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Redaktørens hjørne

Redaktørens hjørne
jobba ei tid privat veit at ein kan
nytte ressursar smartare enn det
vi gjer i det offentlege men då må
og operasjonssjukepleiarane vere
med på det. Når ein i offentlege
sjukehus har ein dagkirurgi som
opererer 4-5 pasienter per stue
max, altså langt under cutoff
økonomisk medan dei same
opererer minst 8 privat per dag,
er det nokke gale og det må vi
tørre kike på. Rett og slett lære
av ei meir effektiv organisering og
implementere det hos oss.
Terje Vagstad, redaktør

Herreminhatt for ein sommar
og vår vi har hatt bak oss,
åpne konflikter med spectre,
elendig økonomi og press
frå alle retningar. Drittveir
i tillegg ... den globale
oppvarminga let vente på
seg, det er kun i arbeidslivet
temperaturen er høg ...
Hos oss som sikkert i fleire
stader i landet manglar det både
anestesi og operasjonssjukepleiarar, altså ressursar vi e sørgeleg avhengige av for å få gjort
jobben vår på operasjonsstova.
OK, når vi står 2 kollegaer sterilt
er det kanskje ikkje så ofte vi
MÅ ha ein operasjonssjukepleiar
ved sidan av oss men sidan det
er opplest og vedteke at vi ikkje
er gode nok ifht sterilitet har dei
monopol både på vask og prosedyrer pre-, per- og postoperativt.

Må ein verkeleg ha den store
bemanninga
Nye tider og større mangel gjer
imidlertidig at dette må revurderast og kanskje ein igjen må ta
debatten om ein verkeleg må ha
den store bemanninga til kvar
operasjonsstove som vi har i
Norge i dag, dei av oss som har

Annleis med anestesi
Når det gjeld anestesi stiller
det seg annleis, vi vil heller ha
2 sjukepleiarar der som styrer
narkosen og pasienten enn ein
anestesilege som har eit heilt
anna risikoperspektiv enn det
vi har, nektar å sette spinal på
gamlemor med FCF på ein INR
over 2.1 grunna ein risiko for
spinalhematom på 1 - ca. 700 000
medan det e ca. 1-3 % auka
risiko for død grunna grunntilstanden per auka time før dei
blir operert. Den totale risikovurderinga må inn og dette må bli
fleire faggrupper bevisst, difor er
undervisning viktig og vi har heilt
klart ein jobb å gjere med å få
fleire til å skjøne tankegangen og
tenke utanfor gitte retningsliner,
det må vere lov å bruke haudet
for pasientens beste, ikkje låse
seg i retningslinjer. Oppfordrer
alle til å snakke med og tenke
igjennom dette vidare, dette er eit
viktig tema ... Her har vi ein heil
del å gå på i forhold til samarbeid
på tvers av spesialitetar.

Kordan det er hos dere?
Elendig økonomi og bygging av
nytt sjukehus førte nyleg til at
ledelsen vår sendte ut eit direktiv
om at det frå no og ut resten
av året (og sannsynlegvis inn i

”	... alternativet er ei
mykje større og dyrare pasientlekkasje
bort frå vårt primærområde, gjestepasientar er DYRT!”
evigheten) vert innført kurs- og
konferansenekt i heile Helse
Møre og Romsdal. Dette utan å
ha snakka med tillititsvalde, utan
å ha sjekke opp eksisterande avtaler. Eit skudd frå hofta, i blinde.
Direkte tariffstridig i forhold til
§44 i hovedavtalen med Spekter
som seier at ”Kostnadene til
etter- og videreutdanning i samsvar med virksomhetens behov
er arbeidsgivers ansvar”, og
B-delen mellom Legeforeningen
og Helse Møre og Romsdal
§4.2.2 som presiserer at det skal
være 10 dager hvert år. Eit forsøk
på å vere effektiv og resultatorientert. Til stor irritasjon og
frustrasjon, det er veldig få av oss
som nyter å reise på kurs men
kjenner det som ei plikt for å
vere oppdatert, for å jobbe beste
mogeleg, alternativet er ei mykje
større og dyrare pasientlekkasje
bort frå vårt primærområde,
gjestepasientar er DYRT!
Helse Norge er litt 2-delt. Du
har enkelte kollegaer i delar av
landet som utifrå geografi og
sentralisering trur dei kan det
meste, superspesialistar på eit
ekstremt lite felt, td artroskopi
i skulder utan å gjere det same
i andre ledd og lære av det og
resten kor dei er usikre og
ynskjer lære (ta meg gjerne på
det!). Kordan skal ein drive godt
i alle små delar av norge utan
eksessiv kursing, utan input,
utan korrektiv? Eg vil gjerne
henvise til fotballen, veit ikkje
Norsk Ortopedpost • 3 - 2017
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Redaktørens hjørne
fortsatt ...
kor mange av dokke som såg
kampen Tyskland – Norge,
vi vart overkjørt frå A-Å, eg
storkosa meg, ikkje fordi Norge
var dårlege men fordi Tyskland
var så utruleg gode, det e rett og
slett ufatteleg herleg å sjå nokon
beherske ALT i eit fag, akkurat
her var det fotball og vi (Norge)
var statistar.

Betre av å vere allsidig i bunn
Det er heilt urealistisk å tru at det
e annleis i medisin. Norge har
ein befolkning litt mindre enn
Berlin. Ca. 5 % av Tyskland ...
Det som er avgjerdande for kunnskap er ikkje kor du kjem frå
men mengda av det du gjer og
tilbakemeldingar du får. Kirurgi er
mengdetrening, til meir du gjer
til betre blir du. Forutsetninga er
at du fylgjer opp og kontrollerer,
elles har du ikkje noko feedback.

”	... Eg blir av og
til rikeleg provosert
over våre universitetssjukehus som
opererer men let
oppfylgjing gå lokalt,
korleis får dei då
korreksjonar på
det dei gjer?”
Eg blir av og til rikeleg provosert
over våre universitetssjukehus
som opererer men let oppfylgjing
gå lokalt, korleis får dei då korreksjonar på det dei gjer? Akkurat
som i idretten blir du betre av å
vere allsidig i bunn, du lærer av
å bli utfordra på ulike ting. Småsjukehus kan vere like gode eller
betre enn universitetssjukehus
om den enkelte der gjer fleire av
dei same inngrepa enn dei store,

vi snakkar mengdetrening, vi
snakkar audmjukhet, vi snakkar
fag. Akkurat dette meiner eg er
mykje av feilen i det småsjukehusa gir, ofte vel dei ein profil kor
dei kan bli erstatta av kven som
helst medan dei burde gløde i
småområda i faget vårt slik at dei
ikkje er så lette å erstatte. Det
treng ikkje gå bra av den grunn,
Nordfjordeid er eit godt døme
på det, høgspesialisert men
likevel ofra på politikkens alter. I
framtida blir det likevel slik at dei
store sjukehusa blir meir og meir
prisgitt ø-hjelp og den aukande
eldrebølga og småsjukehusa bør
posisjonere seg i forhold til dette
og minske privatiseringa i det
ganske land.

... det beste vi kan, til beste
for dei fleste
Eg vil heller bli operert av ein erfaren kollega på eit lite sjukehus
som gjer mengder av det vanlege
enn ein på eit universitetssjukehus som e supergod på akkurat
sin spesialting men ikkje på det
som feiler akkurat meg når eg
kjem inn som Ø-hjelp, slik trur eg
mange av dokke har det. Ein heilt
annan ting blir det når eg akkurat
treng denne superspesialisten,
då er han eller ho god å ha! I
tillegg etterlyser eg sjølvinnsikt og
audmjukhet hos oss alle, om folk
flest visste ka kirurgisk presisjon
innebærer trur eg dette hadde
vore eit forlatt tema, det vi driver
med er tilpassingar og omtrentligheter, MEN: vi gjer det beste
vi kan, til beste for dei fleste, til
beste for deg som er der akkurat

”	Folk flest er meir
nøgd med oss enn
både healera og snåsamannen så nokke
rett må vi gjere ...”

no! Meir kan ein neppe forlange.
Vi prøver kvar dag å utgjere ein
skilnad og som regel trur eg vi
klarar det. Folk flest er meir nøgd
med oss enn både healera og
snåsamannen så nokke rett må
vi gjere ... Det vise opinionen,
sjølv utan Andreas Wahl ...

Om rettighetar
Når det gjelder rettighetar og
kurs: Hugs at sjukepleieforbundet, spectre og legeforeninga
faktisk e einige i at arbeidsgivar
har eit ansvar for kompetanseutvikling og faktisk og må betale
for dette. Det forplikter og kostar
å utvikle faget og kompetansen
vår, generelt har alle overlegar
10 dagar fri med dekka vakter og
dekka utgifter til kurs i året, dette
følger hovudavtala. LiS-legar er
endå betre regulert ifht kurs. I
tillegg skal det utarbeidast ein
kompetanseplan kor avdelinga
sine spesielle behov skal dekkast
framover, det betyr at du som
driv med sære og rare ting faktisk
skal få oppdatere deg i det, om
det gjeld fotfetish eller handkirurgi, trauma eller barn, behovet for
kompetanse skal dekkast og det
er arbeidsgivars fordømte ansvar
om du er lege eller sjukepleiar,
LiS eller overlege, fysioterapeut
eller radiograf. Ikkje aksepter
nokke anna, hugs at vår felles
kurspott er mykje mindre enn
klinikkråda sin møtepost og kass
av desse er det som gjer betre
behandling og betre.

Barneidretten og oss
I det heile er det store likhetar
mellom barneidretten og det vi
drive med. Vi er begge overadministrert og underleia, dette fører
til at mange mister gnisten og
gir seg så altfor tidleg eller berre
resignerer og følger den store
flokken. GLEDA i det vi gjer, det
Norsk Ortopedpost • 3 - 2017
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Redaktørens hjørne
fortsatt ...
å hjelpe andre eller ha det godt
sosialt vert mindre og mindre
viktig og det tek gløden frå folk,
gjer til at dei ikkje orkar det lille
ekstra, det som betyr så mykje
for deg som kirurg eller du som
verkeleg vil lære deg eitt fag
eller ein idrett, vi har så mange
system som minskar lysta til å
yte ekstra, ekstraarbeid = endå
meir ekstraarbeid og det straffar
dei som vil utgjere ein forskjell,
i idretten tek det, som hos oss,
livet av drivet og gleda med det
vi driv med og entusiastane,
dei blir indoktrinert i eit system
definert av enten eit forbund
eller ein organisasjon, initiativ
og glede vert effektivt stoppa og
med det utviklinga. I idretten
fører det til at mange talent gir
seg, kvifor skal det vere annleis

”	... vi må inkludere
lokale og private,
universitetsmiljøa må
akseptere at andre
kan meir enn dei
om dei vanlege tinga
og vi må skape ei
læringsplattform til
beste for alle.”
hos oss? Vi har ein lang vei å gå,
vi må inkludere lokale og private,
universitetsmiljøa må akseptere
at andre kan meir enn dei om dei
vanlege tinga og vi må skape ei
læringsplattform til beste for alle.
Eg trur foreninga og spesialistkomiteen må gå føre i dette

arbeidet, heldigvis er begge
instansar dekka av særdeles
kompetente folk som vil utgjere
ein skilnad, kvalitetsutvalet må
på bana og vi må jobbe ilag!

Får vi deltakarrekord?
Ei sikkert teikn på at hausten
nærmar seg er arbeidet opp
mot haustmøtet, vi har eit
stort jubileum og eit strålande
program og eg håpar vi i år igjen
set ny deltakarrekord. Utgåva
her er sterkt prega av haustmøtet
og ikkje minst artiklar frå Hebe
Kvernmo som aktivt jobbar for
handkirurgiens (og pasientane)
sitt ve og vel, takk for bidraga!
Vi treffast på ”Plaza” veke 43,
det e berre å glede seg!

Vi sees på

HØSTMØTET
i uke 43!
10
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PP-1208

Dronning Eufemias gate |6, 0191 Oslo
Tlf: +47 66 82 34 00
www.sobi.no, www.xiapex.eu

www.depuysynthes.com
DePuy Synthes • a division of Johnson & Johnson • Drammensveien 288 • 0283 Oslo • Telefon 66 98 10 30

Leder

Kjære medlemmer!

godt og spennende fagprogram.
Igjen vil jeg rette en stor takk til
alle våre faggrupper og medlemmer, som sørger for at Høstmøtet
blir en flott opplevelse år etter
år. Videre vil rette en stor takk til
styret i Norsk ortopedisk forening
for en kjempeinnsats i året som
har gått.

Karl-Ivar Lorentzen, styreleder

Jeg har gleden av å ønske
dere alle hjertelig velkommen til årets jubileumsutgave av Høstmøtet. Norsk
ortopedisk forening er 70 år,
det er 20 år siden ortopedisk kirurgi igjen ble egen
spesialitet og det er 10 års
jubileum for eget ortopedisk
høstmøte.

Møtet avholdes torsdag 26.
oktober, kl 16.30 i New Munch.
Vi klarte dessverre ikke å få til
et tidligere tidspunkt da dette
ville hatt for stor innvirkning på
gjennomføringen av det faglige
programmet. Til gjengjeld har vi
å komprimert den formelle delen
av møtet. På denne måten har
vi fått inn flere høyaktuelle saker
på sakslista, blant annet saken
om fremtidens organisering av
kurs for vår egen spesialistutdanning. Spesialitetskomiteen vil

også legge frem siste nytt om
målbeskrivelsen for fremtidens
ortopediutdanning. Det vil også
bli et innlegg fra Dnlf, som tegner
å bli meget interessant.
Jeg vil derfor oppfordre alle medlemmer til å komme på Årsmøtet.
Det er ingen nedre eller øvre
aldersgrense, alle er velkommen.
Det er viktig for Nof-styret å høre
din mening.
Med det sagt vil jeg avslutte
med å ønske dere alle hjertelig
velkommen til Høstmøtet 2017!

© IM Lundquist | Ødegaard reklame & design

Det er derfor all grunn til å delta
i feiringen av vår egen fagmedisinske forening i tillegg til
at vi, i år som før, kan by på et

I denne lederen vil jeg slå et
slag for Årsmøtet (tidligere kalt
Generalforsamling) 2017. I fjor
var det ca. 40 medlemmer som
deltok inkludert styret. Det er
for dårlig i en forening med over
1 000 registrerte medlemmer!

”	Jeg vil [-] oppfordre
alle medlemmer
til å komme på
Årsmøtet. Det er
ingen nedre eller
øvre aldersgrense,
alle er velkommen.
Det er viktig for
Nof-styret å høre
din mening.”
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- Vedtektsendring relasjon Nof vs. faggrupper
		 v. Cato Kjærvik (diskusjonssak)
- Nasjonale kurs og kurskomiteer- fremtidig organisering
		 v. Karl-Ivar Lorentzen (diskusjonssak)
- Styrehonorar andre godtgjørelser
		 v. Cato Kjærvik
- Dnlf – Aktuelle saker
		 v. Christian Grimsgaard
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Årsberetning
Norsk ortopedisk forening
2016 - 2017

5
4
Takk for

45 år
Tillit til
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PRODUKTER OG LØSNINGER FRA HERAEUS SOM DU KAN STOLE PÅ
www.heraeus-medical.com

Årsberetning
2016-2017

Årsberetning Norsk ortopedisk forening (Nof)
Årsberetning fra styret i Norsk ortopedisk
forening 2016-17
Leder Karl-Ivar Lorentzen

5

Styrets virksomhet i perioden
Styret i Norsk ortopedisk forening
Karl-Ivar Lorentzen, Universitetssykehuset
Nord Norge (leder)
Cato Kjærvik, Nordlandssykehuset Stokmarknes
(nestleder)
Monica Sailer, Akershus universitetssykehus
(kasserer)
Gunn Hulleberg, St. Olavs Hospital (sekretær)
Terje Vagstad, Ålesund sykehus (redaktør Nop)
Bernt Marskar, Førde sentralsykehus (Webredaktør)
Kjartan Koi, Nordlandssykehuset Bodø (Leder LIOS)
Jon Olav Drogset, St. Olavs Hospital (avgått leder)
Greger Lønne, Sykehuset innlandet Lillehammer
(varamedlem)
Styremøter
Styret har avholdt fire styremøter siste år og
planlegger et i uke 43:
12. januar:
Meråker
03. mai:		
Tromsø
31. mai:		
Wien
24. august:
Lesjaskog
23. og 24. oktober: Plaza, Oslo
(deler av møtet avholdes med Spesialitetskomiteen
og Kvalitetsutvalget)
Alle møter referatføres og lagres på foreningens
domene på Google Drive.
Foruten de faste styremøtene inngår mail- og
telefonkontakt i periodene mellom styremøter.

opp her diskuteres også på Nofs styremøter. Spørsmålet om fremtidens utdanningsmodell har vært en
viktig sak der NKF og Nof er helt på linje ift fortsatt
krav om nasjonale kurs og en utdanningsplan med
en konkrete målbeskrivelse for alle spesialiteter.
Dette innebærer også at operasjonslistene må bestå.
Videre er det et sterkt ønske fra NKF om å slå
sammen deres Høstmøte med vårt fordi de ikke
lenger har tilgang på Holmenkollen Park Hotel.
Vårt eget styre har til nå ikke vært positiv til en slik
sammenslåing fordi vi er redd for å ødelegge det
konseptet vi har i dag.
NOF Springmeeting ble avviklet i Tromsø fra
3.-6. mai, 2017. Her var hovedtema Actas fremtid.
Dette blir en orienteringssak på Årsmøtet i uke 43.
Videre presenterte Jon Olav Drogset planene for
NOFs 2020 kongress i Trondheim. Han fikk meget
gode tilbakemeldinger fra medlemslandene.
Efort ble avholdt i Wien fra 31. mai - 2. juni. Hele
styret var representert på kongressen. Det ble
gjennomført et nasjonalt styremøte. Leder og
nestleder deltok på Eforts Generalforsamling.
Nordisk ortopedisk forening hadde også et møte
med medlemslandenes presidenter om Actas
fremtid. Sistnevnte var en fortsettelse på møtet i
Tromsø. Saken kommer opp på Årsmøtet i uke 43.
Høstmøte 2016
Høstmøtet 2016 ble avholdt i perioden 26.-28.
oktober. Deltagerantallet holdt seg stabilt og det faglige programmet fikk mange gode tilbakemeldinger.
Spesielt av året var ”Beste frie foredrag”, som ble
en stor suksess. Denne sesjonen gjentas i 2017.
Vi var ikke fornøyd med oppmøte på Årsmøtet,
men har fått inn flere forslag for å gjøre dette mer
interessant. Dette skal vi forsøke å realisere i 2017.

Høstmøte
Styret bruker mye av sin tid til å planlegge Høstmøtet. Siste år er intet unntak. Planleggingen
og gjennomføring foregår i samarbeid med Nofs
faggrupper, PCO Kristin Solstad (KSCI) og Bente
Ødegård (Ødegård reklame og design).
Styrerepresentasjon
Nof er representert i Norsk Kirurgisk Forening.
Det avholdes fire møter i året. Representasjonen
deles mellom leder og nestleder. Vi har et godt
samarbeid med NKF. De viktigste sakene som tas
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Årsmøte 2016 (de viktigste sakene)
Tilstede var Styret i Nof og ca. 30 medlemmer.

Sak 30 (2016)
Saker forelagt av styret
30.1 Norsk Forening for Revmakirurgi

Sak 9 (2016)
Rapport fra Spesialitetskomiteen
Leder Øystein Lian orienterte om følgende saker:
1. Spesialistgodkjenning av kollegaer fra andre land
behandles av konsulenter i Helsedirektoratet
(Hdir). Bare i spesielle tilfeller sendes søknaden
til Spesialitetskomiteen for uttalelse.
2. Etterutdanning av legespesialister – arbeidet vil
fortsette neste år.
3. Arbeide med nytt spesialistløp for Ortopedisk
kirurgi. Det ser ut til at Ortopedisk kirurgi er
sikret i eget utdanningsløp og ikke blir en del av
common trunk med andre kirurgiske spesialiteter.
Spesialitetskomiteen har utformet læringsmål
(læringsmål, læringsaktivitet, aktivitet). Det er
læringsmål ene som blir forskriftsfestet, derfor er
operasjonslisten plassert som læringsmål. Internundervisningen er foreslått fjernet. De obligatoriske kursene fortsetter uendret. En arbeider med
å få etablert et nytt kurs i ortopedisk teknikk (tilsvarende kurset i kirurgisk teknikk for kirurger).
Spesialitetskomiteen har sendt sitt høringssvar til
Dnlf. Det er Dnlf som kommuniserer med Hdir.
4. Spesialitetskomiteen og Nof-styret har fattet et
felles vedtak for å sikre best mulig felles norsk
ortopediutdanning, og motvirke at utdanningen
fragmenteres på ulike helseforetak.
Vedtaket: Det skal være felles nasjonale kurs for
norsk ortopedisk utdannelse. Kurskomiteen skal
være den samme fra år til år med unntak for de
medlemmer som byttes ut. De sentrale nasjonale
fagmiljøene bør være representert i komiteen og
som foredragsholdere
5. Det er usikkert om det fortatt blir besøk av
Spesialitetskomiteen på de ulike utdanningssykehusene. Det foreligger flere alternativer: Tilsynsbesøk opprettholdes slik som i dag, tilsynsbesøk
gjøres kun ved behov, Komite for tilsyn oppnevnes av Hdir.
6. Det er blitt faste LIS-stillinger og Gruppe 1-tjenesten vil forsvinne. Det enkelte Helsefortak skal
lage utdanningsløp innen sin helseregion.
(Helse.Vest ortoped, Helse-Øst ortoped osv).

Det har ikke vært noen aktivitet i Norsk Forening
for Revmakirurgi siste 2 år. I henhold til § 11 innstiller styret til at faggruppen nedlegges. Generalforsamlingen vedtar nedleggelse av faggruppen
Norsk Forening for Revmakirurgi.

30.2 Vedtektsendring jmf sak 30.1
Vedtektendring av § 11 som følge av sak 30.1, ble
godkjent av generalforsamlingen.

30.4 “Gi kniven videre”
Leder i LIOS Kjartan Koi orienterte om satsningen
“Gi kniven videre”. Det er en lansdekkende kampanje som har til hensikt å sette fokus på og forbedre den pedagogiske tilnærmingen for kirurgiske
opplæring av LIS i ortopedi. Det lages blant annet
foilere for pre- og postoperativ sjekkliste. En ønsker
å involvere alle landets sykehus. Det blir et introduksjonsmøte på Gardermoen 24. november og
sykehusene oppfordres til å sende en representant
dit. For evaluering av kampanjen er det planlagt
Quest-back undersøkelse før og etter oppstart.
Kontakpersjon: kjartan.koi@gmail.com. Planlagt
oppstart 1. januar 2017. Generalforsamlingen
berømmet og gav sin støtte til LIOS sitt initiativ.

Sak 32 (2016)
Regnskap pr 31.12.2015
Regnskap og balanse for 2015 ble lagt fram av
kasserer Monica Sailer. Generalforsamlingen hadde
ingen ytterligere kommentar og godkjente regnskapet
under forutsetning at det blir revisorgodkjent.

Sak 33 (2016)
Budsjettforslag for 2017
Det er beregnet økte utgifter neste år fordi Nof skal
arrangere Spring meeting (felles styremøte for
medlemsland i NOF) i mai 2017. Dette er en
forløper til at Nof skal arrangere Nordisk ortopedisk
kongress i 2020. Videre skal Nof styret delta på
EFORT som i 2017 er i Wien.
Budsjetter er derfor satt opp med et lite underskudd
(-50 300,- kr). Foreningen har god likviditet og
styret finner det ikke nødvendig å øke medlemskontigenten pga dette.
Budsjettforslaget ble godkjent av generalforsamlingen.
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Årsberetning

Medlemmer
Medlemsoversikt
Norsk ortopedisk forening har per i dag 1029 ordinære medlemmer og 28 assosierte medlemmer. Av de
ordinære medlemmene er 197 kvinner og 832 menn. Av de største gruppene er 581 medlem av Norsk overlegeforening (Of), 399 medlem av Yngre legers forening (Ylf) og 29 er medlem av Praktiserende Spesialisters
Landsforening (PSL). Tabell 1 og 2 gir et bilde av medlemssammensetningen.
Tabell 1: Medlemskategori og aldersgrupper
Alder

Godkj spes.

Ikke spes.

Pensj<75 år

Pensj 75 år +

T otal

20 - 29

-

18

-

-

18

30 - 39

57

256

-

-

313

40 - 49

240

45

-

-

285

50 - 59

158

11

-

-

169

60 - 66

93

1

1

-

95

67 - 69

30

1

6

-

37

70 - 74

19

-

35

7

61

1

-

-

50

51

598

332

42

57

1029

Mann

Kvinne

20 - 29

12

6

18

30 - 39

218

95

313

40 - 49

225

60

285

50 - 59

139

30

169

60 - 66

91

4

95

67 - 69

37

-

37

70 - 74

60

1

61

75 og eldre

50

1

51

832

197

1029

75 og eldre
Total
Tabell 2: Alder og kjønn
Alder

Total

Total

Avdøde medlemmer meldt til Den norske legeforening pr. 01.09.17:
Peder J. Mangersnes, født 09.04.1940 - død 19.12.2016
Carl Harald Fredrik Russwurm, født 24.04.1935 - død 17.06.2017
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Organer valgt på Nofs Årsmøte
Spesialitetskomiteen
Leder Øystein Lian
Medlem Øystein H. Berg
Medlem Ragnhild Støen
Medlem Mona Nysted
Medlem Jon Dahl
Medlem LIS Christer Kjærvik
Varamedlem Esten Haanæs
Varamedlem LIS Jørgen Andvig
Kvalitetsutvalget
Leder Peter Tobias Franke
Medlem Inger Opheim
Medlem Lars Gunnar Johnsen
Medlem Greger Lønne
Forskningsutvalget
Gunnar Knutsen, Helse Nord
Eivind Witsø, Helse Midt
Kari Indrekvam, Helse Vest
Jan Erik Madsen, Helse Sør-Øst
Karl-Ivar Lorentzen, Leder Nof
Valgkomite
Hebe D. Kvernmo
Ketil Holen
Jon Olav Drogset

Andre organer med Nof representasjon
Nasjonalt register for Leddproteser
Referansegruppe:
Otto Schnell Huseby, leder – Helse Midt-Norge
Stephan Maximillian Røhrl, Helse Sør-Øst
Gunnar Knutsen (Ny), Helse Nord
Øystein Gøthesen (Ny)– Helse Vest
Representant for tjenesten:
Lars B. Engesæter, UiB/Helse Bergen
Styringsgruppen for Nasjonalt Korsbåndsregister
Lars Engebretsen, leder – OUS
Andreas Persson – OUS
Jon Olav Drogset – St. Olav
Håvard Visnes – Haukeland
Stig Heir – Martina Hansens Hospital
Styringsgruppen for Nasjonalt barnehofteregisteret
Ola Wiig, leder OUS
Anders Wensaas, Ahus
Trude Gundersen, Haukeland
Anne Kristin Reve, Stavanger
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Nasjonalt traumeregister
Martinus Bråten
Norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi
Greger Lønne
Styremedlem Norsk Kirurgisk Forening
Karl-Ivar Lorentzen, leder Nof
Styremedlem i EFORT
Karl-Ivar Lorentzen, leder Nof
Representant i UEMS
Kari Indrekvam
Styrerepresentant i Nordisk Ortopedisk Forening
Karl-Ivar Lorentzen, leder Nof
Stipendstyret – Charnley stipendet
Kari Indrekvam
Arild Aamodt
Stipendstyret Smith and Nephew
Lars Engebretsen
Tina S. Wik
Faggrupper i Norsk ortopedisk forening
Faggruppe for Ortopedisk Traumatologi
Norsk Artroskopiforening
Norsk Barneortopedisk Forening
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
Norsk Forening for Håndkirurgi
Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
Faggruppe for Osteoporose og Benhelse
Undergruppe Nof
LIOS – Leger i Ortopedisk Spesialisering
Interessegruppe Nof
Norsk spinalkirurgisk forening

Årsrapporter faggrupper
Rapport fra Faggruppe for Ortopedisk
Traumatologi
Leder John Clarke-Jenssen
Årsrapport for 2017
Målet for faggruppen er å fremme utviklingen av
ortopedisk traumebehandling i Norge. Videre er et
hovedmål å arrangere et årlig traume symposium
på høstmøte, på sikt ønsker vi også å avholde årlige
møter med traumatologi i fokus.

Årsberetning

Hovedfokus i perioden har vært å virke som en interesseorganisasjon for traumeinteresserte ortopeder.
Vi har avholdt tre vellykkete og godt besøkte symposier. Målet med symposiene er å belyse frakturbehandling som foregår på de fleste norske sykehus
som driver med ortopedisk traumebehandling. Årets
symposium er intet unntak og vil omhandle behandlingen av frakturer rundt albuen hos voksene. Vi vil
også forsøke å avholde et mini symposium/Interaktiv
sesjon med fokus på LIS.
I året som har gått har det vært relativt beskjeden
aktivitet utover høstmøtesymposiet. Målet for den
kommende perioden som er å bli en levende
forening som jobber for god ortopedisk traumebehandling i hele landet.
Nytt av året er at vi har opprettet en pris for beste
traume relaterte studie/foredrag på høstmøte. Prisen
er på NOK 5 000,- samt at vinneren vil representere
Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi under
sesjonen for høstmøtes beste foredrag.
Vi har enda ikke fått opp ett fungerende medlemsregister og dette vil naturligvis bli en hovedprioritet
for 2017/2018.
Økonomien i faggruppen er god, da vi har ”arvet”
en del midler fra traumeutvalget og AO alumni i
tillegg til inntekter fra fjorårets symposium.
Alle traumeinteresserte ortopeder oppfordres til å
møte opp på generalforsamlingen på årets høstmøte.

Rapport fra Norsk
Atroskopiforening
Leder Randi Hole
Styrets sammensetning, valgt på årsmøtet 04.02.17:
Randi Hole, leder
Bjørn Gunnar Kristiansen, sekretær
Mette Andersen, nestleder
Frode Hellum, kasserer
Sverre Løken, styremedlem
Norsk Artroskopiforening har 121 registrerte
medlemmer og 6 æresmedlemmer. Det er noe
utestående kontingent og antallet betalende
medlemmer blir således noe lavere. Foreningen har
hatt normal aktivitet siste år.
I 2017 feirer foreningen sitt 25 års jubileum.
Under Høstmøtet 2016 arrangerte Norsk Artroskopiforening sitt eget symposium med temaet ”Hip joint
preservation surgery”. I tillegg til norske foredragsholdere holdt Martin Beck fra Luzern 2 gode
innlegg. Det var god deltagelse på symposiet, og
foreningen fikk mange positive tilbakemeldinger.

Norsk Artroskopiforenings stipend 2016 for beste
artroskopirelaterte foredrag ved Høstmøtet ble
tildelt Nina Kise, Martina Hansens Hospital for
studien ”Treningsterapi versus artroskopisk
meniskreseksjon som behandling for degenerative
meniskrupturer hos middelaldrende pasienter”.
Stipendet var som tidligere på kr. 10 000,-.
Vintermøtet 2017, som er foreningen sitt hovedarrangement, ble også i år arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell helgen 3.-5. februar. I alt
var det 62 deltagere på årets kongress. Det faglige
programmet var variert og av høy standard. Fredag
kveld fikk vi som vanlig en oppdatering fra Norsk
Korsbåndregister, vi fikk også informasjon om den
planlagte registreringen av ikke-opererte ACL skader
i registeret. Videre holdt Rob laPrade to innlegg,
det første om MCL skader og videre om revisjonsrekonstruksjon av acl. Kvelden ble avsluttet med
et innlegg om artroskopi ved syndesmoseskader i
ankel og betydningen av røyking på cuff tendinopati. Lørdag formiddag hadde vi en kort sesjon om
kne der vi ble oppdatert på ESSKA konsensusen
om behandling av meniskskader og om behandling
av ramp lesions. Hovedsesjonen lørdag formiddag
hadde tema hofteartroskopi. Vi fikk en grundig
gjennomgang av preoperativ planlegging, operasjonsteknikker og konservativ behandling. Moritz Tannast
og Michael Dienst er to høyt profilerte hofteartroskopører fra hhv Bern og München og foredragene
deres var høydepunkter denne helgen. Fysioterapeut Thomas Ødegaard fra NIMI har forelest for
oss flere ganger tidligere og holdt som vanlig svært
gode innlegg om konservativ behandling.
Lørdag ettermiddag feiret foreningen sitt 25 års
jubileum og nestorer innen artroskopi i Norge var
invitert til å dele sine erfaringer med artroskopi
gjennom 25 år. Dette ble et flott historisk tilbakeblikk.
Søndag formiddag hadde skulder/albueforeningen
ansvar for en sesjon med tema skulderinstabilitet.
I tillegg til foredragsholdere fra egen forening, var
Klaus Bak fra Danmark gjesteforeleser. Artroskopiforeningens medlemmer har tilgang til foredragene
på vår hjemmeside.
Generalforsamling ble avholdt 4. februar. Årsberetningen ble gjennomgått, og nytt styre ble valgt,
se over. 3 nye æresmedlemmer ble valgt. Æresmedlemmene har vært svært sterke bidragsytere
til utviklingen av artroskopisk kirurgi i Norge og alle
tre kan trygt kalles pionérer i sine arbeidsfelt. Nye
æresmedlemmer er Torbjørn Grøntvedt, Torbjørn
Strand og Lars Engebretsen. Smith & Nephew sitt
Artroskopistipendium på kr. 40 000,- ble i år delt
mellom Trond Olav Lundemo fra St. Olavs Hospital
med studien ”A prospective randomized controlled
trial comparing the Endobutton CL BTB Fixation
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System with metal interference screw in the femoral
fixation of patellar tendon grafts in anterior cruciate
ligament reconstruction” og Agnar Tegnander fra
Aleris Rosenborgklinikken med studien “A comparison of surgery in patients with long-standing
mid-portion Achilles tendinopathy with conservative
treatment”. Arthrex artroskopistipender, som er to
etterutdanningsstipender, ble tildelt Stefan Moosmayer
fra Martina Hansens Hospital og Trygve Methlie fra
Haukeland universitetssykehus. Hjörtur Brynjolfsson
fra Haraldsplass diakonale sykehus ble trukket ut
blant LIS-legene som deltok på møtet som vinner av
Artroskopiforeningens reisestipend på kr. 10 000,-,
midlene går til dekning av reiseutgifter til ISAKOSkongressen 2017 eventuelt ESSKA-kongressen 2018.
Artroskopiforeningen har egen facebook-side og
hjemmeside der det fortløpende blir lagt ut informasjon om kongresser, møter, interessante artikler etc.
Det er også på hjemmesiden man kan melde seg på
til neste års vintermøte; www.artroskopi.no

Nasjonalt barnehofteregister er inne i sitt 7. driftsår
og har nå status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.
Ved årets EPOSNA 2017 konferanse i Barcelona
framla Vera Henriksen muntlig presentasjon.
Christian Sætersdal, HUS; disputerte på emnet
”Clubfoot treatment in Norway. Introduction of the
Ponseti method has improved the outcome”.
Styret har vedtatt at vi skal ha en facebookgruppe,
slik at kontakten blant medlemmene blir bedre.
Det arbeides også med en logo for Norsk Barneortopedisk Forening.
Alle medlemmer oppfordres til å møte på Nbof’s
generalforsamling 2017.

Rapport fra Norsk Fot- og Ankelkirurgisk
Forening
Leder Jákup Midjord

Rapport fra Norsk Barneortopedisk Forening
Leder Lars Fosse
Lars Fosse, leder
Christian Sætersdal, nestleder
Suki Liyanarachi, sekretær/kasserer
Anders Wensaas, past president
Andreas Knaus, varamedlem
Thomas Natvik, revisor
Økonomien til Nbof er god. Det er avholdt 5
styremøter. Påminnelse om medlemskontigent vil
bli sendt ut før høstmøtet 2017.
Høstmøtet 2016 ble gjennomført med god barneortopedisk deltakelse. Symposiet ”Ungdomshoften”
belyste emnet fra senoppdaget hofteluksasjon til
diskusjon omkring periacetabulær vs totalprotese
hos ”eldre” ungdommer. Foreleserne holdt fine
innlegg med aktuelle oppdateringer.
19 frie foredrag ble fremført. Joakim Horn, RH, fikk
pris (ære og 5.000 kr) for beste foredrag. Generalforsamling ble avholdt for en liten, men engasjert
del av medlemskaren. Styret takket Elisabeth
Strugstad, sekretær, og Harald Steen, revisor, for
god innsats og ønsket Suki Liyanarachi og Thomas
Natvik velkommen som henholdsvis ny sekretær/
kasserer og revisor. Tema for symposium 2017 er
”Ortopediske idrettsskader hos barn og unge”. Vera
Halvorsen og Ketil Holen koordinerer dette arbeidet.
Lærebok i barneortopedi er nå lansert og finns i
handel, den inngår som en del av materialet til barneortopedisk spesialistkurs. Styret takker alle bidragsytere.
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Generalforsamling ble holdt i forbindelse med
Høstmøtet onsdag. Sted: Radisson Plaza, Møterom
33 etg 26. oktober 2016 kl. 17.30-18.30.
Elisabeth Ellingsen Husebye stod for valg og ble
gjenvalg med applaus fra salen. Styret består av;
Jákup Midjord, leder, Elisabeth Ellingsen Husebye,
Ari Bertz kasserer og Lars Kjetil Aas. Ari Bertz,
kasserer, hadde forfall og møtte ikke slik at regnskapet ble forelagt styret i etterkant og ble godkjent.
Medlemstallet i foreningen har vært jevnt økende
gjennom årene og er nå rundt 70 samt rundt 20
EFAS medlemmer. Økonomien er god, nøyaktig
regnskap fremlegges på GF.
Muligheten for at gjenopplive Advanced fotkurs,
som tidligere ble holdt i Tønsberg, ble diskutert.
GF gav Marius Molund og Fredrik Nilsen fra SØ
mandat til at jobbe videre med kursopplegg ved
SØ. Andreas Dietze tilbød å hjelpe fra sidelinjen.
Kursopplegget er ferdig og godkjent i regi av Legeforeningen og planlagt til 2 dager medio januar
2018. Kjetil Hvaal informerte om Nasjonalt kompetanse tjeneste innen fot-ankel som bl.a. omfatter
utvikling av kunnskap, nettundervisning og kursing.
Der er avholdt 1 styremøter i løpet av året. Hovedvekten av aktiviteten i styret går til organisering av
kurser og møter.
Kursvirksomhet.
NOFAF Høstmøte symposium 2016 handlet om
“Senetransposisjoner i foten”. Møteledere var Are
Stødle og Fredrik Nilsen. Symposiet var vel besøkt
og fikk god respons fra deltakerne.

Årsberetning

Foreningen arrangerte i år vårmøte – Ankelartrose
– fredag 6. mai. Kjetil Hvaal og Marianne Lund
Eriksen ledet møte som bla hadde besøk fra
Charles Saltzman fra Salt Lake City og Xavier Martin
Olivia fra Barcelona.
Møtet fikk meget positive tilbakemeldinger. Der var
60 deltakere.
Forenings medlemmer deltager på flere av de
obligatoriske utdanningskurs i ortopedi. Disse er
Vossakurset, Oppdalkurset samt Skopikurset på
Hafjell. Det ble i 2013 opprettet et nytt obligatorisk
kurs i fot-ankelkirurgi samt amputasjonskirurgi.
Kurset gjennomgikk en omfattende revisjon av både
innhold og form i 2014. Dette kurset er synes nå
å ha funnet sin endelige utforming og ble avholdt
igjen i september i år. Fakultetet er nå økt fra 5
opprinnelig til 14.

Rapport fra Norsk forening
for Håndkirurgi
Leder Jan-Ragnar Haugstvedt
Styret har i 2016-2017 bestått av:
Jan Ragnar Haugstvedt (Sykehuset Østfold), leder
Line Lied (St. Olavs Hospital), nestleder
Rasmus Thorkildsen (OUS-RH), styremedlem
Katrine Valen (UNN), sekretær/kasserer
Foreningen har 73 medlemmer, hvorav 53 er
yrkesaktive spesialister i plastikkirurgi og ortopedisk
kirurgi. (Vi har 20 pensjonister/æresmedlemmer).
Styret var samlet under vintermøtet på Hafjell sist
vinter, og har ellers hatt telefonkonferanser, kontakt
via mail, har enkeltvis truffet hverandre under ulike
møter og hatt separate telefonsamtaler. Det har til
tider vært klare motsetninger i synet på enkelte saker,
og den uenigheten som fremkom på fjorårets generalforsamling har vist at det er to forskjellige oppfatninger om en del spørsmål hvor man kan føle at det
håndkirurgiske miljøet i Norge er delt i to. Tross alt
oppfatter vi dog at vi har bra kommunikasjon og at vi
representerer de ulike håndkirurgiske miljø i Norge.
Aktiviteter 2016-2017:
IFSSH 2016
Foreningens leder var ikke til stede under fjorårets
generalforsamling da IFSSH ble avholdt i samme
tidsrom. Styrets leder er delegat til IFSSH og hadde
dessuten blitt invitert til å organisere et symposium
og var invitert som gjesteforeleser.
Høstmøtesymposiet 2016
Høstmøtesymposiet ble arrangert av Ole Fosse,

Sykehuset Innlandet, Lillehammer, sammen med
kolleger fra OUS-RH. Tema var ”Skader i håndroten”. Gjesteforeleser var Martin A Posner,
New York. Oppmøtet var godt.
Vintermøtet 27.01-29.01, 2017
Vintermøtet til Norsk håndkirurgisk forening på
Ilsetra, Hafjelltoppen, hadde i år et stort antall
deltagere. Det var Katrin Valen fra UNN som var
kursansvarlig. Tema var ”SL-ligament skader”,
”Seneskader” og ”Brannskader”. I tillegg hadde
vår utenlandske gjesteforeleser, Marc Garcia-Elias
fra Barcelona, en engasjerende forelesning om
CMC I leddet. Vi hadde mange egne forelesere
fra ulike håndkirurgiske miljø rundt om i Norge.
Eivind Strandenes fra Haukeland ledet øvelser i
suturteknikk på sener.
Det var i år 39 påmeldte deltagere, det var to som
ikke møtte, mens det i tillegg var ni forelesere.
Mange hadde med seg familie slik at vi opplevde at
det håndkirurgiske miljøet fylte nesten hele Ilsetra.
For 2018 er det Haukeland sykehus ved Eivind
Strandenes som har ansvaret for møtet som vil bli
avholdt 26.-28. januar, 2018. Et av temaene vil
bli Kienboecks disease (Lunatum malaci).
Gjesteforeleser er ennå ikke avklart.
FESSH 2017
Line Lied er vår delegat til FESSH og deltok på
kongressen i Budapest i juni. Møtet var godt besøkt
og det var et spennende faglig program. Tema var
”Evidence based medicine in Hand Surgery” og
Instructional course omhandlet fingerfrakturer.
Det var mange nordmenn til stede som kongressdeltagere i Ungarn, og det var også medlemmer fra
vår forening som hadde ansvar for symposium, som
var møteledere, som hadde aksepterte abstrakt/
posters som ble presenterte, samt hadde inviterte
foredrag. Spesielt var det de håndkirurgiske miljøene ved OUS-RH, UNN og i Østfold som markerte
seg. Ole Reigstad og Rasmus Thorkildsen, begge
fra OUS-RH, bestod FESSH eksamen hvor Rasmus
hadde den beste eksamen av samtlige som avla
prøven. Styret gratulerer!
Under FESSH delegat møtet ble Max Haerle avtakket som generalsekretær mens Maurizio Calgani
fra Sveits ble innsatt som ny generalsekretær for en
treårs periode.
For øvrig er Hebe Kvernmo tatt opp i gruppen av
eksaminatorer for FESSH eksamen. Hun ble forespurt våren 2017, har takket ja og vil delta for første
gang ved FESSH eksamen i København, 2018.
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IFSSH
Delegatmøte for IFSSH 2017 blir avholdt samtidig
med det amerikanske håndmøtet (ASSH) i San
Francisco i september i år. Det er ingen representant fra vår forening til stede på dette delegatmøtet.
Neste delegatmøte er ikke fastlagt ennå.
IFSSH sender regelmessig ut nyhetsbrev og IFSSH
ezine; disse legges ut fortløpende på vår hjemmeside.
NFFHKs diplomkomite
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt
Diplom skal være tilgjengelig på våre nettsider. Ved
forrige årsmøte mottok følgende fire kolleger fra
OUS-RH diplom; Maria Vatne, Ida Neergård Sletten,
Frode Thu og Trygve Holm-Glad. Nye diplomer
innvilget ila 2016/17 kunngjøres av komitéen under
årsmøtet.
Foreningens kvalitetsarbeid
Det har tidligere vært to akkrediterte håndsentre i
Norge; OUS-Rikshospitalet og St. Olavs Hospital,
men Rikshospitalet har mistet sin akkredisjon.
Grunnlaget for å få akkreditering er at det er en
kirurg på aktuelle senter som har bestått FESSH
diplom eksamen, samt dokumentasjon av aktivitet
og beredskap. I tillegg må søknaden ”fornyes”.
Per i dag har St. Olavs Hospital og UNN akkreditering som håndsenter som tilfredsstiller kriteriene,
men OUS-RH har nå leger med godkjent FESSH
eksamen og vil fornye søknaden.
Norske håndkirurger med FESSH diplom, er
OUS-Ullevål (John Williksen), OUS-RH (Rasmus
Thorkildsen og Ole Reigstad), St. Olavs Hospital
(Adalsteinn Odinsson og Line Lied), UNN (Hebe
Kvernmo) og SØM (Istvan Rigo.)
Websiden www.håndkirurgi.no
Ny webmaster for vår hjemmeside er Rasmus
Thorkildsen. På nettsiden legges det ut informasjon
om nye kurs, samt annet av interesse for
medlemmene.
Vi oppfordrer våre medlemmer om tilbakemeldinger
om bruk av websiden under årsmøtet.
På websiden legges ut lister over medlemmer i
foreningen, liste over hvem som innehar diplom i
håndkirurgi, og det legges også ut referat fra tidligere
årsmøter. Tidligere regnskap skal også legges ut.
Inger Schulstads legat
Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen
håndkirurgi deler ut midler fortrinnsvis til en kvinnelig lege med interesse for og under utdannelse i
håndkirurgi. Statuttene finnes annonsert i NOP’en
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og på vår hjemmeside. Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen. I 2016 ble det besluttet at Maria
Vatne fra OUS-RH skulle motta prisen. Beløpet vil
bli utbetalt etter innsendt rapport.
Reisestipend
Ved forrige årsmøte mottok Morten Beyer Havdal
fra Ahus reisestipend for hospitering ved Erasmus
hospitalet i Rotterdam.
Stipend for beste foredrag
Prisen for det beste håndkirurgiske foredraget presentert av en yngre kirurg under høstmøtet 2016 ble
vunnet av Anders Grønseth, med ”Schwannomer
ved Det Norske Radiumshospital 2009-2015”.
Beste foredrag fra håndkirurgisk faggruppe gikk til
Rasmus Thorkildsen med ”Preliminære resultater
etter interosseous anterior transposisjon for høye
ulnarisskader”. Foredraget ble også holdt fredag ettermiddag under NOFs kåring av beste frie foredrag.
Under årsmøtet oktober 2015 ble det reist spørsmål
om å opprette et kvalitetsregister for håndkirurgi i
Norge. Man har startet et lokalt register ved UNN.
Under årsmøtet 2016 ble det en større diskusjon
om hvorvidt UNN skulle etablere et register for
hele landet. Dette vil tas opp til ny diskusjon på
årsmøtet 2017.
Det ble også under årsmøtet 2015 reist spørsmål
om organisering av Hånd-/Rheuma kurset for
spesialistkandidater i ortopedi. Dette tema ble også
et ”hett” tema under årsmøtet 2016. Diskusjonen
har vært omkring opprettelse av ny kurskomité,
hvem som skulle være medlemmer, hvilke sykehus
som skulle være representerte, samt diskusjon
om kurssted. Det har vært tatt initiativ både fra
vår forening samt fra Nof (ved leder Karl-Ivar Lorentzen og leder i spesialistkomitéen Øystein Lian),
og forskjellige innspill har kommet frem. Som det
fremgikk under årsmøtet i 2016 var det særlig det
håndkirurgiske miljøet ved OUS-RH som hadde
klare synspunkter om hvilke som skulle inkluderes.
Disse ulike synene er også representerte i styret og
vi vil derfor sannsynligvis ikke kunne legge frem en
enstemmig innstilling for årsmøtet. Leder for Nof
og spesialistkomitéen er begge inviterte til å delta
på årsmøtet i vår forening oktober 2017 slik at evt
presiseringer om hva som er ønskelig fra Nofs side
kan avklares under årsmøtet.
Som i tidligere år, så har det også det siste året
blant foreningens medlemmer blitt publisert mange
artikler og skrevet flere bokkapitler i internasjonale
bøker. Det er særlig miljøene i Østfold, på Rikshospitalet og ved UNN som har vært aktive. Vi har
også i foreningen medlemmer som regelmessig
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deltar som forelesere og instruktører på kurs i
utlandet, som er kursansvarlig for kurs i utlandet og
som har styreverv i internasjonale håndforeninger.
Istvan Rigo har planlagt disputas til 13. oktober,
2017, og bør ha gjennomført disputas til årets høstmøte. Sondre Hasselund, som tidligere har mottatt
foreningens reisestipend, har kommet hjem etter
et års”fellowship” i Australia. Vi håper at vi kan få
til ytterligere samarbeid over landegrensene i årene
som kommer.

Rapport fra Norsk Forening for
Skulder- og Albuekirurgi
Leder Kirsten Lundgren
Styret:
Kirsten Lundgren, leder
Berte Bøe, nestleder
Bernd Wünsche, kasserer
Trygve Methlie, sekretær
Lars Eilertsen, styremedlem
Foreningen har 57 registrerte medlemmer. Flere av
disse er aktive på nasjonale og internasjonale møter.
Foreningen arrangerte et eget symposium ved
Høstmøtet 2016 med tittel ”Shoulder Arthroplasty;
indications, challenges and complications”. Forelesere var Ludwig Seebauer fra München, Simon
Lambert fra London og Tore Fjalestad fra OUS, Oslo.
Symposiet ble godt besøkt. Vintermøtet ble også
i 2017 arrangert sammen med Norsk Artroskopiforening på Kvitfjell. Foreningen var ansvarlig for
en sesjon med tittel “Skulderinstabilitet”. Her bidro
gjesteforeleser Klaus Bak fra København, Jesper
Blomquist fra Bergen og Sigurd Liavåg fra Kristiansand. Tilbakemeldinger på form og sted for dette
møtet har vært veldige gode og vi er derfor fornøyde
med at også Vintermøtet 2018 arrangeres der.
Temaet for 2018 blir artroskopisk albuekirurgi. Vi
har satt sammen et godt internasjonalt panel og ser
frem til interessante diskusjoner. Endelig program
for vintermøtet blir publisert på artroskopi.no.
- Ved årets høstmøte arrangerer foreningen et
symposium med tittel ”Nervøs skulder og albue”
som vil omhandle nerveskader og nevropatier i
skulder og albueregionen. Videre er vi som tidligere ansvarlig for sesjonen med frie foredrag
innen skulder og albue.
- Foreningen bestreber seg på å holde utgiftene til
styremøter så lave som mulig og har samlet styret
i forbindelse med andre møter; høstmøtet 2016,
vintermøtet 2017 og vil også møtes i forbindelse
med høstmøtet 2017.

- Økonomien vår er god og vi vil også i år dele ut
pris for beste foredrag på Høstmøtet. Informasjon
om registrerte medlemmer samt styremedlemmenes mailadresser finnes på: http://skulderogalbue.
blogspot.no/

Rapport fra Norsk Forening for
Hofte- og Knekirurgi
Leder Stephan M. Røhrl
På høstmøtet 2016 var tema for NFHKK-symposiet
”Perioperative forhold hos protesepasienten”.
Dr. Toksvik Larsen fra Lund Universitetssykehus
var den eksterne gjesteforeleseren. All risiko skal
elimineres så godt det lar seg gjøre og unødige tiltak
unngås. Han hadde en del nytenkende forslag som
var grunnlaget for en god diskusjon.
For første gang arrangerte vi et Minisymposium
for yngre protese-interesserte leger. Tema var
”Templating av hofteproteser – pre- og postoperativt”.
Kristian Bjørgul og Stephan Röhrl presenterte
bakgrunnen til hvorfor det er viktig å planlegge og
måle sine postoperative røntgenbilder som kvalitetskontroll. Det ble vist mange kliniske eksempler og
gjennomført en planlegging på native røntgenbilder.
Symposiet var godt besøkt.
Dr. Øystein Karlsen fra Oslo universitetssykehus ble
tildelt NFHKKs stipend på 10.000 kr for sin studie
”Rifampicins rolle i behandling av proteseinfeksjon
med stafylokker – en randomisert kontrollert studie”.
Studien er den største randomiserte infeksjonsstudien i verden som fant at det fortsatt er utilstrekkelig evidens for bruken av rifampicin i kombinasjon
med ekvacillin og vancomycin i behandlingen av
proteseinfeksjoner.
I april hadde foreningen styremøte på Solstrand i
Bergen. På sakslisten stod blant annet planleggingen
av Høstmøtesymposium 2017, Vårdagene i 2018,
Current professional knowledge innen protesekirurgi
og veien videre for foreningen. Solstrand blev valgt
som stedet for de neste vårdagene i 2018 med
tema: ”Revisjonsprotesekirurgi rundt om i landet”.
Vi håper at dette tema stimulerer mange protesekirurger å komme til Vårdagene 2018 og knytter det
norske protesemiljøet nærmere sammen.
Foreningen har fått en ny mastermind for hjemmesiden: http://www.nfhkk.net. Dr. Jørgen Norskar
fra St. Olav universitetssykehus tar over etter Filip
Bjørdal som ansvarlig for hjemmesiden. Stort takk til
Filip Bjørdal for sin hjelp til å få foreningens hjemmeside i gang. Lykke til videre i din medisinske karriere.
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Tarjei Egeberg og Kristian Bjørgul har gått av etter 7
år i styret. Begge var med fra grunnleggelsen i 2009
som styremedlemmer. Tarjei var kasserer i hele
perioden og har gitt embetet videre til Tina Strømdal
Wiik. Kristian har vært aktiv styremedlem og har
tilført mye entusiasme, kunnskap og engasjement til
foreningen. NFHKK takker begge for deres innsats
for norsk ortopedi.
Styret 2016 – 17 har bestått av:
Stephan M. Röhrl, leder
Mona Badawy, nestleder
Tina Strømdal Wik, kasserer
Øystein Gøthesen, sekretær
Justin van Leeuwe, styremedlem
Kristjan Valdimasson styremedlem
Antall medlemmer i foreningen er nå 61 og NFHKK
har god økonomi.

Rapport fra Faggruppe for Osteoporose og
Benhelse
Leder Frede Frihagen
Noen hovedområder:
1) Vi har fulgt opp arbeidet med behandlingsanbefalingene for osteoporose for å øke sekundærforebyggingen på norske ortopediske avdelinger.
Anbefalingene ble lagt frem på Høstmøtet i 2015
og har vært helt lett revidert siste år. Fracture
Liaison service (FLS) er fortsatt det viktigste
området for Faggruppen og vi har drevet en del
konsultativ bistand til andre sykehus i oppstartsfasen med FLS. Henvendelsene tyder på at behandlingsanbefalingene blir brukt rundt om, som
regel – naturlig nok – med lokale tilpasninger.
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4) Faggruppens eget symposium på Høstmøtet
2016 var viet ortogeriatri. Dette symposiet var
enklere i form og innhold, men også det godt
besøkt og faglig vellykket.
5) Faggruppen delte som i fjor ut stipend til to
spesielt interesserte sykepleiere til deltagelse på
Fragility Fracture Networks konferanse i Malmø
i august.
6) Faggruppen er på oppdrag fra moderforeningen
representert i Interessgruppen for Ortogeriatri
som arbeider med nasjonale anbefalinger for
hoftebruddbehandling. Faggruppe for traumatologi og foreningens kvalitetsutvalg har også
representanter i Interessegruppen. Øvrige medlemmer er anestesiologer og geriatere. Arbeidet
har vært givende og lærerikt og retningslinjene er
snart klare til en høringsrunde.
7) Faggruppen har skaffet seg domenet lavenergibrudd.no og vi forsøker å ha relevant informasjon
på nett.
Styret har bestått av:
Frede Frihagen, leder,
Oslo universitetssykehus, ffrihagen@gmail.com
(på valg 2017)
Jan Erik Gjertsen, nestleder,
Haukeland sykehus,
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no
(på valg 2017)
Ragnhild Øydna Støen, sekretær, Ringerike sykehus, r.o.stoen@medisin.uio.no (på valg 2017)
Trude Basso,
St. Olav, trude.basso@ntnu.no
(på valg 2017)

2) F
 aggruppen er tungt involvert i Norwegian Fracture
Capture Initiative (NoFRACT) hvor systematisk
sekundærforebygging ble innført på 7 norske
sykehus i løpet av 2015. Den viktigste jobben
i 2017 har vært å søke om penger for å forsøke
å utvide prosjektperioden. Gratulerer til
Drammen, Bærum og St. Olav med gullstjerner
fra den internasjonale osteoporoseforeningen!

Stefan Bartels,
Akershus universitetssykehus,
Stefan.Bartels@ahus.no
(på valg 2018)

3) I samarbeid med Faggruppe for traumatologi
arrangerte vi hovedsymposiet på Høstmøtet
i 2016, med tema behandling av brudd hos
eldre, særlig ankelbrudd, håndleddsbrudd og
skulderbrudd, belyst på flere måter ved hjelp av
topp forelesere fra inn- og utland. Trude Basso
var nær egenhendig arrangementskomite og vi
er henne stor takk skyldig for at det ble et meget
godt besøkt og særdeles vellykket symposium.

Valgkomiteen har vært:
Lars Hübschle,
Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF,
lars.michael.hubschle@vestreviken.no
(på valg 2017)
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Wender Figved (vara),
Sykehuset Asker og Bærum, wender@mac.com
(på valg 2018)

Lene Solberg,
Molde sykehus, l.b.solberg@gmail.com
(på valg 2017)
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Valgte ressurspersoner for styret:
Geir Hjorthaug,
Oslo universitetssykehus, geir.hjorthaug@me.com
Jens M. Stutzer,
Molde sykehus, Jens.Stutzer@helse-mr.no
Ane Djuv,
Stavanger universitetssykehus, ane.djuv@sus.no
Det har ikke vært avholdt styremøter. Løpende
e-postutveksling mellom styremedlemmer, valgkomité
og ressurspersonene har vært hovedarbeidsform. Vi
har ca. 300 medlemmer i form av en adresseliste
med interesserte. Det er flest ortopeder, men også
andre leger, sykepleiere og fysioterapeuter og andre
involvert i osteoporose og eldre med brudd. Det er
ikke innkrevd kontingent. Økonomien er stabil.
Symposiet i 2016 medførte ekstra utgifter, men
ellers er forbruket meget beskjedent.

Andre rapporter
Rapport fra LIOS
Leder Kjartan Koi
• Styremedlem (spes.komite-medlem) har
jobbet aktivit med nye læringsmål for
spesialiiteten sammen med spesialitetskomiteen
• Leder har vært aktivt styremedlem i Nof
• Opprettholdt videre kontakt med FUNK
(Forening for Unge Norske Kirurger)
• Gjennomført info-møte, samt lansering av
”Gi kniven videre”-kampanjen, samt fulgt opp
prosessen hvor det har trengtes.
• Jobbet videre med medlemskontakt på facebook,
og revurdert behovet for nettside da denne
oppfattes som lite brukt
• Videreført og utdelt ”LIOS Hederspris”
• Gjennomført et svært engasjerende symposium
om behandlingen av claviculafrakturer
• Planlagt symposium om behandlingen av
subacromial impingement
• Vi har fått bedret økonomien etter økt tilskudd
fra Nof
• Skrevet nyhetsbrev i NOPen
• Startet arbeidet med å lage en ”oppskrift” for
”veien til ferdig ortoped”, samt doktorgrad

• Startet arbeidet med et eget LIS-symposium
under NOF kongressen i Trondheim i 2020.
Man planlegger her et samarbeid med de øvrige
skandinaviske LIS-foreningene
• Vi har hatt til sammen 3 styremøter, samt løst mye
per e-post, telefon etc i mellomtiden. Styrets leder
oppfatter LIOS-styret som velfungerende og aktivt

Rapport fra Norsk ortopedpost
Terje Vagstad
I skrivande stund er det sjette året eg sit som
redaktør, mykje har skjedd dei siste åra, skifte av
leverandør til bladet var ei lukke, stadige styreutskiftingar, leiarar og styremedlemmer kjem og går
men NOPen består. No og som ein faktisk viktig
leverandør til økonomien i foreninga så posten
kjennest faktisk viktig! Eg har hatt ei stor glede av
å jobbe med foreninga, det er sjeldan ein treff så
mange kjekke og flinke folk over ein så lang periode,
alle positive og engasjerte, alle med toppidrettsgenet
kor dei verkeleg brenner for nokke, ditt som
medlem sitt ve og vel!
Å vere redaktør for eit tidsskrift i ein slik periode
burde vere ein leik men slik er det ikkje. Vi har laga
ein stafett for bidrag frå underforeningane som
fungerer OK men ikkje meir enn det, det er ei stadig
kjensle av å vere den einaste som forutan om Bente
som er webdesigneren vår som bryr seg om stoff
og det undrar meg, vi har så mange engasjerte og
ivrige og ikkje minst skriveføre kollegaer som burde
kunne bidra men kor er dei? Vi har prøvd å løyse det
med nokre slags temanummer, siste nummer ang
kvinner og ortopedi syntes eg var veldig viktig og
bra, det er rett og slett godt å jobbe med engasjerte
kollegaer. Vegen vidare er eg usikker på, kordan
skal vi gjere det, korleis involvere?
Vi har til no fåttinn nok nytt stoff til kvart nummer
men det er heilt klart at ein saknar tidlegare faste
bidragsytarar som Knut Fjeldsgaard med gode
tankar og Eivind Witsø med Orthomusic. Håpar
dei eller andre melder seg på vidare, vi får mange
gode tilbakemeldingar på bladet og det verkar som
om det er viktig for våre medlemmar, men: det er
rett og slett alle dokke som lese det som kan bidra
vidare og løfte det til nye høgder. Alle innspel til endring eller forbetring vert motteke med takk, snakk
med meg på haustmøtet, snakk med den evt nye
redaktøren, kom med innspel og engasjer deg! Det
er vegen til eit betre og viktigare blad for dokke alle!
(Sannsynlegvis) Takk for meg!
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Rapport fra Webredaktør
Redaktør Bernt Johan Marskar
Ortopedi.no er Norsk ortopedisk forening sin
nettside. Innholdet og bruken av nettsiden har ikke
endret betydelig karakter siste periode. Bruken av
nettsiden Ortopedi.no vil variere, men den er en god
kilde til informasjon om foreningen vår og tilknyttede
funksjoner i ortopedi miljøet.
Norsk ortopedisk forening har egen side på Facebook.
Denne har 347 følgere. Webredaktøren oppfordrer
alle til å søke opp siden på Facebook og følge den
slik at vi kan bruke denne til å nå ut med informasjon raskt og enkelt.
Høstmøtet opptar svært mye arbeidskapasitet for
styret når høsten nærmer seg. Medlemmene våre
kan lette dette arbeidet med å følge noen regler ved
innsending av abstrakter til Høstmøtet. Informasjon
om utforming og innsending av abstrakter finner
du på Ortopedi.no.

Rapport Nofs forskningsutvalg
Karl-Ivar Lorentzen
Forskningsutvalget står for kåringen av Nofs årlige
stipendvinnere. Undertegnede takker medlemmene
av utvalget for vel utført jobb ifb med dette!
Utvalget består medlemmer er:
Gunnar Knutsen, Helse Nord
Eivind Witsø, Helse Midt
Kari Indrekvam, Helse Vest
Jan Erik Madsen, Helse Sør-Øst
Karl-Ivar Lorentzen, leder Nof

Rapport Acta Orthopaedica
Karl-Ivar Lorentzen
Acta eies av NOF (Nordic Orthopaedic Federation).
Tidskriftet styres av to representanter fra Acta og 3
fra NOFs Executive commitee. Økonomien har vært
en utfordring de siste årene og på møte 26.juni i
år ble det besluttet en midlertidig ordning for de
neste to årene: Den kollektive medlemsavgiften (pr
medlem/nasjon) holdes uendret på 42 euro, APC
(publikasjonskostnad) er gratis for medlemmer, men
vil koste 1 750 euro for ikke-medlemmer. Eventuelt
underskudd i tidskriftet vil dekkes av Acta/NOF. Parallelt med dette reforhandles avtalen med forlaget,
som utgir tidsskriftet, for å redusere kostnader. Acta
har 100 abonnementer (biblioteker o.l), som fortsatt
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vil få trykte eksemplar av hvert nummer, mens alle
andre medlemmer kun får tilgang til nettversjon.
Videre er det gledelig å kunne meddele at Acta har
økt sin Impact-Factor (IF) til 3,4 og inntar dermed
7.de plassen blant de 75 IF kategoriserte, ortopediske tidskriftene. Av de største tidskriftene innen
generell ortopedi inntar Acta 3.de plassen.

Rapport fra UEMS
Kari Indrekvam
UEMS-Seksjon for ortopedi og traumatologi har
delegater fra EUs medlemsland (Sveits og Norge
inkludert), og i tillegg er det delegater fra noen
observatørland. FORTE (Federation Of Orthopaedic
Trainees in Europe) er også representert. Seksjonen
har to møter per år.
De viktigste sakene finnes på seksjonens webside:
www.uems-ortho.org. Der er det også link til websiden for sentrale UEMS: www.uems.net.
Viktigste saker summarisk:
Utdanning og etterutdanning av spesialister. Målet
er å harmonisere både utdanning og etterutdanning
av ortopediske spesialister i Europa. Hovedtema for
de siste møtene har vært arbeid med ”European
Education Platform” (EEP) og ”European Training
requirements” (ETR). Målet er at den ortopediske
EEP blir vedtatt på UEMS rådsmøte i oktober 2017.
Internasjonal akkreditering av kurs utføres etter et
felles regelverk på tvers av fagområdene. UEMSseksjon for ortopedi og traumatologi tar hånd om
kurs innen vårt fagfelt. Reglementet samt søknadsskjema for internasjonal akkreditering er lagt ut på
hjemmesiden. Det er et stadig økende antall kurs
som blir vurdert.
EBOT-eksamen. Eksamen har vært arrangert siden
2000, og har en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig
del (MCQs) utføres via internett, mens muntlig del
er på ett sted med internasjonale eksaminatorer.
I fremtiden håper man å kunne eksaminere muntlig
på flere språk. Bestått eksamen gjør at man kan
kalle seg: ”Fellow of the European Board of Orthopaedic Surgery and Traumatology”. Det arrangeres
forberedende kurs til eksamen i forbindelse med
EFORT-kongressene. Også FORTE arrangerer et
forberedende kurs. Det arrangeres også interimeksamen via internett.
Mer informasjon om eksamen kan finnes på
www.ebotexam.org.

Årsberetning

Seksjonen er medlem av CESME (Council for
specialist examinations) sammen med andre fagfelt
som arrangerer spesialisteksamen.
Det er opprettet flere tverrfaglige arbeidsgrupper
innen UEMS som ”Spine”, ”Sports Medicine”,
”Hand Surgery” og ”Rare Diseases”. Delegater fra
seksjonen deltar i disse arbeidsgruppene. I tillegg
er seksjonen også representert i ”Network of
Accredited Clinical Skills Centres”.
Seksjonens hadde et svært vellykket møte i Bergen
mai 2017.

Rapport fra Kvalitetsutvalget
Leder Tobias Franke

Besøk på utdanningsavdelingene
Som tidligere vil alle landets ortopediske avdelinger
vil bli besøkt av komiteen i løpet av funksjonsperioden
på 4 år. Tilbakemeldinger fra de forskjellige avdelingene gir fortsatt et entydig bilde av et sterkt behov
for å fortsette denne virksomheten, spesielt på
grunn av avdelingenes problemer med å legge til
rette for at utdanningskandidatene oppnår adekvate
operasjonslister. Det uttrykkes også bekymring for
utdanningens kvalitet i den nye spesialitetsstrukturen
som planlegges. Enkelte avdelinger følges som
tidligere tettere, vurdert ut fra kriteriene for å være
godkjent utdanningsinstitusjon. Det er fortsatt
enkelte avdelinger som har for liten operativ aktivitet
for LIS til at de gir en adekvat opplæring i kirurgiske
ferdigheter.

Utvalget har hatt ett møte under høstmøtet 2016 og
fem videomøter.

Helsedirektoratet
Den framtidige struktur og innhold av spesialistkomiteene er fortsatt under revisjon. Det er gitt en
generell informasjon om at spesialitetskomiteene
skal bestå i en eller annen form, men dette er ikke
nærmere spesifisert.

Første oppgaven var å komme med en uttalelse
vedrørende hvorvidt ortopedisk forening fortsatt skal
støtte MAGICapp. Uttalese ble levert styret i foreningen i januar 2017.

Undervisning
Det er ingen forandringer i de generelle undervisningskravene.

Kvalitetsutvalget har i 2016-2017 bestått av leder
Tobias Franke, Inger Opheim, Lars Gunnar Johnsen
og Greger Lønne.

Siden sommeren har det blitt påbegynt et samarbeid
med Helseatlas-tjenesten for å hjelpe til å lage et
ortopediatlas. Dette arbeidet er i full gang. Vi har
hatt to videomøter med helseatlastjenesten og en
sammenkomst under høstmøtet er planlagt.
Inger Opheim har vært utvalget representant i
arbeidsgruppen ortogeriatri. Alt i alt et innholdsrikt
år og spennende oppgaver fremover.
Møtene har utelukkende foregått om ettermiddagen
og kvelden. Og det har til tider vært krevende å
finne tidspunkter som har passet for alle.

Rapport fra Spesialitetskomiteen
Øystein Lian
Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi har i
2016-17 bestått av:
Øystein Lian, leder
Mona Nysted, ansvarlig for tilsynsbesøkene
Øystein H. Berg, representant
Ragnhild Støen, representant, ansvarlig for kursene
Christer Kjærvik, representant LIS
Jon Dahl, ansvarlig for kursene
Esten Haanæs, vararepresentant
Jørgen Andvig, vararepresentant, LIS

Kursene (270 timer hvorav 240 er obligatorisk)
De obligatoriske kursene er godkjent av Helsedirektoratet og er obligatorisk fra 01.01.17. det er
ingen endringer av de formelle kurskravene.
Obligatorisk etterutdanning av legespesialister
Spesialitetskomiteen og NOF ga i 2016 en felles
uttalelse i sakens anledning. Hvilken form og hvilket
innhold dette vil ha i framtiden er fortsatt ikke
bestemt.
Spesialistutdannelsen
I regi av Helsedirektoratet pågår fortsatt arbeidet
med en omfattende omlegging av spesialistutdanningen i Norge. Det er gitt tilbakemelding om
at vi skal ha et helt separat ortopedisk utdanningsløp, men dette er ikke formelt besluttet. De såkalte
læringsmålene er obligatoriske, mens læringsaktivitetene ikke er obligatoriske. Av den grunn har
komiteen sterkt anbefalt at operasjonslistene defineres som læringsmål og derved gjøres obligatoriske
som i dagens modell. Innholdet i læringsmålene og
læringsaktivitetene har nå vært ute på høring og vil
bli bearbeidet videre før det oversendes til Legeforeningen og direktoratet.
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Årsrapport registrene
Rapport fra Nasjonalt Register
for Leddproteser
Leder Ove Furnes
Driftsmessig gikk 2016 uten store problemer for
registeret. Leif Ivar Havelin, leder for registeret i
perioden 1987-2002 og 2013-2016 gikk av med
alderspensjon 31.08.2016 og vi takker ham for
spesielt god og langvarig innsats for pasientene
og norsk ortopedi. Ove Furnes tok over som leder
fra 01.09.2016. Leddproteseregisterets årsrapport
finnes i rapporten fra Nasjonal kompetansetjeneste
for leddproteser og hoftebrudd (http://nrlweb.ihelse.
net/) som ble sendt elektronisk til alle Nof-medlemmer i juli 2017. Sykehusvise rapporter sendes til
kontaktpersonene i oktober 2017.
Registersymposiet på høstmøtet i 2016 hadde
følgende tema: Barnehofteregisteret, Elektronisk
rapportering og PROM rapportering.
Sykehusvise operasjonsantall, sykehusvise revisjonsprosenter, proteseresultater og dekningsgrad ble
offentliggjort i november 2016 på Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside: http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/ og i
Årsrapporten for 2017.
Resultatene ble offentliggjort sammen med en grundig forklaring på hvorfor sykehusvise forskjeller må
tolkes med forsiktighet. Dårlig rapportering, spesielt
av revisjoner, vil påvirke de sykehusvise resultatene,
og vi publiserer derfor også resultater fra dekningsgradanalyser som viser samsvaret mellom sykehusenes rapportering til Leddproteseregisteret og til
Norsk pasientregister (NPR).
Sykehus som har dårlig dekningsgrad bør gjennomgå sine rutiner på sending av skjema til Leddproteseregisteret og på sin kodepraksis til NPR på
operasjoner i de aktuelle leddene.
Av reoperasjoner registrerte Leddproteseregisteret
opprinnelig kun revisjoner der protesedeler ble
fjernet eller satt inn, men for å få oversikt over
viktige komplikasjoner som proteseinfeksjon,
abduktorsvikt i hoften og periprostetiske frakturer
skal nå alle slags reoperasjoner på ledd med
proteser rapporteres til registeret. Lukket reposisjon
av proteseluksasjoner registreres foreløpig ikke.
For 2017 er Leddregisteret utfordret av ekspertgruppen ved Nasjonalt servicemiljø til å vurdere om
sykehusene følger beste faglige praksis. Forslaget
som er utarbeidet er behandlet i referansegruppen
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og et høringsbrev ble sendt ut til kontaktpersonene
ved sykehusene med svarfrist 20 .august 2017.
Dette blir tema på leddregisterets Høstmøtesymposium 2017.
I forhold til elektronisk rapportering må både Leddproteseregisteret og kirurgene som rapporter til oss
forholde seg til at det er Nasjonalt servicemiljø for
medisinske kvalitetsregistre (SKDE) som er pålagt
oppgaven å utarbeide systemer for elektronisk
rapportering av data til registrene. Dette gjelder
også elektronisk registrering og sending av pasientrapporterte resultater (PROM). Et system for registrering av PROM data er nå utviklet i samarbeid
med HEMIT (Helse MidtNorge IT, Helse Vest IKT
og SKDE) og tatt i bruk ved Haukeland universitetssjukehus. Målet er at alle sykehus skal ta dette
i bruk i løpet av 2018. Arbeidet med elektronisk
registrering av kirurgskjemaet er satt i gang og vil
ha samme oppbygging som det allerede utviklede
skjemaet for Korsbåndregisteret.
Det skal arrangeres 30. års jubileum for Hofteregisteret 28.-29. september i Bergen 2017.
Referansegruppens sammensetning for
2016-2017 er:
Leder av referansegruppen:
Otto Schnell Husby, Helse MidtNorge
Gunnar Knutsen, Helse Nord (Ny)
Øystein Gøthesen, Helse Vest (Ny)
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst
Representant fra (tjenesten) Helse Bergen og
Universitetet i Bergen, Lars B. Engesæter
Brukerrepresentant: Jostein Bildøy (ny)
Det er avholdt ett møte i referansegruppen i april
2016 og ett i april 2017.
Vi ber Norsk ortopedisk forening godkjenne de
nye representantene i referansegruppen.

Rapport fra Hoftebruddregisteret
Lars B. Engesæter
For Hoftebruddregisteret har 2016 vært et bra år.
Fullstendig oversikt over innkomne og bearbeidede
data finnes i Årsrapport 2017 – Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd
(http://nrlweb.ihelse.net/) og SKDE-årsrapporten
(http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/).
Hoftebruddregister inneholder nå data fra nesten
100 000 primæroperasjoner og over 10 000 reoperasjoner. I fjor ble det rapportert 8422 primæroperasjoner og 944 reoperasjoner til Hoftebruddregisteret. Det har vært et økende antall reoperasjoner

Årsberetning

de siste to årene, omtrent 10 % av operasjonene i
Hoftebruddregisteret er nå reoperasjoner. En økning
i antall reoperasjoner er urovekkende og må undersøkes nærmere. En optimistisk forklaring kunne
være bedre rapportering av reoperasjoner til
registeret og at altså det reelle antallet årlige
reoperasjoner ikke nødvendigvis har endret seg.
Rapporteringen til Hoftebruddregisteret har tidligere
vært validert mot data fra Norsk pasientregister
(NPR), men det er også knyttet en viss usikkerhet til
NPR-dataene. Dekningsgradsanalyser vurdert opp
mot registrering i NPR for tidsperioden 2013-2016
indikerer høy dekningsgrad for både osteosynteseoperasjoner (86,0 %) og hemiproteseoperasjoner
(93,4 %), men overraskende lavere dekningsgrad
for operasjon med totalprotese (83,9 %). Dekningsgraden for alle typer reoperasjoner er lavere
(69,5 %). Beregning av dekningsgrad for reoperasjoner har vært en krevende prosess da koding av
reoperasjoner meldt til NPR i mange tilfeller er upresis eller feil. NPR mangler også spesifisering høyre/
venstre side hvilket medfører en usikkerhet i analysene. Rapportering av reoperasjoner er viktig og vi
oppfordrer alle til å passe på at alle reoperasjoner
etter hoftebruddoperasjoner blir meldt til registeret.
Også fjerning av osteosyntesemateriell, bløtdelsreoperasjoner (uten skifte eller fjerning av implantater)
og lukket reposisjon av lukserte hemiprotese skal
rapporteres. Reoperasjoner med totalprotese etter
hoftebrudd skal meldes til Hofteproteseregisteret.
Nasjonalt servicemiljø for nasjonale kvalitetsregistre
og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
(SKDE) krever årlig rapportering fra Hoftebruddregisteret og SKDE pålegger oss å offentliggjøre
sykehusvise data. Sykehusvise resultater i årets
rapport finnes på https://www.kvalitetsregistre.no/
registers/nasjonalt-hoftebruddregister.
Datamaterialet i Hoftebruddregisteret er kirurgenes
felleseie og vi oppfordrer fortsatt alle som
trenger spesielle data eller som er interessert i
forskningsprosjekt, om å ta kontakt med oss på
registeret.
Mange takk for god rapportering! Vi håper og tror
på fortsatt godt samarbeid!

Rapport fra Norsk Korsbåndsregister
Håvard Visnes
I 2016 er det registrert 1825 primære korsbånd i
korsbåndregisteret. Fordelingen på disse er jevnt
fordelt med private og offentlige sykehus. Det er
også verd merke seg at det er 20 sykehus som

opererer færre enn 10 stk i 2016. Om dette er
ønskelig kan selvsagt diskuteres. Hovedaktivitetene
som får korsbåndskader er som tidligere fotball,
håndball og alpint (inkludert twin tip).
Oversikten over graftvalg viser en fortsatt økning av
patellarsenegraft. Dette har skjedd etter flere gode
registerstudier av Andreas Persson og Tone Gifstad
de siste årene. Trenden har nå endret seg betydelig
siden 2011 da 75 % prosent fikk hamstringsgraft,
er nå andelen i 2016 blitt ca. 35 %.
Dekningsgraden for utfylling til korsbåndregisteret er
avhengig av gode rutiner. Vi ser at de 4 sykehusene
som opererer mest også har best dekningsgrad.
Dekningsgraden for revisjoner får vi ikke. Årsaken
til dette er at prosedyrekoden for rekonstruksjon
og revisjon er den samme. Derfor er det kun korsbåndregisteret som kan få oversikt over revisjoner
og ikke NPR. Når det gjelder ”andre prosedyrer”
er antallet skjemaer lavt, og det er nok underraportering her, som man også ser i andre korsbåndregistre rundt omkring i verden. Dette gjelder
altså operasjoner som gjøres på pasienter som er
tidligere ACL eller PCL rekonstruert. For eksempel
fjerning av ”hardware”, artroskopier på grunn av infeksjon, smerter, meniskskader etc. Dette skal meldes
på vanlig skjema og sendes til korsbåndregisteret.
Revisjoner er vanskelig å få registrert skikkelig.
10 % ca. revideres hvert år. Vi har dekningsgraden
for korsbåndoperasjoner da registreringen for dette
går til NPR (Norsk Pasient Register) og til nasjonalt
korsbåndregister).
Veien videre:
1. Elektronisk registrering. På Haukeland sender vi
nå inn korsbåndskjemaet elektronisk, og dette
fungerer bra, etter diverse justeringer underveis.
Vi skanner inn klistrelappen med produktnummer
på fiksasjonsutstyret. Det er likevel viktig å
teste dette skikkelig før vi før gjennomført dette
på landsbasis. Vi er generelt forståelse for at
den enkelte lege er skeptisk til nye elektronisk
registrering og vi vil være sikker på at dette blir en
forbedring før vi gjennomfører det nasjonalt.
2. Konservative behandlede korsbåndskader: Guri
Eikås ved Ullevål forsker på dette og registeret
vurderer å implementere de konservative
behandlede pasientene. Vi avventer erfaringen
fra denne forskningsgruppen og gleder oss til de
kommende publikasjonene.
3. Endringer i korsbåndskjema: Vi er i kontinuerlig
i en prosess hvor det stilles spørsmål om skjema
skal endres. Det er viktig at dette ikke endres
for ofte, men samtidig spennende å se på ramp
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lesion og rotskader i forhold til korsbåndskader.
En mer presis beskrivelse av type meniskskade
er også vurdert.
4. Videre forskning: Vi har som mål om å hjelpe alle
som driver aktiv forskning på registerdata. Vi
gleder oss over at både Cathrine Engan og
Christian Owesen nylig har disputerte disputert
med hjelp fra data fra registeret.
5. Vi er i samarbeid med SKDE (Senter for Klinisk
Dokumentasjon og Evaluering). Vi jobber for å
rapporte bedre og gjøre dataene fra registeret
mer tilgjengelig. er utmerket. Det er en enda mer
offensiv holdning til offentliggjøring av resultatene
fra de nasjonale registrene – og Korsbåndregisteret er enig i dette – og stiller seg positive
til offentliggjøring av resultater.
Takk
Knut Fjeldsgaard har trukket seg som daglig leder
av registeret. Han har gjort en stor jobb for registeret
og talt dens sak i mange sammenhenger. Han vil
fungere som mentor for undertegnede i den videre
prosessen. De ansatte på registeret gjør en kjempejobb og avlaster travle kirurger etter beste evne.
Uten våre statistikere og lokalt personale i Bergen
hadde det ikke gått bra. Det går selvsagt ikke an å
unngå å nevne Lars Engebretsen sin enorme innsats innen forskning og innovative tenking på nye
prosjekter. Vi gleder oss stort til 2017.

Rapport fra Barnehofteregisteret
Trude Gundersen og Ola Wiig
Barnehofteregisteret er nå inne i sitt sjuende driftsår, og vi er svært godt fornøyd med å ha fått status
som nasjonalt kvalitetsregister i 2016. Alle sykehus
er nå pålagt å rapportere til vårt register. I tillegg har
vi har dermed sikret midler til fremtidig drift og dette
stiller større krav til god organisering og rapportering
i registeret.
PhD kandidat, Anne Kristin Reve, ass. lege ved
Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssykehus
har gjennomført dekningsgrads analyse i samarbeid
med Norsk Pasientregister (NPR) av dataene i
registeret i 2016. I analysene er det derfor lagt størst
vekt på operert pasienter. Tallene viser at vi fortsatt
må få flere til å rapportere, og vi vil derfor gjennomføre en ny analyse i løpet av 2017. Ett manus som
omhandler epidemiologien er under bearbeidelse,
og søknad til REK er innlevert for gjennomgang av
epifyseolysene.
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I de siste årene har vi samarbeidet med det svenske
barneortopediske miljøet som nå har med etablert
sitt eget barneortopediske register. Vi tar sikte
på å bruke så like parametere som mulig i de to
nasjonale registrene, slik at dataene er mest mulig
sammenlignbar og kan brukes i større studier. Vi
vil derfor også samarbeide for å ha felles Patient
Recorded Outcome Measures (PROM) som skal
brukes i begge registrene. Oversettelse til norsk av
PROMIS Ped har blitt forsinket, men vi arbeider
med en løsning.
For åpne og artroskopiske hofteoperasjoner hos
unge voksne er der nå etablert en egen gruppe som
skal jobbe med utforming av nytt skjema. For denne
delen av registeret er det planlagt å bruke IHOT 12
som er et spørreskjema med 12 spørsmål.
Innsamlingen av røntgenbilder fra barna i registeret
fungerer tilfredsstillende, og filene for henholdsvis hofteleddsdysplasi, CLP og epifyseolyse er nå
gjennomgått. De fleste primærbildene er målt av en
observatør.
For å øke rapporteringen til registeret har vi nå snart
ferdigstilt de elektroniske skjemaene og håper å ha
disse klare til bruk ila 2017.

Rapport fra Nasjonalt Traumeregister
v/ fagrådsrepresentant Martinus Bråten
Siden forrige rapport har det vært avholdt 2 fagrådsmøter (oktober 2016 og april 2017)
Elisabeth Jeppesen overtok som ny daglig leder i vår
etter Ida Svege.
I desember 2016 mottok registeret Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre sin vurdering av nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for
2015. Ekspertgruppen foretar årlig en vurdering av
kvalitet og funksjon i etablerte nasjonale medisinske
kvalitetsregistre, basert på registerets årsrapport fra
foregående år. Vurdering av årsrapportene gjøres
systematisk etter stadieinndelingssystemet (stadie
1-4, hvor 4 er høyeste nivå) for nasjonale kvalitetsregistre og registrets funksjonsnivå, utviklingsstadium og forbedringspotensial beskrives.
Ekspertgruppen vurderer nå at Nasjonalt traumeregister befinner seg på stadium 2, opp ett nivå
fra tidligere.
Ekspertgruppen uttrykker bekymring vedrørende
det faktum at enkelte større sykehus (OUS, SUS,
Bærum, AHUS) ikke leverer data. Arbeidet med å få
dette på plass er nå høyt prioritert. AHUS og Bærum
er siden kommet godt i gang med registrering.

Årsberetning

Rapport fra Rådet for Muskelskjeletthelse
Lasse Efskind
Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Thor Einar Holmgard, Ryggforeningen i Norge (RiN),
leder
Jakob Lothe, Norsk Kiropraktorforening (NKF),
nestleder
Merete Tønder, Faggruppe for psykomotorisk
fysioterapi NFF, styremedlem
Lasse Efskind, Norsk ortopedisk forening,
styremedlem
Jon Hagfors, Norsk Revmatikerforbund (NRF) ,
styremedlem
Astrid T. Lunestad, Landsforeningen for Kvinner
med Bekkenleddsmerter (LKB), styremedlem
Medlemsforeninger
Pr. 31.12.2016 besto RMH av følgende 15
medlemsorganisasjoner:
- Forskningsenheten for muskel- og skjeletthelse
(FORMI)
- Helsedirektoratet
- Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
- Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)
- NFF Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi
- Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
(PFF)
- Norsk Kiropraktorforening (NKF)
- Norsk Manuellterapeutforening (NMF)
- Norsk ortopedisk forening
- Norsk Osteoporoseforbund (NOF)
- Norsk Revmatikerforbund (NRF)
- Norsk Revmatologisk Forening
- Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenleddsmerter (LKB)
- Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN)
- Ryggforeningen i Norge (RiN)
Rådet for muskelskjeletthelse er i dialog med flere
potensielle nye medlemsorganisasjoner som har
meldt sin interesse, bl.a. fra arbeidslivssektoren og
vi forventer å motta flere søknader om medlemskap
i nær fremtid.
Aktiviteter
I 2016 har nye vedtekter og organisasjonsstruktur
blitt implementert etter generalforsamlingen i mai.
Thor Einar Holmgard ble valgt til rådets nye leder
etter Jakob Lothe som har innehatt ledervervet
siden 2009 fortsetter som nestleder.

Erfaringen så langt er at omorganiseringen har
fungert etter intensjonene. Antall styremedlemmer
er redusert til seks samt to varamedlemmer med
møterett. Dette gjør styremøtene mer effektive
samtidig som øvrige medlemsorganisasjoner er
representert i valgkomité og diverse arbeidsgrupper som springer ut fra styret, bl.a. ble det nedsatt en programkomité med ansvar for å arrangere
RMH-konferansen som finner sted 30 mai 2017 i
Helsedirektoratet med tittelen ”Muskelskjeletthelse
og arbeidsliv – Kontroll over eget liv”.
I tillegg til nytt navn har rådet i perioden fått ny
logo, nytt domene, ny grafisk profil og nye nettsider. Det har vært mulig å gjennomføre alle disse
oppgraderingene innenfor meget beskjedne
økonomiske rammer.
En arbeidsgruppe bestående av Thor Einar Holmgard,
Jon Hagfors og Jack Skrolsvik har i perioden undersøkt og sondert forskjellige mulige alternativer for
eventuell offentlig støtte til rådets drift og bl.a. vært i
kontakt med BUF-etat som konkluderte med at vår
medlemssammensetning ikke kvalifiserer for støtte
derfra. Gruppen anbefaler derfor at rådet kontakter
Helse- og omsorgsdepartementet direkte med tanke
på statlig støtte til videre drift.
Nye nettsider og nytt domene:
www.muskelskjeletthelse.no
Sommeren 2016 ble rådets nye nettsider og nye
domene www.muskelskjeletthelse.no lansert.
Oppgraderingen var høyst påkrevet.
Hovedansvarlig for dette prosjektet har vært rådets
nye leder Thor Einar Holmgard. Resultatet må
karakteriseres som svært vellykket, rådet fremstår
nå i moderne drakt hvor all relevant informasjon om
organisasjonen og dens aktiviteter er lett tilgjengelige for allmennheten så vel som beslutningstagere
og politikere. Det finnes lenker til alle våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere som på sin
side oppfordres til å bidra med relevante nyhetssaker og samtidig spre nyheter fra rådet ved å lenke
opp til saker som legges ut på www.muskelskjeletthelse.no. Dessuten har vi nå fått en langt mer
brukervennlig publiseringsløsning som gjør det mye
lettere for sekretariatet å holde sidene oppdatert.
I tilknytning til nettsidene er det også blitt opprettet
en egen Facebook-side ”Rådet for muskelskjeletthelse” som vi forventer vil bli et nyttig verktøy
fremover til å promotere nyheter på våre nettsider,
invitere til konferanser mv.
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Helsepolitisk arbeid
På generalforsamlingen 2016 var professor Stein
Emil Vollset invitert til å presentere funn og implikasjoner av FHIs Sykdomsbyrderapport. Rapporten
er den første norske delrapporten knyttet til WHOs
Global Burden of Disease (GBD) kartlegging. Vollset
hadde for anledningen inkludert tidligere delvis
upubliserte data spesifikt knyttet til muskelskjeletthelsen i Norge. En rekke aspekter ble drøftet i
plenum. Både hovedrapporten, samt enkelttall fra
Vollsets presentasjon er høyst relevante for rådets
videre helsepolitiske arbeid.
På tross av at den enorme sykdomsbyrden som
skyldes nedsatt muskelskjeletthelse nå begynner å
bli kjent blant beslutningstagerne og politikere, er
dette imidlertid fortsatt ikke tilstrekkelig erkjent. Ny
kunnskap om hovedårsaken til uførhet har foreløpig
ikke medført noen synlig endring med hensyn til
politiske prioriteringer så langt i Norge.
Derfor var det svært positivt at WHO Europa høsten
2016 publiserte en rapport som ropte et varsko og
manet alle regjeringer i Europa til handling på en
rekke spesifikke punkter for å redusere den store
trusselen mot velferden nedsatt muskelskjeletthelse
representerer. Rådets moderorganisasjon, Global
Alliance for Musculoskeletal Health, har aktivt
støttet WHOs arbeid med handlingsplanen og
bidratt med data og andre innspill. WHO Europa
stadfester i rapporten at muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager (MUSSP) nå er største årsak
til uførhet i Europa og angår alle aldersgrupper.
Thor Einar Holmgard fulgte opp med et debattinnlegg i Dagens Medisin på Verdens Ryggdag 16
oktober: På tide å ta grep om muskel- og skjeletthelsen som fikk mye oppmerksomhet.
I forbindelse med Helse- og omsorgsdepartementets
høring om avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen sendte rådet inn et høringssvar på vegne
av brukerorganisasjonene vi representerer som alle
gikk i mot avvikling av denne ordningen.
Oppdatering og utvidelse av gjeldende nasjonale,
kliniske retningslinjer for korsryggsmerter (fra 2007)
Styret vedtok i perioden å ta initiativ til oppdatering
av disse retningslinjene som formelt er å anse som
foreldet. Samtidig vet vi fra sykdomsbyrderapporten
at korsryggsmerter er største enkeltårsak til uførhet.
Helsedirektoratet er blitt kontaktet som rette adresse
siden ansvaret for myndighetenes retningslinjearbeid nå ligger i direktoratet. Resultatet av dialogen
mellom rådet og direktoratet, er at rådet ved sekretær
Engvold har levert inn en formell bestilling med
begrunnelser som nå ligger til behandling.
36
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Forskning
Det gode samarbeidet mellom Rådet for muskelskjeletthelse og Muskel Skjelett Satsningen (MUSS)
innenfor Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) har fortsatt i 2016.
Det har vært regelmessig dialog og koordinering
mellom hhv Rådet og MUSS, blant annet i forbindelse med forberedelse med å fremme et initiativ
overfor Helsedirektoratet for å revidere nasjonale
retningslinjer for akutte korsrygglidelser.
Rådet for muskelskjeletthelse har en fast observatør
(brukerrepresentant) i fagrådet til MUSS; rådets
styreleder Thor Einar Holmgard, med Astrid
Lunestad som varamedlem. MUSS ble evaluert i
2016 der de fikk svært god rating, og ble besluttet
videreført. (Kun to av de eksisterende nasjonale
forskningssatsningene innenfor NSG ble videreført fra 2016.) For mer detaljert informasjon om
forskningssatsningen innenfor muskelskjelettfeltet
– se Årsrapporter 2016 fra MUSS til hhv. RHF Helse
Sør-Øst og NSG.
3.5 Brukermedvirkning i forskning
Rådet for muskelskjeletthelse tok i 2015/16
initiativ til at det burde bli utviklet et kurs for brukermedvirkere i forskning. Det er laget et kurs av
Revmatikerforbundet med støtte fra Studieforbundet
FUNKIS. Kurset ble planlagt i 2016 (gjennomført
februar 2017). Deltakere til kurset ble rekruttert
blant medlemmer i Rådet for Muskelskjeletthelse.
Rådet fremmet i forlengelsen av dette et forslag om
at det skulle etableres en brukermedvirkerbase av
brukerrepresentanter på FORMI (koordinerende
enhet for MUSS). Brukerrepresentant Astrid
Lunestad (LKB/RMH) ble i 2016 engasjert i en
deltidsstilling ved FORMI for å etablere FORMI
brukermedvirkerbase.
3.4 Internasjonalt arbeid
Nestleder Jakob Lothe ble før sommerferien fra
sentralt hold i The Global Alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc) oppfordret til å stille som
kandidat til G-Musc sitt International Coordinating
Council (ICC), og ble deretter formelt innstilt som
kandidat av styret i RMH. Flere anbefalingsbrev
fra sentrale personer ble vedlagt innstillingen. Det
årlige møtet i G-Musc fant sted i Shanghai, Kina i
september. Planlagt deltagelse fra rådet ved Jakob
Lothe og Hans Otto Engvold måtte dessverre avlyses
på kort varsel pga uforutsette omstendigheter. Det
påløp ingen ekstra kostnader til rådet i forbindelse
med avbestillingen.

Årsberetning

I forbindelse med generalforsamlingen i Shanghai
ble den tyske ortopeden, professor Karsten Dreinhofer fra Berlin valgt til ny leder i G-Musc etter
Tony Woolf. Professor Dreinhofer har for øvrig blitt
invitert til rådets generalforsamling i mai 2017.

Rapport fra Norsk Spinalkirurgisk Forening
Leder Roger Trana
Norsk Spinalkirurgisk Forening har et ønske om
å styrke samarbeidet mellom ortopeder og nevrokirurger som driver med spinalkirurgi. Det spinalkirurgiske symposiet blir i år som ved de siste årene
arrangert på ortopedisk høstmøte, og vil trolig bli
værende der i årene fremover. Det er lagt til fredag
ettermiddag for beste tilpasning mot Nevrokirurgisk
(Nk) høstmøte. Det blir således en egen spinalkirurgisk dag på fredagen. Vi starter dagen med
2 bolker frie foredrag før lunsj, og med det spinalkirurgiske symposiet og generalforsamling etter
lunsj. Medlemmer ved Nk høstmøte har fri adgang
til spinalkirurgisk symposiet på fredager.
Vi hadde i fjor en betydelig økning i antallet frie foredrag jamfør forgående år i spinalkirurgi, og det ser
ut til at vi får en ytterligere økning i år. Det er flere
store forskningsprosjekter på gang med samarbeid
på tvers av faggrupper og helseregionene noe som
er med på å styrke vårt fagområde.
Svolværkurset, et obligatorisk ryggkirurgikurs for ortopeder, ble arrangert for tredje gang i 2016. Senest
med over 80 deltagere, og gjennomføringen gikk
knirkefritt på tross av dobbelt så mange deltakere
som ved tidligere kurs. Neste kurs blir i april 2018 i
Svolvær, og det er nå lagt opp til kurs annet hvert år.
Dette av økonomiske årsaker. Det er selvsagt ikke
foreningens oppgave, men det er viktig at foreningen støtter opp om det grunnlaget som er lagt etter
til nå tre svært vellykkede kurs i Svolvær. Vi støtter
at kurset fortsatt skal holdes i sin nåværende form
i Svolvær. Det er hva jeg forstår et trykk fra sentrale
hold om at kurset bør/skal kortes, og kritiseres for
valg av kurssted. Dette gjelder alle obligatoriske
ortopedi kurs.

NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine
Societies Advisory Board), en samlingsplatform for
spinalkirurgiske organisasjoner i europa. EuSSAB
har møter 2 ganger i året, og vi har intensjoner om
å delta på disse møtene. Vi ser fortsatt på implementering av sertifisering av spinalkirurger i Norge.
Sertifisering av ryggkirurger bør følge Eurospine sin
modell. De har to ulike sertifiseringer. 1) European
Spine Course Diploma, og 2) Advanced Diploma.
Vi er for små til å arrangere liknende kurs, og har
blitt anbefalt å prøve og ordne evt. En skandinavisk
modell, eller delta på internasjonale sertifiserings
kurs. Grunnkurset består av 5 moduler og tar 3-4
uker å gjennomføre. Det avanserte kurset krever
hospitering over lengre tid på eget sertifisert sykehus.
Fremtidsplaner:
Videre jobbing opp mot sertifisering av ryggkirurger
i Norge.
Vi har tidligere diskutert mulighetene for et arrangement rundt spinalkirurgi utover basiskurset for
ortopeder, og det er noe som bør vurderes videre.
Dette vil kunne styrke faget ytterligere, og vil også
kunne endre foreningens økonomiske fundament.
Dette vil imidlertid kreve god planlegging og en stor
arbeidsinnsats av flere?
Nk deltagere ved felles arrangement og ortopedi
basiskurs, og ortopeder på Nk kurs?
Vi har stort sett kommunisert på mail i år, det gjelder
også planleggingen av årets Symposium. Årets regnskap vil bli sendt foreningens medlemmer og lagt
fram på generalforsamlingen.
Vi ønsker alle velkommen til årets Symposium og
etterfølgende generalforsamling.

Vi har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger
etter gjennomføringen av det spinalkirurgiske symposiet i fjor, med gjesteforeleser Dr. Ibrahim Obeid.
Noen har gitt tilbakemelding om at valgt emne,
sagital balanse mv var noe sært. Etter vår mening er
dette noe alle som har intensjoner om å drive spinal
kirurgi bør ha kjennskap om. I år blir emnet isjias,
og vi har vært heldige med å få tak i Wilco C. Peul,
MD, PhD, MBA Professor & Chair Neurosurgery
Leiden University som gjesteforeleser.
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Universitetssykehuset Nord-Norge

Egen håndkirurgisk enhet ved
ortopedisk avdeling
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har fulgt opp Helse Nord sitt
styrevedtak fra 2011 om samling av den avanserte håndkirurgien ved
UNN i én enhet. Håndkirurgien og plastikkirurgien har nå skilt lag, og
håndkirurgien er nå bygd opp og samlet som en enhet ved Ortopedisk
avdeling. På denne måten sikrer man kompetansen til den komplekse
håndkirurgien og samtidig også kompetansen ved lokalsykehusene ved
at spesialistutdanningskandidatene nå får håndkirurgi under sin
tjeneste ved Ortopedisk avdeling ved UNN.
Hebe Désirée Kvernmo, medisinskfaglig rådgivende lege/professor, UNN/UiT

Egen fagenhet for håndkirurgi med
europeisk akkreditering
Håndens anatomi er kompleks og selv tilsynelatende mindre forstyrrelser av funksjonen kan få
betraktelige sosiale og økonomiske konsekvenser
for pasienten og samfunnet. Det er karakteristisk for
håndkirurgien at den i høy grad inkluderer kompetanseområder fra flere spesialiteter. Fagutviklingen
de seneste årene vært så markant at den avanserte
håndkirurgien i dag har blitt en sentralisert oppgave,
i likhet med endringene som har funnet sted i
resten av landet og ute i Europa for øvrig. Den
avanserte håndkirurgien utføres av utdannede

Håndkirurgisk enhet ved UNN
5 overleger
3-4 assistentleger
• 1200-1300 håndkirurgiske
operasjoner årlig,
• ca. 400 av disse er håndskader
• ca. 8000 polikliniske
konsultasjoner
•
•
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håndkirurger som alene behandler håndkirurgiske
pasienter, i enheter hvor man utfører både skjelettog bløtdelsrekonstruksjoner.
På regionalt nivå i Helse Nord er håndkirurgien
definert som en del av den ortopediske kirurgien.
Helse Nord RHF har i styresak 135-2011 vedtatt at
”komplisert håndkirurgi skal opereres i ett senter i
UNN og konsentreres på få hender”. UNN har fulgt
opp vedtaket, og for snart ett år siden ble håndkirurgien delt ut fra plastikkirurgien og samlet i en egen
enhet ved Ortopedisk avdeling ved UNN Tromsø.
Håndkirurgisk enhet ved UNN Tromsø tar seg derfor
både av den avanserte håndkirurgien i landsdelen
og sin andel av UNN sine lokalsykehusoppgaver for
Troms og deler av Nordland.
Håndkirurgisk enhet ved UNN består i dag av 5
overleger og 3-4 assistentleger som er i rotasjon
som en del av spesialistutdanningen. Undertegnede
er medisinskfaglig rådgivende lege og professor II.
Vi utfører mellom 1200-1300 håndkirurgiske
operasjoner årlig, hvorav ca. 400 håndskader.
Vi har ca. 8000 polikliniske konsultasjoner innen
håndkirurgi inklusive revmahender. Det er etablert
en egen håndkirurgisk bakvaktsordning. Etter at
undertegnede i 2016 tok European Board of Hand
Surgery Diploma eksamenen har seksjonen fått
akkreditering fra den europeiske foreningen FESSH
som et FESSH-akkreditert håndtraumesenter.

Foreningsnytt

Håndterapi
Det er en grunnleggende misforståelse at gjenopptrening i forbindelse med håndkirurgi kan
ses separat og adskilt fra det kirurgiske inngrep.
Innenfor håndkirurgien, både i den akutte og den
elektive delen, er operasjon, bandasjering og trening
en samlet og uatskillelig helhet. Håndkirurgi krever
derfor tilgjengelig håndterapi. Arbeidsgangen på de
fleste sykehus i dag foregår ved ustrakt grad av po-

”	Innenfor håndkirurgien [-] er operasjon, bandasjering og trening en
samlet og uatskillelig helhet. Håndkirurgi krever derfor tilgjengelig
håndterapi.”
liklinisk virksomhet direkte i treningslokalene, hvor
de opererende kirurger deltar og ser på hvordan
treningen forløper og evt. justerer denne i henhold
til hva som er nødvendig i forhold til det enkelte

utførte inngrep og den enkelte pasients behov. Ved
UNN Tromsø ivaretas rehabiliteringen av de håndkirurgiske pasientene av dedikerte ergoterapeuter.
Ergoterapeutene er ved UNN organisert i egen
avdeling i samme klinikk som ortopedisk avdeling.
Utfordringen har vært å få til en koordinert administrering av tjenesten, hvilket er en forutsetning for
en god behandlingskjede siden arbeidsbyrden til
håndterapeutene følger den håndkirurgiske arbeidsbyrden. Vi har i dag ansatt 5 ergoterapeuter eller
håndterapeuter som vi gjerne kaller dem.

Nivåstrukturering i Helse Nord
Fagmiljøet ved UNN er pådrivere for god håndtering av de håndkirurgiske pasienter i Helse Nord.
Behandling av håndkirurgiske tilstander krever
spesialkompetanse, men kompleksiteten av de
håndkirurgiske tilstandene varierer. Sluttresultatet
henger nøye sammen med en optimal primærbehandling, som naturligvis innebærer behov for
nødvendig kompetanse innen de diagnosegruppene
som behandles. Mens den avanserte håndkirurgien
er funksjonsfordelt til UNN Tromsø, kan en del av

Håndkirurgisk enhet ved UNN sin kirurger. Fra venstre Aslak Lima Braut, Silvia Stierle, Kjartan Koi,
Katrin Valen, Heidi Hanssen og Hebe Kvernmo. Fraværende Kryzysztof Bajszczak, Anne Maret Guttorm
Dønland, Daniel Guneriussen og Titus Baston.
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Egen håndkirurgisk enhet ved ortopedisk avdeling fortsatt ...
de håndkirurgiske lidelsene med fordel behandles
på lokalsykehusnivå hvis kompetansen finnes for å
redusere belastningen for den enkelte pasient og
belastningen på ressursene ved UNN Tromsø, slik
at UNN Tromsø kan bruke mer av sine allokerte
ressurser til den avanserte håndkirurgien.
Det er derfor etablert en funksjonsavtale eller nivåstrukturering for håndkirurgien i Helse Nord mellom
UNN Tromsø og Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF i
formelt møte i Helse Nord den 1.12.14. Anbefalingen er en presisering av funksjonsfordelingen av
den avanserte håndkirurgien som er besluttet lagt
til Håndkirurgisk enhet ved UNN Tromsø av Helse
Nord RHF, men tilgodeser samtidig at en del av
pasientene får sin behandling nærmest mulig eget
bosted samt tilgodeser ressurssituasjonen ved UNN
Tromsø. Likeledes bør samme funksjonsfordeling
fungerer innad i UNN. Type inngrep som vurderes
som sentralisert oppgave er listet opp i avtalen.

” ... UNN Tromsø har et sørgefor ansvar for å gi håndkirurgisk
rådgivning og utdanning [-]. De
ulike lokalsykehusene forventes
å kontakte UNN Tromsø vedrørende gråsonepasienter.”
En forutsetning for fordelingen er et forpliktende
og bilateralt samarbeid mellom hvert helseforetaks
ulike sykehus og UNN Tromsø. UNN Tromsø har et
sørge-for ansvar for å gi håndkirurgisk rådgivning og
utdanning i form av spesialiserte kurs innen faget,
samt gi mulighet til hospitering ved UNN Tromsø for
leger utpekt av det enkelte lokalsykehus til å ivareta
håndkirurgi. De ulike lokalsykehusene forventes å
kontakte UNN Tromsø vedrørende gråsonepasienter.

Tverrfaglig nettverk for håndkirurgien i Helse Nord
Funksjonsavtalen innbefatter et fagnettverk mellom
UNN Tromsø og lokalsykehusavdelingene som
gjør håndkirurgi, og inkluderer 4 avtalte faglige og
administrative møter i året for faglige og fagpolitiske
diskusjoner. Både håndkirurger og håndterapeuter
inngår. Det tverrfaglige nettverket har etablert
en felles metodebok for behandling av hånd- og
håndleddskader, og er i sluttfasen av en tilsvarende
metodebok i elektive håndkirurgiske tilstander.
Metodeboken finnes på UNN sin hjemmeside
40
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under Fag- og forskningsfanen under Metodebøker,
mens pasientinformasjonen for foreløpig en del av
tilstandene finnes ved søk på ”håndkirurgi ved ...”

Tilknytning til Universitetet i Tromsø
– Norges arktiske universitet og våre
utdannings- og forskningsoppgaver
Undertegnede er tilsatt i Professor II-stilling i
ortopedisk kirurgi/håndkirurgi ved Universitetet i
Tromsø (UiT) – Norges arktiske universitet og leder
fagpanelet til Nofs guidelines for håndleddsbrudd.
Enheten har utdanningsansvaret for håndkirurgien
i medisinerutdanningen ved UiT, med både kateterforelesninger, seminarer og uketjenester. Vi holder
forelesninger også innen tverrfaglige områder,
arrangerer disseksjoner for egne utdanningskandidater, kurs for allmennpraktikere i håndkirurgi,
samt nasjonale/internasjonale kurs for ortopeder/
håndkirurger, hvorav Arctic AOTrauma Course
– Management of Fractures of the Hand i 2015 og
AOMastercourse i Hand and Wrist februar 2017.
Vi arrangerte også Norsk forening for håndkirurgi sitt
årlige Ilsetrakurs i januar 2017. Senest arrangerte
vi i september 2017 spesialistutdanningskurset i
Hånd- og revmakirurgi (se eget punkt). Vi har pågående kvalitetssikrings- og forskningsprosjekter innen
fagområdet (se eget punkt). To av seksjonens leger
hadde innlegg ved den europeiske håndkirurgiske
kongressen i Santander 2016 og i Budapest 2017
både presentasjon og posterpresentasjon. Vi hadde
også egne innlegg under siste Skandinaviske håndkirurgiske kongress i Levi 2016.

Nasjonalt kvalitetsregister for
håndkirurgi
Fagmiljøet ved Håndkirurgisk enhet holder på å
etablere et kvalitetsregister for håndkirurgien i
Helse Nord. Vi ønsker at registeret på sikt skal bli
et Nasjonalt Kvalitetsregister for håndkirurgi. Vi
har fått tilsagn fra Helse Nord RHF om finansiell og
administrativ støtte. Faglig ledelse vil bli lokalisert
til UNN HF, mens styringsgruppen vil bestå av
faglederne ved de ulike universitetsavdelingene.
Registeret vil etableres og driftes etter mal fra det
tilsvarende svenske kvalitetsregisteret i håndkirurgi
(HAKIR), som også muliggjør et fremtidig skandinavisk samarbeide. Målgruppen er alle pasienter som
blir operert for elektive eller akutte tilstander i hånd
og håndledd ved offentlige og private sykehus.
Kvalitetsregisteret har som mål å sikre kvaliteten
innen håndkirurgien som utføres ved norske
sykehus. Gjennom registeret vil man på nasjonalt
nivå kunne holde oversikt over operasjonsresultater
(ønskede og uønskede behandlingseffekter).

Foreningsnytt

” Informasjonen fra registeret er
tiltenkt å komme pasientene til
nytte i form av en bedre og mer
oversiktlig helsetjeneste.”
Det enkelte sykehus vil kunne monitorere sine egne
behandlingsresultater, og hvor nasjonale, aggregerte
registerdata vil være referansen. Informasjonen fra
registeret er tiltenkt å komme pasientene til nytte i
form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.
Etableringen av et slikt register krever nødvendig
forankring i fagmiljøet for å sikre oppslutningen
av registeret. Vi søkte derfor i 2016 styret i Norsk
håndkirurgisk forening om støtte til opprettelsen av
et slikt nasjonalt register. Styret ga sin tilslutning til

Spesialistutdanningskurs i håndog revmakirurgi holdt i Tromsø
i uke 37 – et løft for avdelingen
Hånd- og revmakirurgikurset er et av de obligatoriske kursene i ortopediutdanningen, og har alltid
hatt gode kursevalueringer. Torstein Husby har vært
leder av den nasjonale kurskomiteen i en årrekke.
Kurskomiteen har lagt ned et betydelig arbeide for å
skape et solid kurs, med en felles mal eller ramme
slik at kurset blir det samme uansett arrangørsted.
Sammensetning av kurset er en fin kombinasjon
av plenumsforelesninger, diskusjon av kasuistikker
dels i plenum og dels i smågrupper, besøk i håndterapiavdelingen, samt disseksjoner for å bli kjent
med anatomien fra skulder til fingertupp. Kurskomiteen har stort sett vært tilstede hele uken,

Fra Hånd- og revmakurset i Tromsø i september
i år. Her deler av kurskomiteen foran ved
Adalsteinn Odinsson, Torstein Husby og
Yngvar Krukhaug.

registeret, men foreningens årsmøte var splittet i sitt
engasjement for et slikt register og utsatte dermed
avgjørelsen. Saken vil bli tatt opp med årsmøtet
påny.

og har i tillegg invitert noen av de lokale legene til å
holde noen av forelesningene. Tidligere ble kurset
arrangert på rundgang mellom Oslo, Bergen og
Trondheim. Tromsømiljøet ved undertegnede kom
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SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

Anatomy defines the shape.

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip.
The result comes close to nature:
The anatomically shaped LINK® SP-CL ®. It follows a concept that has proven its success in registries*
and clinical studies like the LINK® SP II ® Hip System.
Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80
* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se

Moving on.

Foreningsnytt
Egen håndkirurgisk enhet ved ortopedisk avdeling fortsatt ...
inn i den nasjonale kurskomiteen i 2016, og
Tromsø ble tildelt kursarrangøroppgaven for årets
kurs som ble avholdt fra den 11.-15. september
2017. Programmessig laget vi en ”blåkopi” av
kurset som ble avholdt i Bergen i fjor, men hvor
noen av forelesningene ble gitt av UNN sine leger.
Vi har flotte lokaler ved UiT, med nærhet mellom
auditoriet, grupperom og anatomisal. Sistnevnte
oppgraderes inneværende år, og står i 2018 ferdig
slik at alle 40 deltagerne kan være i én sal samt at
AV/datautstyret blir hypermoderne. Vi har fått gode
kursevalueringer.
Det er berikende å ta del i utdanningen av de
unge legene på denne måten som det nasjonale

utdanningskurset i hånd- og revmakirurgi. Slike
kursarrangementer gir dessuten unike muligheter,
blant annet kunnskapsutveksling med nasjonale
kolleger gjennom gode faglige diskusjoner, styrking
av gamle vennskap og åpning for nye bekjentskaper, som alle er viktige i våre bestrebelser etter
å gi pasientene våre best mulig behandling. Som
tidligere leder av både Norsk ortopedisk forening
og Norsk forening for håndkirurgi mener jeg at det
er viktig også for fremtiden å beholde dette spesialistutdanningskurset som et nasjonalt kurs siden
fagmiljøet er såpass lite, med rotasjonsordning for
de fire universitetssykehusene i hhv Bergen, Oslo,
Trondheim og Tromsø.

” ... kursarrangementer gir
dessuten unike muligheter,
blant annet kunnskapsutveksling
med nasjonale kolleger gjennom
gode faglige diskusjoner, styrking
av gamle vennskap og åpning
for nye bekjentskaper.”

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

A technology from smith&nephew

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE
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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 (prikkperikum)), 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).

201 7-3-PA LE X IA DE PO T-09 27

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

Det er

VIKTIG

med akkreditering av europeiske
håndtraumesentre og standardisering av håndkirurgisk utdanning
Grunnet det store volumet av håndskader har FESSH (Federation of the
European Societies for Surgery of the Hand) satt fokus på håndtraumehåndteringen. Den håndkirurgiske utdanningen er standardisert gjennom
en egen europeisk diplomeksamen og det er etablert en egen FESSH
Hand Trauma Committee (HTC). Sistnevnte jobber med akkreditering av
håndtraumesentre i Europa, etablering av felles behandlingsretningslinjer
og preventive tiltak.
Hebe Désirée Kvernmo, Universitetssykehuset Nord-Norge/UiT, representant i FESSH HTC
Eivind Strandenes, Haukeland universitetssykehus, tidligere representant i FESSH HTC
Adalsteinn Odinsson, St. Olavs Hospital/NTNU, representant i FESSH HTC
Den europeiske håndkirurgiske foreningen FESSH
har de senere år satt fokus på håndtraumehåndteringen, og opprettelsen av en håndtraumekomité
(HTC) er en direkte følge av dette. Bakgrunnen for
opprettelsen av HTC er at håndtraumer har blitt
hyppigere og mere komplekse.1-3 Samtidig mangler
flere av de ulike europeiske landene retningslinjer
for behandling av disse skadene.3 Antatt mindre
skader kan resultere i omfattende invaliditet hvis
primærbehandlingen ikke er optimal, og kan ha
omfattende sosioøkonomiske konsekvenser.4
Målet med HTC er å løfte kvaliteten i behandlingen
gjennom standardisering av behandlingen slik at
pasienter får samme gode behandling uansett hvilket akkreditert håndtraumesenter i Europa pasienten blir behandlet ved. Dette gjøres gjennom felles
evidensbaserte retningslinjer eller konsensusbaserte
retningslinjer der evidens ikke er entydig, og få disse
ut i praksis gjennom etableringen av et europeisk
nettverk av akkrediterte håndkirurgiske sentre.
Det settes også krav til kirurgene som håndterer
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disse skadene, samt håndtraumesenteret. Målet
er også å samle data som synliggjør viktigheten av
riktig håndtering av håndskader, slik at de europeiske myndighetene ser nødvendigheten av gode
standarder i håndtering av håndkirurgiske skader og
samtidig yter de nødvendige ressursene.

Etableringen av en europeisk
håndtraumekomité
Arbeidet til HTC ble innledet i 2004 med å utarbeide
en definisjon av en håndskade, en håndskadekirurg
og et håndtraumesenter (tabell 1). Definisjonene
ble vedtatt på FESSH sin generalforsamling i 2007.5
Gjennom sitt nettverk bestående av 2 nasjonale
representanter fra hvert av de 24 medlemslandene,
utførte HTC en rundspørring blant alle medlemsorganisasjonene i FESSH om struktur og nivå for
skadehåndteringen. Til sammen dekket disse
representantene en populasjon på 487 millioner.
Førsteforfatter og andreforfatter av denne artikkelen

Foreningsnytt

Når søker blir akkreditert, får man under den årlige FESSH-kongressen utlevert senterets formelle
akkrediteringsbevis. Her har UNN fått sin akkreditering under FESSH-kongressen i Budapest i 2017.
Fra venstre Anne Maret Guttorm Dønland, Hebe Kvernmo og Heike Zeitlmann (nå St. Olavs hospital igjen).

var Norsk forening for håndkirurgi sine
representanter i HTC da studien pågikk,
og bidro med kartlegging av de norske
forholdene.
Alle sykehus i Norge som mottar skadepasienter ble kontaktet. Data fra totalt 20
sykehus som oppga å behandle håndskader ble initialt inkludert og sendt inn
til HTC sentralt. Antallet håndsentre ble
senere korrigert på Norsk forening for håndkirurgi sitt
årsmøte i 2008 til å gjelde Haukeland universitetssykehus, Rikshospitalet, St. Olavs Hospital, Ullevål
universitetssykehus og Universitetssykehuset NordNorge da kun disse oppfylte FESSH-kriteriene for å
kalle seg et håndtraumesenter på dette tidspunktet.
Studien kartla kirurgenes utdanning, pasientseleksjonen,
håndterapiressursene, om de benyttet evalueringsinstrument for funksjonsskår, samt antallet skader
som ble operert i løpet av en måned (januar 2006)
ved de ulike sentrene. Skadene ble inndelt i replantasjoner, komplekse håndskader, håndleddsskader,
mikrokirurgiske og rekonstruktive prosedyrer, samt
enkle skader. De innsamlede dataene avdekket
betydelige forskjeller i utdanning, faglig tilknytning
og struktur på skadehåndteringen i Europa. HTC

mottok data fra 309 sentre, hvor 1797
kirurger i januar 2006 behandlet 20 363
pasienter, deriblant 444 replantasjoner,
3222 andre mikrokirurgiske prosedyrer
og 6322 andre komplekse skader.5
Resultatene viste at det gjennomsnittlig
er ett håndtraumesenter med 6 kirurger
for hver million innbyggere i Europa.
Norge hadde også 1 håndtraumesenter
per million innbyggere, men sammenligningsvis kun
4 håndkirurger per million innbyggere.
Det var stor variasjon i kirurgenes kvalifikasjoner i
håndkirurgi. Kun Sverige og Finland hadde egen
spesialitet i håndkirurgi. Senere ble håndkirurgien
i Sverige en subspesialitet under ortopedi, men er
fra 2014 igjen en egen hovedspesialitet. I alle de
øvrige europeiske landene har kirurgene hovedspesialiteten i ortopedi (50 %), plastikkirurgi
(20 %), og traume- eller generell kirurgi (30 %).

” De innsamlede dataene avdekket
betydelige forskjeller i utdanning,
faglig tilknytning og struktur på
skadehåndteringen i Europa.”
Norsk Ortopedpost • 3 - 2017
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Det er viktig med ... fortsatt ...
38 % av kirurgene hadde en entydig og strukturert
håndkirurgisk utdanning gjennom en nasjonal eller
europeisk sertifisering i håndkirurgi. 25 % hadde
dette også i mikrokirurgi.
Fem land hadde et system hvor større håndskader
ble videresendt til mer spesialiserte avdelinger
etter primær triage, blant annet de skandinaviske
landene – inklusive Norge, mens mindre skader ble
håndtert på mindre spesialiserte avdelinger.
En svakhet ved HTC-studien5 var det lave antallet
innrapporterte skader. Ved ekstrapolering av data
fra andre studier antar man at antallet behandlede
håndskader i Europa gjennom 1 måned er mellom
193 000 og 420 000 skader, hvilket betyr at innrapporteringen i HTC-studien kun utgjorde 5-10 %

Examination, og har blant annet satt krav til at
FESSH-akkrediterte håndtraumesentre skal ha
minst én håndkirurg som innehar den europeiske
diplom eksamenen. Den europeiske diplomeksamenen forutsetter at kandidaten er medlem av
en nasjonal håndkirurgisk forening som er medlem
av FESSH eller den internasjonale håndkirurgiske
foreningen IFSSH, har minst 2 års tjeneste ved et
FESSH-akkreditert håndkirurgisk senter og at
kandidaten har kirurgisk og akademisk erfaring som
er angitt i en egen loggbok.6 Denne eksamenen
erstatter ikke de nasjonale eksamenene. Norge
har ingen egen eksamen, men Norsk forening for
håndkirurgi har et diplom i håndkirurgi med krav
som ligner loggboken til FESSH.

Forebyggende arbeide
I tillegg til behandling og rehabilitering etter håndskader, arbeider HTC også med forebygging av
håndskader. Håndskader er ulikt fordelt i Europa,
og varierer i størrelsesorden fra 25-60 %. Mangelen
på forebygging er alarmerende, siden effektive
forebyggende planer kan redusere forekomsten
med opptil 50 %. FESSH har utviklet materiale på
hjemmesiden sin som kan lastes ned og benyttes,
og første- og sisteforfatter er i gang med oversettelse
og tilpassing av noen av disse til norske forhold.

Norge følger (heldigvis) etter

Kartet viser alle de sentrene i Europa som
er oppgitt av sine respektive nasjonale
håndkirurgiske foreninger som mulige
FESSH håndtraumesentre.
av det antatte totalvolumet. Mangel på rapportering av riktig omfang av skader som håndteres kan
skyldes at man ikke har registre som man enkelt
kan trekke data ut fra, og kan medføre at for lite
ressurser settes av til håndtering av håndskadene.
Dette kan igjen medføre dårligere pasientbehandling, undervisning og forskning innen faget.

European Board of Hand Surgery
Diploma Examination
En viktig oppgave til FESSH har vært å standardisere utdanningen til europeiske håndkirurger.
FESSH har vært pådrivere for at flest mulig
tar European Board of Hand Surgery Diploma
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FESSH har gjennom HTC utviklet retningslinjer
for akkreditering av håndtraumesentre i Europa
(tabell 1). Samtlige medlemsland i FESSH har
sendt inn hvilke sentre som oppfyller FESSH sine
kriteriene. Foreløpig har 7 norske håndkirurger
tatt European Board of Hand Surgery Diploma
Examination, som er en av forutsetningene for
akkreditering. Sentrene må sende søknad om
akkreditering og dokumentasjon gjennom FESSH
sine nasjonale HTC representanter. Kontrollerbare
data, som for eksempel medlemskap i de nasjonale
foreningene eller døgnkontinuerlig beredskapstjeneste blir kontrollert av de nasjonale representantene, mens sentrene selv har ansvaret for at
de innsendte produksjonstallene per lege og type
inngrep er korrekte. Akkreditering har en gyldighet
på 3 år.
Europakartet viser de sentrene som de ulike
nasjonale foreningene har angitt kan søke om
akkreditering. I Norge er det St. Olavs Hospital og
Universitetssykehuset Nord-Norge som innehar
akkreditering, mens Oslo universitetssykehus
– Ullevål og Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet har søkt om akkreditering.

Foreningsnytt

Tabell 1

HTC definisjon av en håndskade:
Enhver lukket eller åpen skade av håndledd og/eller hånd med betydelig involvering av hud, muskel,
sene, ben og ledd, nerve og/eller kar.

HTC definisjon av en håndskadekirurg:
En håndkirurg (som er medlem av en nasjonal håndkirurgisk forening) som deltar i skadekirurgi.
En validering av denne tittelen krever dokumentert mikrokirurgiske ferdigheter gjennom tjeneste eller
nasjonalt diplom.
Klinisk aktivitet på > 24 håndskadeprosedyrer, inkludert minimum 5 mikrokirurgiske, gjennom en
3-måneders periode, som hovedoperatør eller dokumentert under supervisjon av en overlege.

HTC definisjon av et håndtraumesenter:
Minst 3 håndkirurger.
Døgnkontinuerlig tjeneste (24/7).
Minst 2 håndtraumer operert daglig.
Minst én kirurg må inneha European Board of Hand Surgery Diploma Examination, og være representant
for HTC via de nasjonale delegatene.

Oppsummering
I Norge gir ”Forskrift om internkontroll i sosial- og
helsetjenesten” fra januar 2003 presiseringer om at
virksomheter som yter helsetjenester skal etablere
systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteter
planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i
samsvar med sosial- og helselovgivningen. Selv om
FESSH-akkrediteringen av håndtraumesentre ikke
er en formell sertifisering gitt av de norske myndighetene, ser vi på arbeidet til den europeiske håndkirurgiske foreningen som et vesentlig skritt for å
løfte kvaliteten på håndskadehåndteringen. Arbeidet
FESSH har lagt ned er også et skritt videre på veien
til å videreutvikle den håndkirurgiske tjenesten som
en felles europeisk oppgave og å etablere den som
et selvstendig fagområde. Det er også berikende
å jobbe i et europeisk fellesskap med samme
målsetning om en behandlingskjede til det beste
for pasientene.
TRIGEN™
INTERTAN™

Intertrochanteric Antegrade Nail
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Rapport

FISKETUR
Spring meeting Tromsø 2017

Havområdet utenfor Tromsø er kjent for å være et av de beste fiskeområdene
i verden. En av aktivitetene som var lagt inn i programmet under nordisk
stryemøte i Tromsø var derfor selvsagt en tur med fiskeskøyte.
Monica Sailer
Fiskeskøyta tøffet ut i fjorden
under regntunge skyer fra Tromsø havn på morgenen torsdag
4. mai. Vertskapet var bekymret
for at været skulle legge en
demper på stemningen og opplevelsene , men til vår store glede
var det helt omvendt. Litt ruskevær gjorde tvert imot hele opplevelsen bare enda mer eksotisk
og det så ut til at de som var om
bord virkelig koste seg. Nesten
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alle som deltok på kongressen
var påmeldte til fisketur. Vel ute
på et av de sikreste områdene for
å få fisk stod det delttakere fra
Estland, Danmark, Nederland og
Norge ivrige med fiskestenger ut
fra ripa. Fangsten ble ikke av det
store, men en ortoped fra Litauen
var ekspert og hadde med egen
sluk hjemmefra – han fikk en fisk
på hele 11 kg.

Etter et par timer med fiske gikk
alle ned til salongen under dekk
hvor vi ble servert fiskesuppe
tilberedt med egen fangst . Skal
si den smakte himmelsk.
Skøyta gled inn til kai og mette og
fornøyde gikk vi tilbake til hotellet
for å holde styremøte.

Fag & rapporter
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HOLD AV DATOEN !
Norsk Forening for Håndkirurgi inviterer til

Vintermøtet 26.-28. januar 2018

i n fo

og påme
lding
www.ks
ci.no

Det årlige møtet til Norsk forening for håndkirurgi
holdes som tidligere på Ilsetra, Hafjelltoppen i flotte
omgivelser og lokaler. Kurset starter fredag 26. jan
14.00 og avsluttes søndag 28.jan kl.12.00.
Hovedtemaene i 2018 er Lunatum malasi og Barnehånd.
Det vil og bli en sessjon med fokus på
håndleddundersøkelser med teoretisk gjennomgang og
trening i undersøkelsesteknikk. For øvrig vises det til
programmet.
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

Fag & rapporter
Rapport

Høstmøtet
2017
Har du spørsmål vedrørende
Høstmøtet, påmelding, hotell,
utstilling eller andre ting ta kontakt
med Kristin Solstad i KSCI.
mail kristin@ksci.no

Stipendvinner
Geir Aasmund Hjorthaug ble tildelt
NOF utdanningsstipend for 2016 for
prosjektet: Effects of inhibition of
bone resorption and cyclooxygenase
on bone and tendon-to-bone healing:
Experimental studies of fracture and
tendon-to-bone healing in the rat.
Geir A Hjorthaug, LiS Martina Hansens Hospital

NOP & annonser
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. 4, 2017 er 17. november

Prosjektet utgår fra gruppen Experimental Orthopaedic
Research (EOR) ved Institutt for kirurgisk forskning
ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus.
Hjorthaug er lege i spesialisering ortopedisk kirurgi ved
Martina Hansens Hospital.
Prosjektet har som målsetning å kartlegge tidlige faser
av sene-bentilheling samt å teste effekten av behandling med bisfosfonat. Resultatene tyder ikke på at
bisfosfonater har noen plass som adjuvant behandling
ved tidlig sene-ben-tilheling. Prosjektet bygger også videre på tidligere forskning i EOR-gruppen på NSAIDs
og bruddtilheling. Et vanlig klinisk spørsmål ortopeder
ofte får er om det er forsvarlig å bruke NSAIDs bare en
kort periode postoperativt, eller om det er tryggere å
vente noen dager. Resultatene fra denne siste studien
blir presentert på årets høstmøte.

Våre tjenester
• profilering
• annonser
• brosjyrer/trykksaker
• kataloger
• årsrapporter
• kampanjer
• utstillinger
• reklameartikler
• web design

Biomekanisk testing av
tilhelet tibiafraktur.
Foto: Endre Søreide
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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/

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.

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

A technology from smith&nephew

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE
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LEGION™
Total Knee System

LEGION™ er et komplett, moderne kneprotesesystem. Det gir kirurgen mulighet til
å behandle alt fra enkle primæroperasjoner til komplekse revisjoner.
Instrument- og implantatutformingen gjør at kirurgen peroperativt, enkelt kan gå fra:

Cruciate Retaining

Posterior Stabilized

Revisjonsprotese

Rotating Hinge

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST ™

VERILAST™

Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

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

Stipend, kurs &
konferanser

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

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

For styret i Nof
Karl-Ivar Lorentzen

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
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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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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

