en genuin respekt
for en SLAP- skade og at hvert
enkelt tilfelle der man mistenker
denne skaden, må vurderes
individuelt. Allikevel mener vi at
mange av disse pasientene kan
behandles ikke-operativt.
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Ny fagmedisinsk akse!

Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre Legeforeningens organisasjon.
En av hovedstrategiene var å styrke fagets plass i foreningen, og de
fagmedisinske foreningene ble opprettet og forsterket med ressurser og
rettigheter innad i Legeforeningen.
Cato Kjærvik, styreleder Nof
Formålet var å sikre at det var
faglige premisser som tydelig
lå til grunn når Legeforeningen
foretok veivalg og fattet beslutninger om fagpolitikk. Intensjonen
med organisasjonsendringen
var å markere et tydeligere skille
mellom saker av fagmedisinsk
karakter og saker av fagforeningsmessig karakter – tydelig
både for medlemmer og offentlighet. Man organiserte så en sammenslutning av de fagmedisinske
foreningene kalt FaMe.
34
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Mislykket prosjekt
Etter mer enn 10 års erfaring
med ordningen, var det grunn
til å hevde at organisering og
koordinering av den faglige aksen
ikke fungerer optimalt. Man mente at prosjektet var mislykket. Det
finnes fortsatt ingen tydelig faglig
stemme fra Legeforeningen, til
forskjell fra fagforeningsdelen.
Landsstyret i 2017 vedtok enstemmig å videreutvikle modellen
for organisering av den fag-

medisinske aksen i Legeforeningen og fremme forslaget med
tilhørende forslag til lovendringer
og økonomiske konsekvenser for
landsstyret 2018.
Arbeidsgruppen foreslo en ny
fagakse med opprettelse av et
faglandsråd og fagstyre (figur 1).
Arbeidsgruppen er ikke gitt
mandat til å gjøre endringer i
de fagmedisinske foreningens
representasjon eller antall representanter i Legeforeningens
landsstyre.

Fag

Landsstyre
Helsedirektoratet

Sentralstyre

Fagstyre

Spesialistetskomiteene

x represent.

X + Y = 20
delegater

Faglandsråd

Y delegater

FMF
styre
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styre

FMF
styre

FMF
styre

Fagmedisinsk
forening
fuxx

Fagmedisinsk
forening
fuxx

Fagmedisinsk
forening
fuxx

Fagmedisinsk
forening
fuxx

Figur 1: Røde piler: angir delegater til Landsstyret.
Heltrukne piler angir formalisert samarbeid. Stiplede linjer: angir ikke-formalisert
samarbeid/kontaktflater per i dag (blå piler), eller fremtidig samarbeid/kontaktflater
(formalisert eller ikke-formalisert) dersom forslaget til ny struktur blir gjeldende
(grønne piler).

Det skal frem mot landsstyremøte i mai 2018 arbeides frem
et forslag til vedtak om fremtidig
organisering. 20. November ble
det holdt konferanse på Gardermoen, der foreløpig forslag til
organisering ble lagt frem.
Så ble det en diskusjon med
tilbakemeldinger til arbeidsgruppen. De store temaene
angikk representasjon av de ulike
fagmedisinske foreningene,
hvor mye skal kjøttvekt (antall
medlemmer) telle ved bestem-

melse av antall representanter.
Videre gikk diskusjonen tungt
om sammensetning av fagrådsstyret. Ingen konklusjoner ble
tatt, men arbeidsgruppen fikk
mange tilbakemeldinger.

vet man hvordan den endelige
organiseringen blir, så får tiden
vise om det nye prosjektet lykkes.

Keiserens nye ...
Det store spørsmålet blir om
det nye FaMe blir keiserens
nye FaMe. Det er lite som tyder
på at tydeligheten blir større og
funksjonen blir klarere definert.
Etter landsstyremøtet i mai 2018
Norsk Ortopedpost • 4 - 2017

35

Enkelt og håndterlig
– forbedringsarbeid i praksis
Legeforeningen arrangerte 14.-15. November en konferanse om kvalitet
og forbedringsarbeid. Formålet med konferansen var å bidra til leger kan
få økt kompetanse innen forbedringsarbeid og kvalitet/pasientsikkerhet,
samt ha et forum for gjensidig erfaringsutveksling og inspirasjon.
Cato Kjærvik, leder
Konferansen følger opp Legeforeningens gjeldende prinsippog arbeidsprogram, der det
blant annet står at utvikling av

kunnskap krever at kvalitets- og
forbedringsarbeid prioriteres.
Avvikshåndtering i trygge rammer
med fokus på pasientsikkerhet

Prof. Erik Hollnagel fortellerom den forventede variasjon og episoder
med variasjon utover det ventede.

36
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må videreutvikles. Det er menneskelig å feile, å skjule det er
uakseptabelt, å ikke lære av det
er utilgivelig! Slik ble konferansen

Fag

åpnet av Morten Pytte, leder av
nettverk for leger med interesse
for forbedringsarbeid. Det skal
alltid være fokus på å lære av feil
og stadig bli bedre og gi dermed
bedre og tryggere behandling.

Resilient healthcare

skal men tenke om dette kunne
skjedd hos oss? Gjennomfør
risiko- og sårbarhetsanalyse av
de aktuelle temaene fra notatene.
Håndbok for helsetjenesten i risikoanalyse og hendelsesanalyse
ligger tilgjengelig hos Helsedirektoratet på nett.

med en påstand fra hvert fagfelt.
Dette kan bli det ortopediske
bidrag til denne kampanjen.

Choosing wisely
– gjør kloke valg

Legeforeningen starter prosjektet
i høst. Etter hvert er målet at alle
spesialiteter skal bidra.

Gjør kloke valg er en kampanje
som har som mål å redusere
feil bruk av helsetjenester ved å
unngå unødvendig diagnostikk
og behandling. Arbeidsmåten er
å finne et lite antall godt dokumenterte påstander innenfor de
forskjellige fagfeltene som skal
avklare og standardisere holdningene til forskjellige problemstillinger.

Stort engasjement og gode diskusjoner vitner om at kvalitetsarbeid
og forbedring engasjerer leger.
Mange av eksemplene under
konferansen var utviklingsarbeid
rundt ortopediske pasienter.
Det er inspirerende å se hvor
stort engasjment det er i Norge
for å bedre prosessene rundt
våre pasienter.

En del av Choosing wisely
i Canada. Bevisstgjøring av
pasienter.

Professor Erik Hollnagel fra SydDansk Universitet ga en innføring
i begrepet ”resilient healthcare”
– at helsevesenet har evnen til
å takle variasjon i dagligdagse
hendelser – store og små – ved å
tilpasse innsatsen etter situasjonen. Han påpeker at et for
ensidig fokus på de uønskede
hendelsene kan være uhensiktsmessig. Han mener at et fokus
på alle de gangene det går bra er
minst like viktig.
Hva gjør at det oftest går bra?
Når vi klarer å se i prosesser hva
som gjør at ting faktisk går bra og
hvilke begrensende faktorer som
finnes – er hans påstand at man
mye lettere kan forstå og forutse
feil. Utfordringen er at alt som
skjer til vanlig blir man nærmest
blinde for. Mye av retningslinjearbeid handler om hvordan man
forestiller seg at arbeidet gjøres
(Work as imagined), men avviker
ofte stort fra daglig praksis (Work
as done – WAD). Sikkerhetsarbeidet må ta utgangspunktet i
WAD for det er her endringene
må gjøres.

Læringsnotater
Representanter fra Helsedirektoratet fortalte om praksis
rundt meldinger pasientskader
og om læringsnotater fra Meldeordningen. Læringsnotater er
oppsummering av analyser av
aggregerte data fra innmeldte,
uønskede hendleser fra spesialisthelsetjenesten. I et systemperspektiv ser man etter risikoområder og forbedringsmuligheter. De oppfordrer leger til å
bruke medlingene aktivt. Når
man får et relevant læringsnotat

Et eksempel er Norsk Radiologisk
Forening som sier at: ”Ikke gjør
billeddiagnostikk ved korsryggsmerter uten varselsymptomer”.
Påstanden blir så godt dokumentert med gode referanser.
Dette for å redusere unødig
bruk av MR. Målet er ikke å
spare penger, men gi utrede og
behandle på riktig indikasjon.
Kvalitetsutvalget i Nof skal
kontakte våre faggrupper for å
utfordre faggruppene til å komme

Under konferansen ble det stiftet
en forening for leger med interesse for kvalitet og forbedringsarbeid. For de som har interesse
er det bare å ta kontakt med
fagavdelingen i Legeforeningen.
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Høstmøtet 2018
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet, påmelding, hotell,
utstilling eller andre ting ta kontakt med Kristin Solstad i KSCI.
mail kristin@ksci.no

NOP & annonser

Våre tjenester

Ønsker du å annonsere i Høstmøteboken eller NOP og har
du spørsmål vedrørende artikler og innlegg, ta kontakt med
Ødegaard reklame & design.
telefon 66 78 32 00 eller mail bente@odesign.no
Vi minner om at materiellfrist for NOP nr. 1, 2018 er 16. februar.

• profilering
• annonser
• brosjyrer/trykksaker
• kataloger
• årsrapporter
• kampanjer
• utstillinger
• reklameartikler
• web design
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Det er søkt om godkjenning for 15 timer valgfritt kurs for spesialiteten
Ortopedi og Plastikkirurgi, og kan refunderes via Fond III. I tillegg til det
faglige programmet er det som tidligere mulighet til å benytte seg av de
fantastiske alpin og langrenn løypene som ligg rett utenfor døren, samt
utendørs svømmebasseng. Vi håper å se flest mulig av dere på Ilsetra,
men antall plasser er begrenset slik at det er første mann til mølla.
Vennlig hilsen
Cecilie Lind, Bjørn Tore Haga,
Rakel S. Gudmundsdottir og Eivind Strandenes
Haukeland Universitetssjukehus
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Stipend, kurs &
konferanser

Things to do 2018
Har du lyst til og ambisjoner om å oppdatere deg, få ny inspirasjon eller
utveksle erfaringer med kollegaer du ikke ser til daglig? Allerede nå kan
du begynne å planlegge kurs og konferanser i 2018.
Norsk forening for håndkirurgi
– vintermøte

AAOS 2018
Annual Meeting

26. - 28. januar 2018, Ilsetra

6. - 10. mars 2018, New Orleans, Louisiana

Påmelding: http://www.ksci.no/

Påmelding: https://www.aaos.org/register/

Norsk Artroskopiforenings
vintermøte

Husk Vårdagene 2018!

2. - 4. februar 2018, Kvitfjell
Påmelding: http://www.artroskopi.no/

Solstrand hotell v/Bergen, 12. - 13. april
Tema: Revisjonskirurgi rundt om i landet
Arr: Norsk forening for hofte- og knekirurgi
Nettside: www.nfhkk.net

Ikke glem at vi arrangerer EPOS i Oslo i 2018

EPOS, European Paediatric Orthopaedic Society, er den europeiske
organisasjonen for barneortopedi og består av ortopeder fra alle land
i Europa, samt fra USA og Canada og enkelte andre land. Den årlige
EPOS-kongressen avholdes 11.-14. april, 2018 i Oslo.
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Stipend, kurs &
konferanser

Reisestipend og beste
høstmøteforedrag

Göran Bauer’s
grant

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

Göran Bauer’s grant of
€10.000 – is bi-annually
given to a member of the NOF.

Norsk Forening for
Håndkirurgis reisestipend
Styret kan tildele et eller flere
reisestipend på inntil kr 10.000
til medlemmer for å besøke
håndkirurgiske avdelinger i andre
land, fortrinnsvis skandinaviske.
Deles ut hvert år. Førstegangssøkere vil bli prioritert.
Søknader sendes til styret
ved sekretæren og bør inneholde opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten publisere et reisebrev i
Norsk ortopedpost, Tidsskrift for
Den norske lægeforening eller
tilsvarende organ. Det bør fremgå
at reisen er støttet av stipend fra
Norsk Forening for Håndkirurgi.
Kopi av reisebrev samt regnskap
for reisen sendes til styrets
sekretær, hvoretter utbetaling av
stipendmidlene kan finne sted.
Hvis stipendiaten ikke har oppfylt
betingelsene for utbetaling av
stipendet innen 1. september det
påfølgende år, går stipendbeløpet
tilbake til foreningen.

Norsk Forening for
Håndkirurgis pris til beste
håndkirurgiske Høstmøteforedrag fra unge kirurger
Styret kan tildele en pris på
inntil kr 5.000 for beste håndkirurgiske høstmøteforedrag
fra leger i utdanningsstilling.
Hvis prisvinneren ikke er
medlem av foreningen,
vil foreningen dekke
medlemskontingenten
det første året. Man
kan bare vinne
prisen en gang.

The purpose of the grant is to
support study visits of NOF members to orthopaedic institutions
as a part of a scientific project,
and/or to support scientific meetings of NOF members related
to a scientific project. The scientific project should result in a
publication in Acta Orthopaedica.
Deadline of the application is
April 20, 2018.
The application should be
e-mailed to: info@norf.org
The application, in English, must
include the following headings:
- Introduction, general aim of the
scientific project (max 1 A4);
- A description of the visit and/or
meeting and the relevance for
the project (max 1 A4);
- The research plan or work plan
of the scientific project
(max 2 A4);
- The total project budget, and a
specified budget for the study
tour or scientific meeting
(max 1 A4);
- Short CV (incl. publications).
The grant application must be
sent electronically, attached as a
PDFfile, and it must not exceed
6 A4 pages, preferably less.
Applications longer than 6 pages
will be truncated. Please name
the file your name.
The successful candidate(s) will
be announced at the coming
NOF Congress.
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Blir du med?
Ønsker du å bli medlem av
Norsk ortopedisk forening (Nof) ?
Kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha Norsk
ortopedisk forening som din fagmedisinske forening
Ikke-leger kan søke om å bli medlen av foreningen ved å søke til
Nof styret v/ sekretar@ortopedi.no

Søknaden om medlemsskap skal inneholde
•
•
•
•
•

Navn, fødselsdata
Arbeids- og hjemmeadresse
E-postadresse
Utdanning
Yrkeskarriere (stikkordsmessig)

Medlemsfordeler
• Medlemmer får fritt tilsendt foreningens
medlemsblad Norsk Ortopedpost med
4 utgaver i året
• Du blir også automatisk medlem
i Nordisk ortopedisk forening
• Du får automatisk abonnement
på Acta Orthopedica
Årskontingent er kun
kr 600,- for assosierte
medlemmer.

Stipend, kurs &
konferanser

Inger Schulstads minnestipend for
utdannelse innen håndkirurgi
Kopi av reisebrev og regnskap for
reisen sendes 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 stipendet
tilbake til minnefondet.

Etter Inger Schulstads ønsker,
skal stipendet fortrinnsvis utdeles
til en kvinnelig lege med interesse for og under utdannelse
i håndkirurgi. Styret i Norsk forening for håndkirurgi kan tildele
et eller flere stipend på inntil
kr 10.000 for å besøke håndkirurgiske avdelinger i andre
land. Førstegangssøkere vil bli
prioritert. Søknaden sendes til
styret ved sekretæren og bør

inneholde opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet
og kostnadsoverslag. Søknadsfrist vil være 1. september.
Tildelingen bekjentgjøres på
årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten publisere et reisebrev i
Norsk ortopedpost eller Tidsskrift
for Den Norske Legeforening.
Det bør fremgå av brevet at
reisen er støttet av stipend fra
Inger Schulstads minnefond.

Beste foredrag

Beste foredrag

Norsk Forening for Skulderog Albuekirurgis stipend.

Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger
for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) ved Høstmøte 2017.

Foreningen vil i forbindelse med
Ortopedisk Høstmøte dele ut
stipend til beste foredrag innen
skulder og albuekirurgi.
Stipendet er på kr 10.000.
Alle innsendte abstracts og
tilhørende presentasjoner
under høstmøtet vurderes, og
en bedømmelseskomite tar den
endelige avgjørelse.

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen
av Høstmøte 2017. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag
med kr 5.000.
En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle
aksepterte innlegg.
Lykke til og god arbeidslyst!

TRIGEN™
INTERTAN™

Intertrochanteric Antegrade Nail

TRIGEN™
META-TAN™

Trochanteric Antegrade Nail
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NEWCLIP

NEWCLIP SINGEL USE KIT
FOR RADIUS OG ANKEL

Vollsveien 13E, Boks 317, 1326 Lysaker - Tlf 67 51 86 00 / Faks 67 51 85 99
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

Stipend, kurs &
konferanser

Research Grant
Charnley stipend som støtte til
forskningsarbeid, videre- og etterutdanning, produktutvikling og studiereiser med mer innen hoftekirurgi.
Stipendet er på kr 100.000 og ble opprettet
i 1986 av OrtoMedic AS.
Vurderingskomiteen består av Kari Indrekvam
og Arild Aamodt som representanter fra Nof
og Thormod Dønås fra Ortomedic AS.
Søknadsfrist 15. september.
Skriv søknaden din på et Word-dokument
etter følgende mal:
- Søkerens navn
- Fødselsdato
- Sykehus/Institusjon
- Seksjon/avdeling
- Adresse
- Telefon
- E-post adresse
- Prosjektets tittel
- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett
- Er annen finansiering søkt?
Word-dokumentet sendes
som vedlegg til begge
e-mail adresser nedenfor:
thormod.donas@ortomedic.no
og
leder@ortopedi.no

Financial support for research work,
both basic and clinical research, in
orthopaedics in Norway. Only full
members of The Norwegian Orthopedic
Association can apply for this grant.
The evaluation committee will consist of
members from the Norwegian Orthopedic
Association. The board of The Norwegian
Orthopedic Association (Nof) will suggest
Nof-members to the evaluation committee.
This grant was established in 2012, with the
amount of 50.000 NOK. (With support from
Heraeus Medical GmbH).
The application, no longer than 2–3 pages,
should be written as a Word-document with
the following content:
1. Name of the applicant
2. Birth date of the applicant
3. Hospital/institution
4. Division/department
5. Address
6. Telephone
7. E-mail address
8. Other participants in the study (supervisors, other hospitals). Further content:
a. Title of the project/study
b. Description of the study,
project protocol
c. Budget
Applications with the Word-document
attached, should be sent to:
leder@ortopedi.no
Deadline for application is 30. September.
The winner is obliged to submit a report
(in English) within the Orthopedic
“Høstmøte” in October the following year.
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Norsk Artroskopiforenings
LIS-stipend 2018
Norsk Artroskopiforenings Vintermøte arrangeres
2.-4. februar 2018 på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell.
Reisestipendet på kr 10.000,- deles ut i forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings Vintermøte, og skal brukes på følgende ESSKAeller ISAKOS-kongress.
Vinneren bestemmes ved at det gjøres en loddtrekning mellom leger i
spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren må være medlem
av Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen ortopedisk
kirurgi. Han eller hun må avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på
foreningens hjemmeside; www.artroskopi.no.
Påmelding til Vintermøtet gjøres på Norsk Artroskopiforenings
hjemmeside; www.artroskopi.no

Smith & Nephew
Artroskopistipendium er
også i år på kr 40.000.
Statutter for Smith & Nephew
Artroskopistipendium
1. Stipendiets navn:
Smith & Nephew Artroskopistipendium.
2. Stipendiet er på kr 40.000,og utdeles en gang årlig i
forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings
årsmøte.
3. Stipendiet kan tildeles
medlem av Norsk Artroskopiforening etter skriftlig
søknad.
4. Stipendiet gis som støtte til
igangsatt forskningsarbeid,
kliniske studier eller annet
relevant arbeid til utvikling
av faget.
5. Norsk Artroskopiforening
foretar utlysing av stipendiet.

g
o
l
u
j
d
Go ytt år!
n
t
d
go

6. Vedtak om tildeling fattes av
stipendstyret med to medlemmer oppnevnt av styret
i Norsk Artroskopiforening.
Medlemmene av stipendstyret oppnevnes for 2 år av
gangen.
7. Stipendiatene skal i ettertid
gi en skriftlig redegjørelse til
stipendstyret for bruken av
midlene.
8. Statuttene kan endres etter
etter avtale mellom styret i
Norsk Artroskopiforening og
Smith & Nephew A/S.
Søknad skal innsendes til stipendstyret i word/pdf-format
som vedlegg til e-post.
randi.margrete.hole@gmail.com
Søknadsfrist 5. januar 2018
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Norsk Artroskopiforenings
Vintermøte 2018
Kvitfjell 2.-4.februar
Påmelding:
www.artroskopi.no

Fot/ankel artroskopi
Albueartroskopi
Kne
Internal brace
ACL/PCL

Artroskopisk assistert
frakturbehandling

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

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

Stipendet er på kr 50.000 og ble
opprettet i 1982.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

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

3. Stipendet er på kr 50.000
og utdeles en gang årlig.
Stipendet kan eventuelt deles
på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
generalforsamling velger et
stipendstyre på 5 medlemmer.
Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
6. Søknaden sendes
leder@ortopedi.no
7. Mottakeren forplikter å avgi
rapport
8. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendet
etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.
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3. Stipendet er på kr 50.000
og utdeles en gang årlig.
Stipendet kan eventuelt deles
på flere søkere.
4. Norsk ortopedisk forenings
generalforsamling velger et
stipendstyre på 5 medlemmer.
Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
6. Søknaden sendes
leder@ortopedi.no
7. Mottakeren forplikter å avgi
rapport
8. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendet
etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.

Smith & Nephews
forskningsstipend til støtte
for basalforskning og klinisk
forskning innen implantatkirurgien.
Stipendet er på kr 50.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.
Nof’s representanter i
stipendstyret er Tina Wik
og Lars Engebretsen.
Søknadsfrist er
30. september.
Benytt standard søknadsskjema, se Nofs nettside.
Søknaden sendes:
johan.dahlstrom@smithnephew.com og
leder@ortopedi.no

Oxford® Cementless
Partial Knee

• 97.2% survivorship at 6 years1
• 9 minute reduction in OR time
shown with cementless compared
to cemented2
• Reduction of radiolucent lines
(7% vs 75%) 3

oxfordpartialknee.com

1. Liddle, A. et al. JBJS (Br.) Vol. 95-B, No.2, February 2013.
2. Pandit, et al. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:1365-72
3. Pandit, H et al. JBJS (Br.) Vol. 91-B,No.2. February 2009.
©2016 Zimmer Biomet. All pictures product names and trademarks herein
are the property of Zimmer Biomet, or its affiliates. This material is intended
for health care professionals only. For indications, contraindications and risk
information, please see the package insert and visit www.zimmerbiomet.com.
Not intended for distribution in France.

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

We’ve set the standard.
Again.

Combining COBLATION Technology with FLOW~IQ Technology
to ablate tissue faster and more precisely than ever before.

Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64 - 1395 Hvalstad
Tel.: 66 84 20 20 - www.smith-nephew.no
™ Trademark of Smith & Nephew

