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terje vagstad, redaktør

september. eg likar helst å 
sjå på det som seinsommar 
meir enn haust, men når eg 
kiker ut er det vanskeleg, 
faktisk når eg ser rundt 
meg inne og kor det brenn 
i peisen og ikkje akkurat er 
sommarstemning. Når ein 
går innom dei vante nettsi-
dene, det vere seg dagens 
medisin eller legeforeinga er 
stemninga meir lik iskalde 
vinteren. det er full krig med 
spekter, som venta. som i 
alle andre akademikeryrker 
i år. det er framleis krise i 
Helse-Norge. pengemangel, 
køer, misfornøgde legar 
som kjenner seg overad-
ministrerte og underleia. 
profesjonskampar fordekt 
som jobbglidningsprosjekt. 
Cellegiftsoverdoser. streik. 
full vinter. 

I	denne	samanhengen	er	det	
godt å gjere noko meiningsfullt. 
Neida, eg tenkjer ikkje på  
jobben. Eg har hatt overlege- 
permisjon 3 måneder og har  
hatt det strålande. Tid til kurs og 
lesing, tid til fritid og hytte- 
bygging, tid til familien, venner 
og	trening.	Innom	jobb	av	og	til	
for å ha det sosialt med ein fin 

gjeng. Nei – det meiningsfulle er 
det vi har i vente. 

Berre påfyll av fag og  
sosial mingling 
Eg gleder meg til haustmøtet. Det 
blir som vanleg strålande, eit løft 
for heile ortopedinorge i løpet av 
kun	3	dagar.	Ikkje	helsepolitikk	
og elendighet, berre påfyll av 
fag og sosial mingling og triveleg 
samvær. 

Eg har nokså lite å gjere med det 
i forhold til leiar, nestleiar og kan-
skje særleg sekretæren her, men 
ser dei har gjort ein kjempejobb 
som kjem til å bere frukter. Gled 
dere saman med oss!

gladnyheter lokalt 
Nokon gladnyheter er det dog. 
Først lokalt: sist skreiv eg om 
forskinga i ortopedien i Møre og 
romsdal. Dette held no verkeleg 
på	å	ta	av.	I	oktober,	dvs.	før	
haustmøtet reiser ein delegasjon 
til Denver og Vail for å treffe  
miljøa og knyte kontakter der, 
steadmanklinikken here we 

come! slik er det ofte i dette lille 
landet, mulighetane er eigentleg 
endelause når vi tenker oss om, 
men i media vert vi framstilte 
som bakstreverske, beskyttande 
og	lite	nytenkande.	I	Møre	og	
romsdal er det i alle fall ein 
sensasjon at alle 4 sjukehus-
miljøa skal samarbeide om dette 
eller nesten noko på linje med 

om israel og palestina skulle 
vinne fredsprisen, det skjer berre 
ikkje. Eller vent litt … Jo okei da, 
det har skjedd … Men – fjell-
overgangen mellom Molde og 
kristiansund er lokalt kjent som 
Golanhøgda, ringer det nokon 
bjeller?	I	lys	av	sjukehusdebat-
ten her kan og trekkast fram 
at pasientane her er dei mest 
fornøgde i landet. kan det vere 
eit snev at lokalpatriotisme i svara 
dei har gitt?

Nasjonalt da? 
Det er så utruleg frustrerande at 
det er så mykje negativt å skrive 
om, eller rettare sagt saker med 
negativt forteikn. Ein må nesten 
leite med lys og lykte for å finne 
positive hendingar. Eg slit i alle 
fall … 

Igjen:	Dagens	medisin:	Alle	blir	
tjukkare, streik, seinabort fyfy, 
overbehandling (min kvardag rett 
og slett som idrettskirurg, dvs. 
kne, albue, skulder og ankel …). 
Legeforeninga: Høgsterett, plass-
oppsigelse = streik, legemangel, 

prioritering, oUs, mekling. sukk 
… overlegene ved oUs må gi 
pasientene sitt private telefon-
nummer for å sikre at de blir fulgt 
opp, her på bøgda er det slik at 
de enten møter på døra eller går 
inn på telefonkatalogen.no og 
finner oss og ringer eller sender 
melding eller mail. Foreldre kom-
mer	med	barna	på	døra.	Idretts-

redaktørens hjørne

” slik er det ofte i  
dette lille landet,  
mulighetane er 
eigentleg endelause 
når vi tenker  
oss om …”

” … her på bøgda er 
det slik at de enten 
møter på døra eller 
går inn på telefon- 
katalogen.no og  
finner oss  …”
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klubbar tek kontakt når som helst 
på døgnet. Fritt vilt men fordi vi 
bryr oss. Etter mykje om og men 
fann eg faktisk noko positivt:  
Folk er framleis nøgd med helse-
tenesta dei vert tilbydd, både frå 
fastlega	og	sjukehusa.	Ikkje	verst	
eigentleg med den medieomtala 
vi får. kor er eigentleg Pr-avde-
linga i legeforeninga?

ufatteleg mykje lettare
OK	–	greitt.	Ebola.	Ikkje	akkurat	
positivt men dog, fleire tilfelle 
er kurert og det er faktisk slik at 
jobben vi gjer er positiv for folk 
flest. Det samme med røde kors 
og leger uten grenser. Ubegrensa 
tillit og lite politikk. kanskje det 
er nøkkelen til legeforeninga og 
helsetenesteaksjonen og? Halde 
seg unna politikk og fokusere på 
fag? kven veit … Flipboard og 
Flickr og kanskje særleg Twitter 
er flotte om ein vil få med seg ein 
verden meir full av optimisme J 
Alternativt kan ein lese romsdals 
budstikke på nett, Molde er  
allereie klar som seriemester, 
sukk og stønn! sandnes Ulf, 
Haugesund, Brann og sogndal 
slit maks, AAFk ser ut til å over-
leve kanskje på bekostning av 
bergensarane eller sogningane, 
men det er enno ein del kampar 
igjen og håpet og fortvilelsen 
lever i fleire leirar. Akkurat slik 
som på sjukehusa.

ekspert på eitt ledd
Framover vil der i alle fall det 
viktigaste vere å oppdatere seg 
fagleg og handverksmessig og 

gjere ein skikkeleg jobb. Eg ser 
at trenden går meir og meir i 
retning av at du blir ekspert på 
eitt ledd, personleg trur eg dette 
er hemmande, slik verda er i 
dag får du presentert ulike typar 
utstyr for ulike typar ledd og 
inngrep medan løysingsstrategiar 
og utstyrsbruk er mykje meir 
overlappande enn det ein eigent-
leg trur. Hofteskopiutstyret er til 
dømes godt til mykje i skulder og 
kne, ankel-/fotsetta gode til albo-
gekirurgi. Dette kan du gå glipp 
av om du blir for snever sjølv om 
mengde er viktig. Det er viktig å 
lære seg å løyse problem og ikkje 
bli for rutineprega.

Dette nummeret er sterkt prega 
av det føreståande haustmøtet, 
som vanleg nær sagt ved num-
mer 3. Massivt med stoff derfra, 
nokre få artiklar utanom. Nesten 
ingen sutring om kvardagen, lite 
politikk til ein forandring. Takk 
(igjen) til Hebe kvernmo, tid-
legare leiar og kompetansesenter 
i handkirurgi både i nord og na-
sjonalt. Litt oppdatering på reglar 
for ortopediske hjelpemiddel og 
ein bokanmeldelse. Haustmøtet 
er og blir høgdepunktet og i år 
blir det sannsynlegvis enda betre 
enn vanleg. 

Undervegs i skrivinga her er det 
verkeleg begynt å bøtte ned med 
regn, men det er godt og varmt 
inne og eigentleg veldig triveleg 
med fyr i peisen. Det meste har 
sin sjarme. som mor mi seier: 
Det meste lagar seg om ein 
ikkje sjølv kjem i ulage. Ein god 
leveregel. That’s it. kos dere med 
bladet og haustmøteboka  
så snakkast vi på haustmøtet!

” kanskje det er  
nøkkelen til lege-
foreninga og helse-
tenesteaksjonen  
og? Halde seg  
unna politikk og 
fokusere på fag?  
kven veit …”

redaktørens hjørne fortsatt ...
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Leder

kongressesong

Jon olav drogset, styreleder

Høstmøtet står for døren  
og vi gleder oss til å komme 
i gang. forberedelsene 
har vært arbeidskrevende 
men har gått etter planen. 
spesielt vil jeg takke sekre-
tær gunn Hulleberg for en 
omfattende og nøyaktig jobb 
med å spikre et omfattende 
og interessant program.  
dette er hennes første år  
som sekretær og kompetanse- 
overføringen fra tidligere 
sekretær har fungert fint. 

kompetanseoverføring er viktig 
også på vår arbeidsplass. Altfor 
ofte opplever vi at verdifull kunn-
skap går tapt med at de gamle 
traverne slutter. De har ”beskyt-
tet” sitt hegemoni til de forsvin-
ner ut døren. Vår avdeling ved  
st. olavs Hospital har forsøkt å 
lage planer for å unngå dette. 
Dessverre stopper igjen gjen-
nomføringen av disse planene på 
økonomi – og så er vi tilbake til 
det gamle. Dette må også syke-
husene bli flinkere til å ta tak i.

I	det	sittende	styret	er	Nord-
Norge representert med to 
medlemmer. Av den grunn var 
det naturlig å legge et av årets 
styremøter til den landsdelen 
og valget falt på svolvær. selve 

styremøte ble holdt på Hurtig-
ruta mellom Bodø og svolvær. Vi 
hadde mange tunge saker til be-
handling som ny strategiplan for 
Nof og de nye spesialistreglene i 
ortopedisk kirurgi. Arbeidet gikk 
lettere når man innimellom tok 
seg tid til å betrakte den vakre 
naturen i Lofoten. Jeg slutter 
ikke å bli overrasket over hvor 
vidstrakt og vakkert dette landet 
er og hvor stor aktivitet det er i de 
små lokalsamfunnene med high 
tech tilbud av første klasse. Når 
vi samtidig får godt vær er opp-

levelsen voldsom. Web redaktør 
Cato kjærvik var den fullkomne 
guide og organiserte topptur til 
Møysalen som avslutning på 
styremøtet.

spesialistutdanning
ortopedisk kirurgi var egen 
hovedspesialitet til 1977, deretter 
grenspesialitet fra 1977 og igjen 
hovedspesialitet	fra	1997.	Innen	
EU er det to hovedarenaer som 
legger føringer på spesialitets-
struktur og innhold. Den første 
er de formelle EU-organene 
som vedtar direktiver og andre 
bestemmelser. Den andre er 
samarbeidsarenaen for de euro-
peiske legeforeningene (UEMs). 
samtidig jobber EForT parallelt 
for å få oversikt over utdanningen 
i de forskjellige land. Da Norge 
ble medlem av EØs, trådte de 

samme reglene i kraft for Norge. 
Det europeiske arbeidsmarkedet 
for leger reguleres av prinsippet 
om fri bevegelighet for varer, 
tjenester og arbeidskraft. Vi 
jobber aktivt mot Europa for å 
harmonisere opplegget der med 
våre systemer.

endringer i legerollen 
På samme måte som pasient- 
rollen er også legerollen i 
endring. Mye tyder på at leger 
i framtida vil få en atskillig mer 
likeverdig rolle overfor pasiente-
ne. samtidig vil legen alltid være 
den faglige autoritetspersonen på 
sykdomsområdet. Det er grunn til 
å anta at leger i fremtiden vil ha 
flere oppgaver knyttet til å veilede 
pasienter i forhold til all den 
informasjonen som pasientene 
oppsøker på internett. En stadig 
større del av legenes arbeids- 
oppgaver vil bestå av kunnskaps-
innhenting og rådgivning. Dette 
vil stille større krav til kompetan-
se innen kommunikasjon, forsk-
ningsforståelse og kunnskaps-
håndtering, systemkunnskap og 
kunnskap om forbedringsarbeid 
og ledelse. Dette er områder 
som er felles for alle spesialiteter 
og som blir viktigere jo større 
krav som stilles til helsetjenes-
ten, både fra pasientenes økte 
forventninger og ut fra hensynet 
til best mulig kvalitet i alle ledd 
i tjenesten. Med velinformerte 
pasienter, som i langt større grad 
stiller krav til behandling og gjer-
ne krav om å få komme rask til 
spesialist, vil etterspørselen etter 
spesialiserte tjenester sannsynlig-
vis øke. Denne utviklingen tilsier 
en ytterligere spesialisering innen 
spesialisthelsetjenesten. sett fra 
et medisinskfaglig ståsted, kan 
dette tilsi at den enkelte lege i 
spesialisering ønsker raskere 
perfeksjonering i eget fag fremfor 

Leder

” ... Jeg slutter ikke å 
bli overrasket over 
[...] hvor stor aktivitet 
det er i de små lokal-
samfunnene med 
high tech tilbud av 
første klasse.”
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Leder

Leder fortsatt ...

større felles kompetanse- 
plattformer. 

En annen faktor som bidrar 
til spissing, er at innholdet 
i fagene etter hvert har blitt 
store og omfatter for mye. Det 
er derfor nødvendig å se på om 
noen av spesialitetene er blitt 
for omfattende og vurdere om 
grenspesialiteter bør omgjøres til 
hovedspesialiteter. Helsedirekto-
ratet ønsker en mer fleksibel og 
modulbasert spesialitetsstruktur. 
De mener at dette kan gjøres 
med et større innslag av felles 
kompetansemoduler, omgjøring 
av grenspesialiteter til hoved-
spesialiteter, etablering av en ny 
breddespesialitet særlig basert på 
pasientens behov i akuttmottak 
og at spesialiteten generell kirurgi 
utgår og inngår som en del av 
spesialiteten gastroenterologisk 
kirurgi. Basert på innspillene fra 
fagmiljøene vil Helsedirektoratet 
ikke anbefale en endelig spesia-
listeksamen. Derimot anbefales 
det innføring av kompetanse- 
testing etter de viktigste kompe-
tansemodulene.

ortopedisk kirurgi 
spesialiteten i ortopedisk kirurgi 
er i dag en seksårig utdanning 
basert på 6 års tjeneste ved 
ortopedisk avdeling. Minimum 
2 år av den samlede tjenesten 
skal utføres ved avdeling hvor det 
drives utstrakt skadebehandling. 
Inntil	1	år	kan	erstattes	av:	 
forskningstjeneste, tjeneste i  
relevante spesialiteter eller tje-
neste i helseadministrativ/ 
samfunnsmedisinsk legestilling 
eller i allmennmedisin. 

Den foreslåtte nye spesialitets-
strukturen består av: a) et tredelt 
spesialiseringsløp bestående av 
del 1 med en felles kompetan-
seplattform for alle spesialiteter, 

del 2 med felles faglig kompe-
tanseplattform for grupper av 
spesialiteter (uklart i dag om 
dette skal gjelde ortopedisk 
kirurgi; sannsynligvis ikke!) og del 
3 med et spesialiseringsløp som 
er unikt for den enkelte spesia-
litet. Det bør diskuteres om alle 
kirurgiske spesialiteter, inkludert 
ortopedisk kirurgi, bør ha et slikt 
første år som en felles faglig 
kompetanseplattform. Jeg mener 
at vi i så mange år har sloss for 
å frigjøre oss fra generell kirurgi 
at det ikke er noen grunn til å gå 
tilbake til dette nå. Etter dette vil 
de forskjellige spesialiteter skille 
lag. Grenspesialiteten i kirurgien 
og indremedisin vil bli omgjort til 
hovedspesialiteter.

Andre foreslåtte tiltak: 

1. Avvikling av annen valgfri 
relevant tjeneste. 

2. Avvikling av krav om varighet 
av	gruppe	I-tjeneste.

3. Det har inntil nå vært mulig å 
erstatte 6-12 måneders tjeneste 
innen hovedspesialiteten med 
annen valgfri relevant tjeneste, 
blant annet med forskningstje-
neste. Helsedirektoratet foreslår 
at ordningen med annen valgfri 
relevant tjeneste avvikles, og at 
spesialiseringen konsentreres om 
de obligatoriske læringsmål. 

På Norsk kirurgisk forenings 
styremøte den 25.08.14 ble  
temaet akuttkirurgi i den fore-
slåtte ordningen diskutert. Det  
er blant annet foreslått at gastro-
kirurgene skal dekke akutt- 
kirurgien (unntatt ortopedi). Dette 
er et vanskelig punkt å støtte. 
styret i NkF opprettholder kravet 
om at bakvakt skal ha spesial-
kompetanse i det faget som hun/
han har bakvakt i. Det ble også 
noe diskusjon om turnustjeneste 
er nødvendig som grunnlag for 

spesialistutdanningen eller ikke. 

Det ble også informert om at oslo 
kirurgiske Forening er nedlagt 
og at pengene er overført til NkF. 
Leder i Nof er i interimsstyret 
med tanke på å dele disse  
peng-ene ut som forsknings-
midler, også til ortopedene. 

Dagens Næringsliv melder at 
Norge er på bunnen når det 
gjelder EU finansiert helse-
forskning. Vi bruker minst av 
alle i forhold til det vi betaler inn. 
Norske forskere bruker 40 % 
av innbetalte penger, mens 
Nederland får tilbake over det 

dobbelte av hva de betaler inn. 
De andre skandinaviske landene 
får også tilbake betydelig mer til 
forskning enn hva de betaler inn. 
Trenger vi ikke disse forsknings-
pengene i Norge? Er vi ikke flinke 
nok til å skrive EU søknader? Har 
vi allerede nok penger slik at vi 
ikke tar oss tid til å skrive disse 
søknadene? Er forskningsinte-
ressen for lav i Norge? Trengs det 
økonomiske incentiver for å få 
opp interessen for forskning og 
øke konkurransen om de beste 
forskningsstillingene?

Med disse tankene ønsker jeg 
deg velkommen til Plaza til et 
godt og hyggelig Høstmøte.

”Trengs det økono-
miske incentiver for 
å få opp interessen 
for forskning og øke 
konkurransen om  
de beste forsknings-
stillingene?”

REVISJONSPROTESER
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Årsberetning

Årsberetning Norsk ortopedisk forening (Nof)
2013-2014

sak 5 

Årsberetning fra styret i Norsk  
ortopedisk forening 2013-2014

Jon Olav Drogset, leder

5.1 oversikt over medlemsskap i foreningen

Antallet medlemmer øker fortsatt. Pr 01.09.2014 
er det nå 952 medlemmer, inkludert assosierte 
medlemmer og pensjonister, i foreningen.

Antall kvinner er 164 og antall menn var 788. En 
tydelig opphopning rundt de store universitetsbyene 
med oslo Legeforening som har 176 ortopeder, 
Akershus 113, Hordaland 107, sør Trøndelag 69, 
rogaland 64 som de største. Finnmark Legefor- 
ening	har	7	medlemmer	hvorav	4	LIS	og	3	overleger.

Alders- og kjønnsfordeling:
alder godkjent Ikke pensj. pensj. ass. stud. total
(år) spes. spes. <75 år ≥75 år medl.

< 30 46      46

30 - 39 44 254   6  298

40 - 49 205 37   10  242

50 - 59 147 10   9  157

60 - 66 82 2 3  1  87

67 - 69 25  15  1  40

70 - 74   35  4  35

> = 75    47   47

ToTAL 503  349 53  47 31  952

5.2 styrets virksomhet i perioden

Jevnlige styremøter er avholdt i januar, juni, august 
og	oktober.	I	tillegg	er	det	kontinuerlig	kontakt	pr	
telefon, eller aller mest på e-mail når det gjelder 
økonomi, høringer, Norsk ortopedpost og de dag-
lige aktivitetene hvor avgjørelser skal tas. opp mot 
høstmøtet blir arbeidspresset stort på alle og spesielt 
nyvalgt sekretær Gunn Hulleberg og webredaktør 
Cato kjærvik som gjennomleser alle abstrakter og 
frie foredrag.

organisering av høstmøteprogrammet 
og symposiene
Gjennom hele året er det kontakt med kristin 
Solstad	i	KSCI	–	som	er	teknisk	arrangør	av	vårt	
høstmøte. Hun er en meget sentral og viktig person, 
og kjenner etter hvert foreningen svært godt, og ikke 
sjelden blir vi minnet på forskjellige rutinemessige 
gjøremål av kristin.

Trykkingen av Høstmøteboken og NoPen ble i fjor 
overlatt til Bente Ødegaard i Ødegaard reklame & 
design As. styret og NoP redaktør har vært svært 
godt fornøyd med det nye samarbeidet.

Vi takker kristin og Bente for utmerket samarbeid og 
understreker hvor viktig de er blitt for driften av vår 
forening. svært mye handler nå om høstmøteuken i 
uke 43. Vintermøte har vi ikke planer å ta opp igjen. 
Hver januar har vi møte med Leverandørforeningen 
for å gå gjennom siste Høstmøte, hva som var bra, 
og hva som kan gjøres bedre. Leverandørforenin-
gen meldte forfall til årets møte. Vi hadde derimot 
forhandlingsmøte med hotellet hvor kristin solstad, 
nestleder	Karl-Ivar	Lorentzen	og	leder	var	tilstede.	Vi	
blir enige om prisene for stands for neste høstmøte, 
og avtalte rammene for kommende høstmøte. Disse 
møtene er viktige for vår forening. De foregår i en 
trivelig og fin atmosfære, og vi har de siste årene 
kommet greit fram til priser som begge parter er for-
nøyde med. samarbeidet er utmerket – og vi fortset-
ter med årlig møte i Januar hvert år. kristin solstad 
(KSCI)	er	på	egen	hånd	i	kontakt	med	Radisson	Blu	
Plaza Hotel hvert år og avtaler hotellpriser og leieav-
taler, samt lunsj osv. Veldig mye rundt høstmøte tar 
hun seg av.

styrerepresentasjon
styreleder deltok sammen med ketil Holen på 
EFORT	sin	kongress	i	London.	I	forkant	deltok	vi	på	
styremøtene til EForT. Til tross stor innsats fra ketil 
og resten av finanskomiteen, har EForT marginal 
økonomi. ketil er en av arkitektene bak planen om 
hvordan EForT skal komme seg ut av den økono-
miske hengemyra. Han la fram en klar og resultat- 
orientert plan om hvordan dette skal gjøres. Han 
gikk deretter ut av styret i EForT. styret i Nof tak-
ker ketil Holen for innsatsen han har gjort i denne 
viktige foreningen.

Styret	og	styret	i	LIOS	deltok	på	Nordisk	ortopedisk	
forening sin kongress i Helsingfors. Det ble avholdt 
styremøte i Nof under kongressen. Nordisk i Hel-
singfors ble for arrangøren en stor suksess både i 
antall deltagere, faglig innhold og sosiale arrange- 
ment. Finnene hadde virkelig gjort en strålende 
jobb for å tilfredsstille de ca. 550 deltagerne. Det 
faglige programmet var variert og inneholdt, så langt 
jeg kan bedømme, det siste av kunnskap innen de 
forskjellige spesialområdene av ortopedien. Dess-
verre var det færre norske kongressdeltagere enn 
norske forelesere. Dette er beklagelig. Vi sitter med 
et betydelig eierskap i Nordisk; både i foreningen 
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og derigjennom i kongressen. Dette er forhold vi må 
rette på framover. Nordisk er utvidet med Estland og 
Nederland, og andre land banker på for å bli med-
lem av Nordisk som med tiden etter min mening bør 
bygges opp til å bli en ortopedisk maktfaktor i Nord 
Europa. Vår alles kjære avtroppende leder i Nordisk 
ketil J. Holen har gjort en formidabel jobb med å 
bygge opp Nordisk til dagens nivå, og det er mitt 
håp at den nye lederen fra Estland greier å følge 
opp dette. Takk til ketil J. Holen fra vår forening for 
den jobben han har gjort for Nordisk.

Leder	i	LIOS	(Leger	i	Ortopedisk	Spesialisering)	 
Esten Haanæs har hatt møterett på Nof sine styre-
møter.	LIOS	har	sitt	eget	arrangement	under	høst-
møte, og foreningen virker godt etablert, og virker 
å ha kommet for å bli. De får et tilskudd på kroner 
50.000 fra moderforeningen hvert år til sin drift.

Det gode forholdet til Norsk kirurgisk Forening er 
gjenopprettet. Det økonomiske fra deres 100-års 
jubileum er ordnet opp i. Den nye lederen i NkF har 
holdt en inkluderende stil overfor vår leder som har 
deltatt som styremedlem på styremøtene. Det pågår 
fortiden et arbeid med å omgjøre grenspesialitetene 
i bløtkirurgi til hovedspesialiteter. Dette tilsvarende 
det som skjer i indremedisin. NkF har virket svært 
interessert i prosessen ortopedene har vært gjen-
nom de siste årene, og denne prosessen ser ut til 
å være en mal for hvordan andre ønsker å lage sin 
egen	hovedspesialitet.	I	øyeblikket	foregår	en	disku-
sjon om man skal opprettholde generell kirurgi som 
egen spesialitet og om det er behov for NkF som en 
paraplyorganisasjon for kirurger i framtida.

Til	landsstyremøte	i	Legeforeningen	møtte	Karl-Ivar	
Lorentzen som Nof sin representant. Vår valgte 
representant fra FaMe var knut A. Fjeldsgaard.

ortopedisk Høstmøte 2013

Høstmøtet startet på tirsdagen med et tverrfag-
lig møte om fedmebølgen. Til tross for et aktuelt 
program med gode forelesere var deltager antallet 
for lavt til at styret synes det er forsvarlig å gå på 
lignende arrangementer framover. Et av problemene 
er at Legeforeningen stiller som garantist og krever 
da høy avgift fra ikke medlemmer og litt redusert 
avgift fra medlemmer av Legeforeningen. styret har 
bestemt at Høstmøtet starter på onsdag i 2014.

Nof-symposiet
Nye nasjonale retningslinjer for tromboseprofylakse 
samlet full sal og medførte stort engasjement. 
Bakgrunnen var at det med noen års mellomrom 
har vært to grupper med binding til Nof som har 
fremlagt to separate opplegg. symposiet førte til 
heftige diskusjoner med behov for et supplerende 

møte for å komme fram til konsensus. referatet fra 
det siste møtet var som følger:

”Medikamentell tromboseprofylakse praktiseres ulikt 
i Norge. På Høstmøtet i 2009 ble følgende industri-
symposium arrangert: ”Hvorfor følger ikke norske 
ortopeder internasjonale guidelines? Trombosepro-
fylakse etter ortopedisk kirurgi”. Møtet konkluderte 
med et ønske om nasjonal veiledning for trombose-
profylakse i norsk ortopedi. En gruppe ble derfor 
satt ned. Denne gruppen bestod av ola Dahl, 
Andreas Dietze, Vidar Punsvik og Lasse Engesæter. 
Anbefalingene som denne gruppen utarbeidet, kom 
av ulike grunner ikke videre i det organisatoriske 
systemet.

I	2012	startet	en	annen	gruppe	(bestående	av	Lars-
Petter Granan, olav Asserson, Per Morten sandset, 
Per olav Vandvik og Jon olav Drogset), arbeidet 
med å omarbeide ”Antithrombotic Therapy and 
the Prevention of Thrombosis, 9th Edition: Ame-
rican College of Chest Physician Evidence-based 
Guuidlines” til norske forhold. På grunn av juridiske 
vansker ble det en del forsinkelser, men 11.11.13 
ble anbefalingene lagt ut på nettet: http://www.
magicapp.org/guideline/1 eller http://www.blod-
fortynnende.no.

Målet for høstmøtesymposiet var å samkjøre disse 
to gruppenes forslag, slik at ortopedene kunne få en 
veileder for tromboseprofylakse.

Lasse Engesæter ønsket velkommen. Deretter ga 
ola Dahl en oversikt over patofysiologien ved trom-
boemboli i ortopedisk kirurgi. så presenterte Lasse 
Engesæter data fra Hoftebrudd- og Hofteprotese-
registeret og knut Fjeldsgaard data fra korsbånds-
registeret om hvilken medikamentell trombose-
profylakse som har vært brukt i Norge fra 2005. 
Deretter var det et innlegg av Hartvig Munthe kaas 
om leverandørforeningens funksjon. så la Andreas 
Dietze frem retningslinjer for tromboseprofylakse fra 
2009-ortopedigruppa. Per olav Vandvik presenterte 
den norske tilpasning av ACCP (American College 
of Chest Physicians) sine retningslinjer. Møtet ble 
avsluttet med en engasjert diskusjon, men ikke 
overraskende uten en entydig konklusjon.

De involverte ble derfor bedt av Norsk ortopedisk 
forening sitt styre om å møte for å samarbeide for-
slagene. Dette ble gjort i et møte i Bergen 27.11.13 
hvor representanter fra begge gruppene (Lars-Petter 
Grana, olav Asserson, ola Dahl og Lasse Enge-
sæter) ble enige om å gå for den veiledningen som 
er gitt i http://www.magicapp.org/guideline/1, men 
med ønsker å supplere denne veiledningen innen 
enkelte områder ved neste oppgradering.”
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Høstmøte gir oss tellende timer fra Legeforeningen 
og dermed muligheter for våre medlemmer å søke 
refusjon fra Legeforeningen. Høstmøte er svært 
sentralt for Nof. Faglig og økonomisk. store deler av 
styrets arbeid året gjennom er rettet mot høstmøte 
i uke 43.

Utdeling av stipendier
Charnley stipendet tildelt Wender Figved ved  
Bærum sykehus med kroner 100.000,-. Vinner- 
prosjektet har tittel; ” Unipolar eller bipolar hemi-
protese ved dislokerte lårhalsbrudd? En prospektiv 
randomisert rsA-studie av slitasje i acetabulum 
etter 2 og 4 år.”

smith & Nephew stipendet ble tildelt Terje osmund 
Ugland ved sørlandet sykehus HF kristiansand, 
samt Endre søreide ved oslo universitetssykehus 
med kroner 50.000,- hver. Uglands prosjekt har 
tittel; “kirurgisk behandling av dislokerte lårhals-
brudd hos pasienter mellom 70 og 85 år. En 
prospektiv randomisert studie som sammenlikner 
lateral tilgang med fremre muskelsparende tilgang”. 
Søreides	prosjekt	har	tittel;	“In	vitro	development	
of a ligament and in vivo analysis of the bone-soft 
tissue interface”

Heareus	medical	stipendet	ble	tildelt	Ivar	Magne	
Austevoll ved Haukeland Universitetssykehus 
ryggseksjonen kiH/HUs, med kroner 50.000,-. 
Austevolls prosjekt har tittel; “Degenerative lumbar 
spondylolisthesis:	Is	only	decompression	good	
enough? A prospective randomized clinical multi- 
center trial”

Under Nofs ”torsdagsklubb” ble Nof stipend til støt-
te til forskningsarbeid, formidling av eget forsknings-
arbeid eller videre- og etterutdanning utdelt av Nofs 
forskningsutvalg ved knut Fjeldsgaard og tildelt 
Trine Ludvigsen ved Voss sjukehus for sitt prosjekt; 
”Ein prospektiv randomisert studie for samanlikning 
av operativ behandling av ekstraartikulære  
distale radiusfrakturer med volar låseplate eller 
Hoffman	II	ekstern	fiksasjon”,	med	kroner	40.000,-	
Videre ble under samme tilstelning Nof stipend for 
leger under utdanning til støtte til forskningsarbeid, 
formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning  
utdelt av Nofs forskningsutvalg ved knut Fjelds-
gaard og tildelt Benedikt Arni Jonsson ved Hau-
keland universitetssykehus for sitt prosjekt; ” 
sementert Marathon/Corail versus Pinnacle/Corail. 
randomisert, prospektiv, sammenliknende studie 
av polyetylenslitasje, migrasjon og periprostetisk 
beintetthet med rsA (radiostereometrisk analyse) 
og DXA (dual-energy x-ray absorptiometry)” med 
kroner 40.000,-.

Høringer
Leder i spesialitetskomiteen Øystein Lian, leder av 
LIOS	Esten	Haanæs	har	svart	på	høringer,	samt	
leder. svært mange høringer er uaktuelle for Nof.

FaMe (FagMedisinsk forening)
Leder møter jevnlig på disse møtene hvor lederne i 
de fagmedisinske foreningene møter. Viktige møter, 
hvor viktige temaer tas opp og viktige og nyttige 
kontakter knyttes med andre ledere i de andre 
fagmedisinske foreningene. Møter i Legeforeningens 
regi. Hyppig invitasjon til møter med svært forskjel-
lige innhold. Det er viktig å være tilstede og viktig 
å tilegne seg oversikt over hva som foregår innad i 
Legeforeningen og svært vesentlig for å holde seg 
orientert om hva som foregår innad i byråkratiet 
(Helse- direktorat, HoD og de forskjellige helsefore-
takene).Viktig tema siste året har vært de nye spe-
sialistreglene. se eget avsnitt fra spesialistkomiteen.

5.3 medlemmer, styrer og utvalg

Æresmedlem
Lars Birger Engesæter og Elling Alvik ble utnevnt til 
nye æresmedlemmer av generalforsamlingen. Alvik 
og Engesæter ble overrakt diplom av leder knut 
Fjeldsgaard.

Avdøde medlemmer meldt til Dnlf pr. 01.09.14
Øivind Berhard Hansen, svein Waage, odd Einar 
Johnsen, Bela Molnar, Jan August Pahle, sverre 
olaus skeie, kenneth Bihlet og Arne Haukebø.

Styret i Norsk ortopedisk forening
Jon olav Drogset (leder)
Karl-Ivar	Lorentzen	(nestleder)
Annette Wikerøy (kasserer)
Gunn Hulleberg (sekretær)
Terje Vagstad (redaktør Nop)
Cato kjærvik (web-redaktør)
Greger Lønne (vara)
Esten	Konstad	Haanæs	(leder	i	LIOS)
knut A. Fjeldsgaard (past President)
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organer valgt av generalforsamlingen i Nof

Spesialitetskomiteen
Øystein Bjerkestrand Lian (leder) 
Mona	Iren	Nysted	(representant) 
Øystein H. Berg (representant) 
ragnhild Øydna støen (representant) 
Tiril Melby (YLF representant) 
Jon Dal (vararepresentant) 
Ellen Margrethe risberg (vararepresentant, YLF)

Kvalitetsutvalget
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sak 6

rapport fra Nop-redaktøren

Terje Vagstad

Norsk ortopedpost 2013/2014

Etter eit hektisk fjorår har dette året vore mykje role-
gare, godt hjulpe av ivrige bidragsytarar og interesser-
te kollegaer. Vi har fått nytt styre som bidreg jamleg, 
stoff er litt slit å få inn men det er blitt betre enn før. 

samarbeidet med Ødegaard reklame & design som 
formar og trykker bladet fungerer sett frå vår side 
særdeles godt og vi er godt nøgde med både layout, 
design og kvaliteten på arbeidet dei leverer.

som før er det ortopedane i Noregs land som be-
stemmer kor vegen går vidare, dette er ikkje eit fag-
tidsskrift og vi har plass til store mengder forskjellige 
bidrag og nye idear og tankar er velkomne. Nettsida 
vår legg snart ut bladet før det ligg i posten men 
inntrykket er at papirutgåva framleis har livets rett.

For 2014/2015 skal vi (igjen) prøve lage ein publise-
ringsplan for dei enkelte ”pliktdeltakarane”, det vere 
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seg eit stadig aukande tal underforeningar og  
interessegrupper og og stipendvinnarar frå haust-
møtet og andre fora.

Vi ber og om at folk vi bør høyre om vert skrive om, 
det vere seg nekrologar, nye doktorgrader, generelt 
nytt om folk og alt Dykk vil spre kunnskap om anten 
tipsast redaktøren eller at ein sender inn ein epistel 
om det. Alt er velkoment!

sak 7

rapport fra Nofs webredaktør

Cato Kjærvik

I	fjor	ble	det	valgt	ny	webredaktør.	Høsten	ble	derfor	
brukt til å settes seg inn i Legeforeningens nett-
plattform slik at man redigere og oppdatere sidene. 
Videre har man forsøkt å oppdatere informasjonen 
på sidene trinnvis. Dette foregår enda. Man har 
satset på å markedsføre aktuelle kurs og kongresser 
som før. Utover sommer og høst i år er det høstmø-
tet som blir primære arbeidsoppgave med informa-
sjonsutsending og utgivelse av høstmøteboka.

En videre satsing er å få mer informasjon ut til våre 
medlemmer ved bruk av sosiale medier. Først ut er 
egen Facebook-gruppe. Dette arbeidet vil fortsette 
neste år.

sak 8

rapport fra kvalitetsutvalget

sak 9

rapport fra spesialitetskomiteen

Øystein Lian, leder

spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi har i  
2013-14 bestått av:

Øystein Lian (leder)
Mona Nysted (ansvarlig for tilsynsbesøkene)
Øystein H. Berg (representant)
ragnhild støen (representant, ansvarlig for kursene)
Tiril	Melby	(representant	LIS)
Jon Dahl (vararepresentant)
Jørgen	Andvig	(vararepresentant,	LIS)

Besøk på utdanningsavdelingene
Avdelingsbesøkene ansees som en viktig del av  
komiteens arbeid. Alle landets ortopediske avdelin-
ger vil bli besøkt av komiteen i løpet av funksjons-
perioden på 4 år. Enkelte avdelinger følges tettere, 
vurdert ut fra kriteriene for å være godkjent utdan-

ningsinstitusjon. Besøkene gir en god oversikt over 
status for spesialistutdannelsen i ortopedisk kirurgi 
generelt sett, samt status for hver enkelt avdeling. 
Helsedirektoratet overtok godkjenningen av spe-
sialister i september 2012 og rådspør spesialitets-
komiteen i enkeltsaker.

Det synes å være en generell nedgang i antall ope-
rasjoner	utført	av	LIS,	og	enkelte	avdelinger	har	så	
lave operasjonstall at det gir grunn til bekymring for 
denne delen av utdannelsen. Det foreligger fortsatt 
et generelt forbedringspotensial for utarbeidelse av 
individuelle utdanningsplaner.

Helsedirektoratet
Den framtidige struktur og innhold av spesialist-
komiteene er så langt vi vet under revisjon. Det er 
derfor fortsatt usikkerhet om Helsedirektoratet vil 
overta kontrollen av institusjonene og derved sErUs 
rapportene.

Undervisning
Det er ingen forandringer i de generelle undervis-
ningskravene. som en del av undervisningen skal 
utdanningskandidatene forberede og holde innlegg. 
komiteen anser dette som en viktig del av internun-
dervisningen. Det er grunn til å understreke dette 
da det sannsynligvis vil komme forslag om økt bruk 
av e-læring.

Kursene 

(270 timer hvorav 240 er obligatorisk)

De obligatoriske kursene er godkjent av Helsedirek-
toratet og er obligatorisk fra 01.01.17. Det nye PPP 
kurset er forkortet og godkjent av Helsedirektoratet. 
kurset ble avholdt første gang tidligere i år og tilba-
kemeldingene fra deltagerne var positiv.

European curriculum
Det pågår et arbeid i regi av EU-kommisjonen hvor 
en arbeidsgruppe i EForT er bedt om å utarbeide 
en felles pensumbeskrivelse for utdannelsen i 
ortopedisk kirurgi. Norge har ikke vært represen-
tert i dette arbeidet. Det er uklart om dette vil bli 
implementert i Norge, og vil så fall skje via helse-
myndighetene.

 Forslaget skisserer krav til praktiske ferdigheter, 
uten at det konkretiseres spesifikke krav til utførte 
operasjoner. Man ønsker å kvalitetssikre at kandi-
datene innehar disse praktiske ferdighetene ved en 
uttalelse fra veileder/ansvarlig spesialist. som kjent 
har vi i Norge et formalisert krav til utførte inngrep 
som en av forutsetningene for godkjenning som 
spesialist i ortopedisk kirurgi. Dette kravet har hatt 
bred oppslutning i fagmiljøet, og er akseptert av 
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de nasjonale helsemyndighetene. operasjonslisten 
gjennomgår kontinuerlige justeringer i overenstem-
melse med fagets utvikling og krav til god ortopedisk 
praksis. spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi 
anser en dokumentert utført operasjonsaktivitet som 
et bedre objekt mål på praktiske ferdigheter enn 
en attest fra veileder, og vil derfor sterkt anbefale at 
kravet til dokumentert operasjonsliste opprettholdes.

 For å vurdere praktisk og teoretisk kompetanse 
foreslås en tredelt eksamen hvor detaljene framgår 
av	forslaget.	I	Norge	avsluttes	alle	obligatoriske	kurs	
i regi av universitetene med en eksamen. Dette er 
sannsynligvis et formelt krav som må oppfylles for 
å få godkjent kursene. Ved en slik norsk modell 
bekreftes teoretiske kunnskap i overensstemmelse 
med målbeskrivelsen for utdanning innen ortope-
disk kirurgi. Det synes urimelig å pålegge norske 
spesialistkandidater et dobbelt sett med eksamener 
med både kurseksamener og de eksamener som 
skisseres i EForTs forslag. som angitt har dette 
både juridiske, administrative og økonomiske kon-
sekvenser som må utredes. spesialitetskomiteen er 
imidlertid positiv til en formalisert eksamensordning, 
men form og innhold må spesifiseres i overensstem-
melse med fagets krav og utvikling.

Spesialistutdannelsen
I	regi	av	Helsedirektoratet	arbeides	det	med	en	
omfattende omlegging av spesialitetsutdanningen i 
Norge for alle spesialiteter. Både NoF og spesialitets- 
komiteen deltar i dette arbeidet hvor sluttresultatet 
vil kunne få omfattende konsekvenser for den fram-
tidige utdanningsstrukturen.

sak 10

rapport fra Nasjonalt register  
for leddproteser

Leif Ivar Havelin

Driftsmessig gikk 2013 uten store endringer eller 
problemer for registeret. Leddproteseregisterets 
årsrapport finnes i rapporten fra Nasjonal kompe-
tansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd (http://
nrlweb.ihelse.net/) som ble sendt elektronisk til alle 
NoF-medlemmer i juli 2014. sykehusvise rapporter 
sendes til kontaktpersonene i oktober 2014.

registersymposiet på høstmøtet i 2013 hadde 
følgende tema: Hoftebruddregisteret – hvordan kan 
vi bli enda bedre?

Etter	krav	fra	Interregional	styringsgruppe	for	Na-
sjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
(skDE) ble regionsvise resultater fra Leddprotese-
registeret og de andre nasjonale ortopediske regis-

trene i Bergen offentliggjort høsten 2013 (http://
www.kvalitetsregistre.no/resultater/).

skDE opplyser at bestillingen fra helseminister og 
Direktorat i 2014 er at resultater på sykehusnivå 
skal offentliggjøres. Fristen er 1. oktober og i vår 
rapport til skDE, som skal stå for offentliggjøringen, 
planlegger vi å gi antall primæroperasjoner, antall 
reoperasjoner og dekningsgrad på rapporteringen, 
fra hvert sykehus. Generalforsamlingen 2014 bør ta 
stilling til dette.

I	2013	offentliggjorde	Riksrevisjonen,	i	samarbeid	
med registrene våre, en rapport på effektivitet og 
produktivitet i hofteprotesekirurgi, korsbåndskirurgi 
og operasjoner for hoftebrudd ved alle landets 
sykehus. rapporten kan finnes på riksrevisjonens 
internettside http://www.riksrevisjonen.no/rappor-
ter/sider/rapporter.aspx.

Høsten 2013 ble arbeid med dekningsgradanalyser 
startet for å studere, på lands- og sykehusnivå, hvor 
stor prosent av proteseoperasjonene i Norsk pasient- 
register (NPr) som er rapportert til våre registre, 
og tilsvarende; hvor stor del av operasjonene i våre 
registre som er registrert som proteseoperasjoner i 
NPr. Deler av rapportene er allerede offentliggjort 
av Helsedirektoratet og skDE, og i vår årsrapport 
2014 (http://nrlweb.ihelse.net/).

sykehus som har dårlig dekningsgrad bør gjennom-
gå sine rutiner på sending av skjema til registrene 
og på sin kodepraksis (til NPr) på operasjoner i de 
aktuelle leddene.

skDE skal utarbeide et system for elektronisk rap-
portering av data til registrene, men det har vist seg 
vanskelig å lage et system som er like enkelt for 
kirurgen som å bruke papirskjema, som på katalog-
nummernivå kan koble implantatdata til pasienten, 
og som ivaretar norske regler for elektronisk sending 
av personidentifiserbare helseopplysninger.

sak 11

rapport fra Nasjonalt korsbåndregister

Lars Engebretsen, leder av Styringsgruppen; Knut 
Fjeldsgaard, overlege; Lars-Petter Granan, register-
sekretær; Irina Kvinnesland, IT-konsulent; Birgitte 
Espehaug, biostatistiker

Korsbåndregisteret blir stadig mer viktig!
Vårt korsbåndregister er blitt modell for sverige, 
Danmark, England, New Zealand og nå Australia 
samt	flere	registere	i	USA.	I	tillegg	satses	det	nå	
innenfor EsskA der vi deltok i et seminar i Amster-
dam i mai. Her la blant annet England fram sitt 
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opplegg som var meget imponerende. Alt web- 
basert	og	meget	kirurg	og	pasientvennlig.	I	Norge	
har vi prinsipielt ikke gjort store endringer på vårt 
papirbaserte system. Vi merker dog at compliance 
både for kirurger og pasienter er litt på vei nedover 
og er litt bekymret.

I	2013	gjorde	vi	ca.	2000	ACL	relaterte	inngrep,	
hele 203 var revisjoner (9 %) mens kun 6 % var 
”andre prosedyrer som for eks debridement, skopi 
for merter ct. Vi tror at det skjuler seg mange pasi-
enter her. Dere er litt for dårlige til å fylle ut skjema 
på prosedyrer som ikke er ACL rekonstruksjoner 
eller revisjoner! Det er viktig slik at vi kan luke ut 
korsbåndsprosedyrer som fører til revisjoner og 
andre kirurgiske inngrep. så la oss alle skjerpe  
oss her!

Ellers er det litt for dårlig innmelding også av kne-
luksasjoner – kanskje fordi ikke ACL alltid opereres. 
Husk likevel å få disse pasientene med – per defini-
sjon	er	jo	Acl	ALLTID	RØKET.

Viktig også å legge merke til at korsbåndsrekon-
struksjonene øker litt hos de helt unge. Det er i tråd 
med tall fra Ullevål hvor vi følger mange barn og helt 
unge. Det er også et faktum at unge jenter som spil-
ler håndball og er under 18 år ofte får reruptur og 
ruptur i det andre kneet- all mulig grunn til å snakke 
mye og forebygging i disse gruppene.

Alpint, fotball og håndball er fortsatt de aktivitetene 
som gir flest skader, men leg merke til at dette har 
hevnet seg litt ut- de nye idrettene som freestyle, 
snowboard og slopestyle, twintip etc gir økende 
antall skader særlig hos de unge.

Legg merke til tabell 7 som gir en oversikt over 
ledsagende	skader	til	ACL	skaden.	Ingen	tvil	om	at	
en korsbåndkirurg også må beherske andre anato-
miske områder.

Flere bruker patellarsenegraft!
Fjorårets ”editorial” fra korsbåndsregisteret 
konkluderte med at flere hamstrings enn patellar-
senerekonstruksjoner ble revidert. Det samme ble 
publisert fra kaiser gruppen som også hadde en høy 
revisjonsprosent på allograftrekonstruksjoner. Årets 
norske rapport kan tyde på at ortopedene virkelig 
leser rapporten- bruk av hamstring er redusert fra 
1452 til 1250 og bruken av patellarsenegraft opp 
fra 350 til 455. selv om svenskene fortsatt bruker 
hamstrings i 99 % av tilfellene, så ser det ut til at 
mange andre land er på vei tilbake til patellarsene 
som primært graft. Trenden med patellarsenegraft 
har fortsatt i 2013 og det er kommet to nye rap-
porter som stadfester at man fortsatt må beherske 
patellarsene som graft.

resultater fra registeret i 2012 og 2013 kan tyde på 
at	dette	er	lurt.	I	hvert	fall	revideres	hamstrings	dob-
belt så hyppig som patellarsenegraft. MEN, som det 
ble påpekt av mange: dette kan ha mange årsaker: 
graft styrke, fiksasjonstype, kirurgisk teknikk etc. og 
selvfølgelig at ikke alle med graftsvikt blir revidert.

og NB Nye data fra det danske registeret tyder på 
at anteromedial tilgang gir økt antall revisjoner. Med 
andre ord: det er mye vi enda ikke vet, men alt tyder 
på at registerdata kan hjelpe oss til bedre resultater!

korsbåndregisterets ledelse og sekretariat er stolte 
av å kunne presentere registerets rapport fra 2013. 
Fra oppstarten 7. juni 2004 har rapporteringene 
steget jevnt og trutt. Fortsatt tyder innmeldingene på 
en meget god oppslutning fra våre kolleger. Vi har 
nå mer enn 18 000 korsbåndsopererte i databasen! 
sammen med sverige og Danmark har vi 50 000 
pasienter i databasen.

Antall opererte øker litt nesten hvert år, antall dag-
kirurgi opererte er økt med 100 % fra 2004. 63 % 
gjøres nå som dagkirurgi,. Heldigvis ser det ikke 
ut til at de operative komplikasjonene øker – det 
rapporteres ved 2-3 % av rekonstruksjonene. Av 
rapporten kan dere ellers lese mange interessante 
tall - blant annet at det er svært mange under 20 år 
som får utført en korsbåndsrekonstruksjon. Fortsatt 
gjøres rundt 50 barn < 15 år. Mange av dere vet 
at i idretter som håndball og fotball så er det flere 
jenter enn gutter som får korsbåndskader og som 
opereres. Nyere data viser imidlertid at denne 
forskjellen foreligger fra 16 til 20 år, deretter er det 
ingen kjønnsforskjeller! Altså må vår forebygging 
settes inn i ung alder!. Twintip var den vanligste ak-
tiviteten blant barn under 12 år med korsbåndskade 
i Moksnes sin doktoravhandling i mai 2013. Fortsatt 
får hver fjerde pasient med korsbåndskade, en 
ledsagende bruskskade og halvparten får menisk-
skader. 99 % bruker antibiotika profylakse, langt 
færre (80 %) trombose profylakse.

PCL/PLC kirurgi øker sakte, men sikkert. Det kan jo 
være fordi kirurgien er blitt bedre, eller fordi pasient-
ene har mye plager slik Årøen og medarbeidere 
nylig har publisert: ”An isolated rupture of the pos-
terior cruciate ligament results in reduced preope-
rative knee function in comparison with an anterior 
cruciate ligament injury.” Arøen A, sivertsen EA, 
owesen C, Engebretsen L, Granan LP. knee surg 
sports Traumatol Arthrosc. 2012 Jul 17. Årøens og 
medarbeidere publiserer også en ny biomekanisk 
studie som er gjennomført på steadman forsknings-
senter i Vail høsten 2012 som viser gode biomeka-
niske resultater av PCL kirurgi.
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I	2011	kom	noen	endringer	pà	skjemaet.	Vi	har	nå	
med opplysninger om sannsynlig revisjonsårsak, 
bruk	an	NSAIDs	og	noen	nye	fiksasjoner	samt	at	vi	
har tatt in double bundle operasjoner. Nye traumer 
er hyppigste årsak til revisjoner som utgjør vel 10 % 
av korsbåndkirugien nå. Forøvrig har Cathrine Aga vist 
i sin artikkel i Am J sports Medicine at de nye fiksa-
sjonsmetodene ser ut til å holde en høy kvalitet på tibia 
uten for store variasjoner mellom implantatene.

Fra juni 2006 startet utsendelse av koos skjema til 
pasienter som er fulgt i to år. De foreløpige dataene 
viser at pasienter med korsbåndskirurgi har god 
bedring i livskvalitet og aktivitetsnivå. Fortsatt er vi 
ikke fornøyd med compliance her - den ligger på 
vel 65 % ved to års oppfølgingen. De nye figurene 
viser at korsbåndsopererte har en klar forbedring i 
”Quality of life” og i ”recreational activities”.

Vi er glade for å se en økende bruk av registeret. 
Mange prosjekter er presentert siden oppstarten og 
Lars Petter Granan leverte inn sin avhandling om 
registeret	i	juni	2009.	I	2012	er	det	kommet	flere	
nye artikler fra samarbeidet med kaiser Permanente 
registeret i UsA i Journal of Bone and Joint surgery 
og i American Journal of sports Medcine. Flere an-
dre artikler er inne i Am J sports Medicine og i Acta. 
Flere grupper benytter nå dataene, blant annet på 
Haukeland, st. olav, oUs og etter hvert AHUs.

Av nye arbeider så har røtterud og medarbeidere 
vunnet prisen for den beste artikkelen i Am J sports 
Med i 2012, den såkalte Houghston award med 
et arbeid der registerdata viser at pasienter med 
bruskskade	grad	III	og	IV	har	dårligere	resultater	
etter 2 år sammenlignet med pasienter uten brusk-
skade	og	pasienter	med	grad	I	og	II	bruskskader.

styringsgruppen for korsbåndsregisteret vil fortsatt 
oppfordre dere til å bruke registeret til studier. 
send en forespørsel med en protokoll til leder av 
styringsgruppen lars.engebretsen@medisin.uio.no. 
Forespørselen vil bli behandlet av styringsgruppen 
raskt. Vi ønsker at registeret skal brukes av sykehus 
i hele landet, ikke bare av universitetsmiljøene. 
styringsgruppen har dr med Lars Petter Granan 
som sekretær og han er fra senhøsten 2010 ansatt 
i	en	20	%	stilling	ved	Senter	for	Idrettsskadefors-
kning for å arbeide videre med registeret. Vi jobber 
fortsatt med et system for å inkludere ikke-opererte 
korsbåndspasienter.

Når det gjelder elektronisk registrering er skjema-
ene ferdiglaget og validert. Grunnen til at vi foreløpig 
er svært avventende til å innføre dette er praktiske 
årsaker med et foreløpig for komplisert system 
for autentisering, og dermed tilgang til elektronisk 
skjema for innsendelse. så lenge dette er såpass 

komplisert, og papirskjemaene fungerer bra, tror 
vi at faren er stor for at innsendingen blir redusert 
ved bruk av de elektroniske skjemaene. Vi av-
venter derfor inntil dette systemet blir like enkelt å 
benytte som papirskjemaene. Datatilsynet har sine 
krav til autentisering – og inntil videre vil en benytte 
papirskjemaer.

På vegne av registeret ønsker jeg å takke kontoret 
i Bergen med knut Fjeldsgaard i spissen. samar-
beidet med de øvrige registrene går utmerket. som 
tidligere	har	Senter	for	Idrettsskadeforskning	bidratt	
med midler, ideer og metodehjelp. En gledelig 
nyhet var at registeret fra og med 2010 er kommet 
med blant de registre som mottar offentlig støtte via 
Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og 
hoftebrudd. Dermed er driften sikret i mange  
år framover.

sak 12

rapport fra Nasjonalt hoftebruddregister

Lars B. Engesæter

Driften av Hoftebruddregisteret går fortsatt greit. 
over 81.000 operasjoner er nå registrert. Antall 
reoperasjoner synker fortsatt og er nå 10,2 %. Vi 
velger å tolke dette som et uttrykk for at kvaliteten 
på primæroperasjonene er blitt bedre.

Alle reoperasjoner etter hoftebruddoperasjoner skal 
meldes til registeret. også fjerning av osteosyntese-
materiell, bløtdelsreoperasjoner (uten skifte eller fjer-
ning av implantater) og lukket reposisjon av lukserte 
hemiprotese, skal rapporteres. reoperasjoner med 
totalprotese skal meldes til Hofteproteseregisteret.

I	årets	”Årsrapport	for	Hoftebrudd”	er	deknings-
gradsanalyser (dvs. validering) av rapportering til 
Hoftebruddregisteret (NHBr) mot Norsk pasientre-
gister (NPr) inkludert. Dekningsgraden viser hvor 
god rapporteringen av primær- og reoperasjoner for 
hoftebrudd er sammenholdt med hva som er meldt 
til NPr. For perioden 2008-2012 har NHBr fått 
rapportert 94 % av primære hemiproteser og 86 % 
av	primære	osteosynteser.	I	rapporten	presenteres	
også dekningsgraden og antall primæroperasjoner 
og antall reoperasjoner for hvert enkelt sykehus.

Vitenskapelig sett har 2013 vært et godt år. kjell 
Matre disputerte 19. april 2013 på avhandlingen 
”Treatment of trochanteric and subtrochanteric hip 
fractures. sliding hip screw or intramedullary nail?”. 
6 vitenskapelige artikler med data fra Hoftebrudd-
registeret er publisert i 2013.

Datamaterialet i Hoftebruddregisteret er kirurgenes 
felleseie og vi oppfordrer alle som er interessert i 
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forskningsprosjekt, om å ta kontakt med oss på 
registeret.

Mange takk for god rapportering! Vi håper på 
fortsatt godt samarbeid – til beste for denne viktige 
pasientgruppen!

sak 13

rapport fra Nasjonalt barnehofteregister

Barnehofteregisteret er nå inne i sitt femte driftsår. 
Erfaringene så langt har vært gode selv om vi i re-
gisteret har måttet arbeide med å øke compliance. 
Dette var forventet og må fortsatt jobbes videre 
med. registreringsskjemaet har blitt omarbeidet 
etter tilbakemeldinger fra brukerne, og fremstår nå 
forhåpentligvis mer logisk og brukervennlig i sin 
oppbygging.

Det er med rette stort fokus på ”Patient recorded 
outcome Measures” (ProM) som endepunkt for 
behandling i ortopedisk kirurgi. For åpne og artros-
copiske hofteoperasjoner hos unge voksne plan-
legger	vi	å	bruke	IHOT	12	som	er	et	spørreskjema	
med	12	spørsmål	og	som	er	en	forenkling	av	IHOT	
33.	IHOT	12	finnes	ikke	på	norsk,	og	vi	må	derfor	
oversette den danske versjonen vi har tilgjengelig før 
den kan tas i bruk. Det finnes ingen ProM for barn 
med hoftelidelser. Vi håper å kunne utvikle en slik 
score på sikt.

Innsamlingen	av	røntgenbilder	fra	barna	i	registeret	
har fungert tilfredsstillende, og vi har over 4000 
bilder i vår database. Det er utviklet et dataprogram 
som samkjører data fra registeret og røntgenbilder 
som blir et nyttig verktøy når data og bilder skal 
analyseres.

registeret har knyttet til seg en PhD kandidat, Anne 
kristin reve, ass. lege ved ortopedisk avdeling, sta-
vanger universitetssykehus. Hun er nå i gang med 
compliancestudien, og skal ta fatt på epidemiolo-
giske studier av barnehoftesykdommer i Norge. På 
høstmøtet i Norsk ortopedisk Forening presenterte 
hun status for Barnehofteregisteret etter tre års drift.

Vi har sendt søknad til Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistere om status som nasjo-
nalt kvalitetsregister.

sak 14

rapport fra aCta

Jan Erik Madsen

Acta	Orthopaedica	kommer	med	6	utgaver	årlig.	I	
2013 mottok Acta 989 manuskripter, en økning fra 

786 i 2012. 60 % var kliniske arbeider, 25 %  
case reports, og 10 % eksperimentelt. Ca. 20 % 
av de innsendte manuskriptene var fra Norden og 
Nederland, og 100 artikler ble publiserte: sverige 
bidro med 17 av disse, Danmark 16, Nederland 10,  
Uk 9, UsA 9, Finland 9, Tyskland 8, Norge 7.  
12 artikler var registerstudier, 8 randomiserte 
kontrollerte studier og 4 var reviewer/ meta-analyser. 
Flest manuskripter ble innsendt fra storbritannia 
(105), og økningen i tilsendte manus var størst fra 
kina (68).

Behandlingstiden for manuskriptene i Acta er 
tilfredsstillende. 70 % får tilsendt et “first decision 
letter” innen 3 uker, 85 % innen 6 uker. For refu-
serte manus var refusjonstiden 1-6 uker. Gjennom-
snittstid fra innsending til akseptering var 2 (1-4) 
måneder, i stor gad bestemt av antall nødvendige 
revisjoner og tiden forfatterne brukte på disse. Tiden 
fra akseptering til publikasjon i papirformat var ca. 
6 måneder (2011). Fra 2009 har Acta imidlertid 
”online preprint” av artiklene (Epub ahead of print) 
2-3 uker etter at forfatternes aksept.

Actas impact factor har økt gradvis over de siste 10 
årene, fra 0.6 i 2001 til 2.74 i 2012, ganske nært de 
andre tre store generelle ortopediske tidsskriftene. 
Blant de 65 journalene klassifisert som ortopediske 
(Thomson	ISI),	lå	Acta	som	nr	10	i	2012.

Finansielt har Acta hatt et overskudd til og med 
2011, og abonnementsprisen for kollektive abon-
nenter (ortopeder i Norden og Nederland) har 
ligget	uendret	på	50	euro	siden	1996.	I	2012	var	
det et finansielt underskudd på ca. 370.000 Dkr, 
hovedsakelig pga en ventet nedgang i vanlige abon-
nementer. Underskuddet har initiert en diskusjon i 
styret om videre abonnementspriser og endringer i 
utgivelsesmønster. Acta har fortsatt ”Platinum open 
Access” for alle artikler, og lanserte i 2011 en app 
for iPhone og Android med fri tilgang til alle Acta 
artikler og supplementer fra starten i 1930.

Ny styreformann i Acta er Ces Verheyen fra Neder-
land. Jan Erik Madsen er norsk styremedlem og 
Jonas Fevang er valgt som vararepresentant

En stor takk til alle Actas refereer og bidragsytere for 
en god og viktig jobb!

sak 15

rapport fra Bone & Joint decade- 
arbeidet i Norge
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sak 16

rapport fra uems

UEMs-seksjon for ortopedi og traumatologi har 
delegater fra EUs medlemsland (sveits og Norge 
inkludert), og i tillegg er det delegater observatør-
land. ForTE (Federation of orthopaedic Trainees in 
Europe) sender også en representant til møtene.

seksjonen har to møter per år.

De viktigste sakene finnes på seksjonens webside: 
www.uems-ortho.org. Der er det også link websiden 
for sentrale UEMs: www.uems.net.

Viktigste saker summarisk:
Utdanning og etterdanning av spesialister. Målet 
er å harmonisere både utdanning og etterutdan-
ning av spesialister i Europa. Det er laget ”Minimal 
requirements for orthopaedic Training”. Med fri flyt 
av leger over landegrensene i Europa er det viktig at 
man bygger opp felles gode system for kompetanse-
basert utdanning og spesialisering. Det arbeides 
for å finne en effektiv måte å evaluere legene innen 
ortopedisk kirurgi.

seksjonen har på de siste EForT-kongressene 
bidratt med et symposium om utdanning.

Internasjonal	akkreditering	av	kurs	utføres	etter	et	
felles regelverk på tvers av fagområdene. UEMs-
seksjon for ortopedi og traumatologi tar hånd om 
kurs innen vårt fagfelt. reglementet samt søknads-
skjema for internasjonal akkreditering er lagt ut på 
hjemmesiden.

EBoT-eksamen. Eksamen har en skriftlig og en 
muntlig del. skriftlig del (MMQs) utføres via inter-
nett, mens muntlig del er på ett sted med interna-
sjonale eksaminatorer. Bestått eksamen gjør at man 
kan kalle seg: ”Fellow of the European Board of 
orthopaedic surgery and Traumatology”. Eksamen 
er en måte å prøve å heve standarden på utdannin-
gen til et felles høyt europeisk nivå. Det arrangeres 
forberedende kurs til eksamen i forbindelse med 
EForT-kongressene. Mer informasjon kan finnes på 
www.ebotexam.org.

seksjonen er medlem av CEsME (Counsil for 
specialist examinations) sammen med andre fagfelt 
som arrangerer spesialisteksamen.

Det er opprettet flere tverrfaglige arbeidsgrupper 
innen UEMs som ”Emergency Medicine”, ”sports 
Medicine” og ”Hand surgery”. Delegater fra sek-
sjonen deltar i disse arbeidsgruppene.

sak 17

rapport fra seniorpolitisk utvalg

ketil Holen viste til Nop. Holen foreslo å nedlegge 
utvalget. Fra salen kom det ikke motforestillinger 
mot dette. styret fikk Generalforsamlingens støtte til 
å avgjøre dette senere. styret har nedlagt senior-
politisk utvalg.

sak 18

rapport fra faggruppe for ortopedisk  
traumatologi

sak 19

rapport fra Norsk  
artroskopiforening

Sigbjørn Dimmen

sigbjørn Dimmen, (leder) 
Aksel risan (sekretær)
randi Margrete Hole, (nestleder)
rune Mikaelsen (kasserer)
Mette Andersen (styremedlem)

Norsk Artroskopiforening har 87 medlemmer, og har 
hatt normal aktivitet siste år.

Under Høstmøtet 2013 arrangerte Norsk Artroskopi-
forening sitt eget symposium med temaet ”Brusk-
kirurgi i vektbærende ledd”. Det var stor deltagelse 
på symposiet, og foreningen fikk mange positive 
tilbake-meldinger. Norsk Artroskopiforening stipend 
2013 for beste artroskopirelaterte foredrag ved 
Høstmøtet ble tildelt stefan Moosmayer fra Martina 
Hansens Hospital for studien ”sammenligning av 
senesutur og fysioterapibehandling av rotatorcuff-
ruptur – en randomisert studie med 5 års follow-
up.” stipendet var som tidligere på kr. 10 000,-.

Vintermøtet 2014, som er foreningen sitt hoved- 
arrangement, ble også i år arrangert på Gudbrands-
Gard Hotell på kvitfjell helgen 31. januar - 2. februar. 
I	alt	var	det	70	deltagere	og	foredragsholdere.	 
Den ene sesjonen er et samarbeid med Norsk 
forening for skulder- og albuekirurgi der program-
met er deres ansvar. Det faglige programmet var 
også i år variert og av høy standard. Det var sesjoner 
om fremre og bakre korsbånd, ankelartroskopi, stiv 
albue, claviculafrakturer, sternoclavicularleddet og 
acromioclavicularleddet.	I	tillegg	til	foredragsholdere	
fra egen forening, var det fire utenlandske fore-
dragsholdere, rob LaPrade fra Vail, Mattias Aldhén 
fra Göteborg, Hannan Mullet fra Dublin og Graham 
Tytherleigh-strong fra Cambridge.
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Generalforsamling ble avholdt 1. februar. Årsberet-
ningen ble gjennomgått, og nytt styre ble valgt, se 
over. stefan Moosmayer ble tildelt smith & Nephew 
sitt Artroskopistipendium på kr. 40.000,- for sitt 
studie ” Ultralydveilledet finnålsaspirasjon og lavage 
av tendinosis calcarea i rotatorcuffen”.

Norsk Artroskopiforening er medlem av EsskA Affilia-
ted societies. Under årets kongress i Amsterdam var 
foreningen ansvarlige for et symposium sammen med 
den finske artroskopiforeningen, ”Different technique 
of ACL reconstruction, techniques and results”.  
symposiet var vellykket og godt besøkt.

Foreningen har fått egen facebook-side. Der blir 
det fortløpende lagt ut informasjon om kongresser, 
møter, interessante artikler etc.

For ytterligere informasjon, besøk vår hjemmeside: 
www.artroskopi.no

sak 20

rapport fra Norsk Barneortopedisk forening

Anders Wensaas (leder) 
Jonas Fevang (nestleder) 
Elisabeth strugstad (sekretær/kasserer) 
ola Wiig (styremedlem)

Foreningen har 50 medlemmer. Økonomien er 
god. symposiet på fjorårets høstmøte hadde som 
tema: ”New methods in reconstructive orthopae-
dic surgery in children”. Det var godt oppmøte. Vi 
hadde to inviterte forelesere. Dr. Nuno Lopez fra 
Portugal presenterte sine metoder og erfaringer 
vedrørende artrodiatasebehandling av Calve Legg 
Perthes pasienter og Torfinn Ørmen fra universitetet 
i oslo gjorde rede for utviklingen av underekstre-
miteten	i	et	evolusjonært	perspektiv.	I	år	vil	tema	
være ”ortopedi ved cerebral parese”. Arbeidet med 
en lærebok i barneortopedi har tatt lenger tid enn 
antatt, men alle medforfattere har nå sendt inn 
sine bidrag og et første utkast er levert forlaget for 
videre behandling. Nasjonalt barnehofteregister er 
inne i sitt 5. driftsår. Gjennom året har fokuset vært 
å forbedre compliance samt å søke om status som 
nasjonalt kvalitetsregister. Det er i år valg av nytt 
styre i foreningen. Alle medlemmene oppfordres til 
å møte på årets generalforsamling.

sak 21

rapport fra Norsk fot- og ankelkirurgisk 
forening

Jákup Midjord, formann NOFAF

Generalforsamling ble holdt i forbindelse med Høst-
møtet onsdag 23. oktober kl. 18-19.

3 medlemmer av styret stod for valg; Jákup Midjord, 
formann, Lars kjetil Aas, kasserer samt og Ari 
Bertz. Disse ble enstemmig gjenvalgt. styret består 
dessuten av Elisabeth Ellingsen Husebye og man 
fortsetter med samme konstituering som hittil.

Medlemstallet er stadig økende med 4 nye medlem-
mer i år. Økonomien er god, nøyaktig regnskap ble 
fremlagt på GF. Der er avholdt 2 styremøter i løpet 
av året, herav et skypemøte. Hovedvekten av aktivi-
teten i styret går til organisering av kurs og møter.

Høstmøtet
Høstmøtesymposiet 2013 handlet om syndesmose- 
skader. Møteleder var Jákup Midjord. Blant fore-
dragsholderne var 4 utenlandske bidragsytere, 
deriblant prof. Hans Zwipp fra Tyskland, 2 finner og 
1 nederlender. Mette Andersen bidrog fra norsk side 
og la frem foreløpige resultater av sin prospektive 
randomiserte norske studie. symposiet var meget 
velbesøkt og klart det største foreningen hittil har 
arrangert. Det fikk positive tilbakemeldinger fra flere 
hold. Det var dessuten en velbesøkt fot-ankelsesjon 
med frie foredrag. Dernest var det et minisympo-
sium støttet av industrien om Lisfrancs skader, 
igjen med utenlandske foredragsholdere fra bl.a. 
Tyskland og sverige. også dette var velbesøkt og 
fikk positive tilbakemeldinger i etterkant.

Vårmøtet
Foreningen arrangerte i år vårmøte på Lillestrøm 
fredag	9.	mai	med	tema	”Lateral	Ankle	Instability”.	
Møteledere var Elisabeth Ellingsen Husebye og Ari 
Bertz. Foruten lokale krefter stilte prof. Bill rib-
bans, Northampton, Uk. Møtet var vel besøkt med 
omtrent 40 deltagere og igjen med meget positive 
tilbakemeldinger. også dette møtet satte deltaker-
rekord og vårmøtet synes nå veletablert.

Kursvirksomhet
Forenings medlemmer deltar som forelesere/
instruktører på flere av de obligatoriske utdannings-
kursene i ortopedi. Dette gjelder traumekursene på 
Voss	og	Oppdal	samt	skopikurset	på	Hafjell.	I	tillegg	
er det i 2013 opprettet et nytt obligatorisk kurs 
i fot-ankelkirurgi/amputasjonskirurgi i u.ex. som 
NoFAF har fått ansvaret for. Dette ble bygget på det 
gamle Tønsbergkurset, men avholdt i helt ny form 
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i Tønsberg 1.-3. september 2013. kurskomiteen 
hadde så en samling på Gardermoen en helg i April 
for å evaluere kurset og legge planer for årets kurs. 
Det blir gjort en god del endringer i håp om å gjøre 
kurset bedre. Man har ellers planer om å fortsette 
med mer avanserte kurs som før i Tønsberg, med 
stort innslag av praktiske kadaverøvelser, men det 
blir ikke i år.

sak 22

rapport fra Norsk forening  
for håndkirurgi

Yngvar Krukhaug, leder

Årsmeldingen for Norsk forening for håndkirurgi 
2013-2014

styret har for 2013-2014 bestått av

Yngvar krukhaug (leder) 
Jan-ragnar Haugstvedt (nestleder) 
ole Fosse (styremedlem) 
Line Lied (sekretær/kasserer)

Foreningen har 70 medlemmer, hvor 9 er yrkesak-
tive spesialister i plastikkirurgi og 35 i ortopedisk 
kirurgi. 9 av spesialistene er kvinner. 19 av medlem-
mene er eldre enn 67 år, og 8 er ikke-spesialister.

Høstmøtesymposiet 2013.
Høstmøtesymposiet ble arrangert av katrin Valen, 
UNN og Jan-ragnar Haugstvedt, sykehuset Østfold. 
Tema var ”Fleksorseneskader” og Peter Amadio, 
Mayo Clinic, Minnesota, UsA var gjesteforeleser. 
Øvrige forelesere var håndkirurger og håndterapeu-
ter fra Bergen, Tromsø, oslo og Trondheim

Høstmøtesymposiet
katrin Valen, UNN og Jan-ragnar Haugstvedt, 
sykehuset Østfold. For 2013 ble det på forrige 
årsmøte bestemt at tema skulle være ”Fleksorsene-
skader”. Gjesteforeleser er Peter Amadio fra Mayo 
Clinic, Minnesota, UsA. Øvrige foredragsholdere er 
håndkirurger og håndterapeuter fra ulike avdelinger 
i Norge.

Vintermøtet 31.01- 02.02. 2014.
Det årlige vintermøtet i regi av Norsk håndkirurgisk 
forening	ble	også	i	år	holdt	på	Ilsetra,	Hafjelltoppen,	
31-01-02.02, 2014. Arrangør var sykehuset Østfold 
og kursleder Jan-ragnar Haugstvedt. Tema var 
underarmsfrakturer og ligamentskader i håndrot. 
Med utlån av utstyr fra industrien ble det arrangert 
workshop. kurset var godt besøkt og hadde en 
fin variasjon med korte forelesninger og praktiske 
øvelser på plastbein.

Vintermøtet 2014
Håndseksjonen ved oUs, rikshospitalet er arrangør 
av vintermøtet i 2015. kursleder er ole reigstad. 
Nærmere orientering om tema og møtet vil bli gitt.

SSSH 2014.
Den 25.skandinaviske kongressen i håndkirurgi ble 
holdt i Bergen 14.-16.mai 2014.

kongresspresident var Yngvar krukhaug og pro-
grammet hadde hovedvekt på fingerfrakturer og 
distale radiusfrakturer. Moberg-forelesningen ble 
holdt av Toshiyasu Nakamura, Tokyo og handlet 
om instabiliet i DrUJ. Andre inviterte forelesere var 
Amit Gupta (UsA), Louis Catalano (UsA), Nicholas 
Downing (Uk), ramon Tahsassebi (Uk), Merlin 
Guggenheim (Nederland) og svein Young (Malawi).

kurset var godt besøkt, fikk gode tilbakemeldinger 
og gikk med et lite overskudd.

FESSH 2014
Jan-ragnar Haugstvedt var foreningens delegat på 
FEssH kongressen som ble arrangert 18.-21. juni i 
Paris (se for øvrig vår hjemmeside). Møtet var godt 
besøkt med ca. 2000 registrerte deltagere, det var 
et variert og godt faglig program og flere norske 
deltagere hadde innlegg under kongressen. På 
generalforsamlingen for FEssH ble Zsolt szabó av-
takket som generalsekretær; ny generalsekretær ble 
Max Haerle fra Tyskland. Lars Dahlin fra sverige ble 
innvalgt i FEssH council. Det var også avstemning 
om FEssH 2018; her fikk københavn og Danmark 
tildelt arrangementet med Michel Boeckstyns som 
kongresspresident. (2015 er FEssH i Milano, 2016 
i santander, 2017 i Budapest, 2018 i københanv, 
2019	er	FESSH	sammen	med	IFSSH	i	Berlin).

NFFHKs diplomkomite.
Diplomkomiteen ble reaktivert for 5 år siden, hvor 
foreningen kom frem til at så lenge håndkirurgi ikke 
er egen spesialitet, bør ordningen videreføres siden 
Diplomet gir et bilde av forventet håndkirurgisk 
kompetanse for de som har håndkirurgi som sin 
subspesialitet. Nye diplomer innvilget ila 2013/14 
kunngjøres av komiteen under årsmøtet.

Foreningens kvalitetsarbeid.
Leder og tidligere leder (Hebe kvernmo) har jobbet 
med å få ferdig anbefalingene for behandling av dis-
tale radius fracturer. GrADE metoden er brukt, og 
retningslinjene vil være tilgjengelige for alle i Magic-
appen. Disse er utarbeidet i tråd med vedtaket gjort 
av generalforsamlingen i NoF 2013.
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Websiden
www.håndkirurgi.no

Her legges det fortløpende ut informasjon om nye 
kurs,	informasjon	fra	FESSH	og	IFSSH,	med	mer.	
ole Fosse er webmaster. Webmaster har i tillegg an-
nonsert en del av kursene via mail til våre medlem-
mer, slik at man får en påminnelse om hjemmesi-
den. Vi har på websiden opprettet en forslagskasse 
og en gruppeside som kan benyttes som disku-
sjonsforum. Det har foreløpig kommet få innspill på 
bruk av siden og lite bruk av diskusjonsforumet. Vi 
oppfordrer våre medlemmer om tilbakemeldinger 
under årsmøtet.

Websiden har de siste år vært tilgjengelig på www.
håndkirurgi.no, og da lokalisert på Legeforeningens 
server. strukturen på denne serveren er nylig en-
dret. Dette har hatt konsekvenser for driften av vår 
forenings webside. Vår forening regnes som kjent 
ikke lenger som spesialforening under Legeforenin-
gen, og vår side har derfor blitt flyttet til en annen 
serverlokalisasjon.	I	forbindelse	med	dette	har	den	
vel etablerte link til våre sider via Legeforeningens 
hovedside nylig blitt koblet ut, og har i en kortere 
periode i sommer derfor ikke vært tilgjengelig. Vår 
webside reetableres nå på en annen serverlokalisa-
sjon, og skal etter planen i løpet av kort tid igjen-
være oppe og gå, med samme struktur, form og 
funksjonalitet som den har hatt hittil.

Inger Schulstads legat.
Inger	Schulstads	minnestipend	for	utdannelse	innen	
håndkirurgi ble utlyst for første gang i fjor. Pengene 
skal utdeles fortrinnsvis til en kvinnelig lege med 
interesse for og under utdannelse i håndkirurgi. sta-
tuttene finnes annonsert i NoPen og på vår hjem-
meside.Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen.

sak 23

rapport fra Norsk forening for  
skulder- og albuekirurgi

Cecilie Piene Schrøder

Medlemstallet ser ut til å ha stabilisert seg på rundt 
40 og flere av disse er aktive på nasjonale og inter-
nasjonale møter. Vi ønsker oss som tidligere bedre 
deltagelse på generalforsamling og norske møter.

styret har bestått av konrad Mader (styremedlem), 
Berte Bøe (kasserer), rune Moan (sekretær), Tobias 
Francke (Arctic shoulder Meeting), kirsten Lund-
green (nestleder) og Cecilie Piene schrøder (leder).

Foreningen hadde eget symposium på Høstmøtet 
2013 som subscapularis skader, både ved rotator-

cuffrupturer og i forbindelse med skulderproteser. 
Anders Ekelund fra stockholm og Johanes Barth fra 
Grenoble var inviterte gjesteforelesere. Vintermøtet 
ble også i år arrangert på kvitfjell, i samarbeid med 
artroskopiforeningen. Vi hadde en egen sesjon som 
tok for seg behandling av sterno-claviculærledd-
sproblemer og claviculafrakturer, med to inviterte 
internasjonale forelesere. Tilbakemeldinger på form 
og sted for dette møtet har vært veldige gode og vi 
er derfor fornøyde med at også Vintermøtet 2015 
arrangeres der.

Vi	er	regelmessig	representert	på	Internasjonale	
konferanser. En stor kontingent deltok i år på Nice 
shoulder Course, der det meste innen artroskopisk 
og åpen skulderkirurgi ble behandlet.

Planleggingen av det 4. Arctic Circle skulder og Al-
buemøte i Tromsø 16-18 april, 2015, er godt i gang. 
Vi har fått tak i en rekke meget gode internasjonale 
foredragsholdere og har satt sammen et spennende 
program. Vi håper at vi denne gangen skal få god 
deltagelse fra Norge, med både yngre og erfarne 
kolleger til et spennende faglig program i fantastiske 
omgivelse i Tromsø! Vi oppfordrer alle medlemmer 
til å sette av datoen og ikke minst invitere med 
seg skulderinteresserte yngre kolleger. Dette er et 
relativt lite og uformelt møte og en unik sjanse til 
nettverksbygging både med norske og utenlandske 
skulderkirurger.

Foreningen bestreber seg fortsatt på å holde utgif-
tene til styremøter så lave som mulig og har samlet 
styret i forbindelse med andre møter; høstmøtet 
2013 og kvitfell 2014. Programmet for symposium 
på årets høstmøte fokuserer på subacromialt smer-
tesyndrom.

Økonomien vår er god og vi vil også i år dele ut pris 
for beste foredrag på Høstmøtet.
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rapport fra Norsk forening for  
hofte- og knekirurgi

NFHkk har hatt en intensiv og framgangsrik tid de 
siste 12 måneder. Høstmøtesymposiet 2013 hadde 
som tema ”Alternative behandlingsmetoder ved 
artrose – opererer vi for mye?” og ble vel mottatt av 
protesekirurger rundt om i landet. Gjesteforeleser 
var Professor Leif Dahlberg fra Universitetet i Lund.

Dr. Eirik Aunan fra Lillehammer sykehus vant 
NFHkk-stipendet med 10.000,- Nok for sitt vel-
gjennomførte	RCT:	Implantasjon	av	patellakompo-
nent bedrer funksjonen og gir mindre smerter ett 
år etter operasjon med bakre korsbåndsbevarende 
total kneprotese.
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Geir Hallan, nestleder, og Eirik Aunan, styremedlem, 
avsluttet etter 4 år sitt engasjement i styret. Begge 
var med fra første stund i 2009. Hele NFHkk er 
meget takknemlig for deres entusiastiske innsats 
disse årene. Justin van Leeuwen og Tina strømdal 
Wik ble valgt som nye styremedlemmer. Tina strøm-
dal Wik har tatt oppgaven som sekretær og Mona 
Badawy blir ny nestleder i foreningen.

I	starten	av	april	arrangerte	NFHKK	sitt	første	
Vårmøte i Trondheim. Det var stor oppslutning fra 
hele protesemiljøet i Norge med over 50 deltagere. 
Prof. kG Nilsson fra Norrlands Universitetssykehus 
i Umeå var invitert som gjesteforeleser. Foredragene 
ligger ute på foreningens hjemmeside (http://lege-
foreningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/
Interessegrupper/Norsk-Forening-for-Hofte--og-
knekirurgi/).

Antall medlemmer i foreningen har nå økt til 60.

NFHkk har god økonomi.

styret 2013 – 14 har bestått av: 
stephan röhrl (leder) 
Mona Badawy (nestleder) 
Tina strømdal Wik (sekretær) 
Tarjei Egeberg (kasserer) 
Justin van Leeuwen (styremedlem) 
kristian Bjørgul (styremedlem)
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rapport fra faggruppe for osteoporose og 
benhelse

Frede Frihagen, leder

Årsrapport 2014 Faggruppe for osteoporose og 
benhelse i Norsk ortopedisk forening

Faggruppen har hatt et aktivt år. Noen hoved-
områder:
1) En gruppe bestående av Trude Basso, Lars 
Hübschle, Lene solberg og Jan-Erik Gjertsen har 
arbeidet med kartlegging av retningslinjer og praksis 
ved norske ortopediske avdelinger for sekundær-
forebygging av osteoporose. Første utkast til felles 
retningslinjer vil bli lagt frem på Høstmøtet. Vi jobber 
også med finansiering av innføring av systematisk 
screening av alle pasienter med lavenergibrudd 
med tanke på osteoporosebehandling (”Fracture 
liaison service”). Dette arbeidet gjøres etter mandat 
fra Norsk ortopedisk forening.

2) Vårmøte. Faggruppen avhold et meget vellykket 
Vårmøte på Lillestrøm den 22. mai med ca. 50 del-
tagere hvor hovedtemaet var Fracture liaison service 
og hvordan dette kan innføres og tilpasses til små 

og store norske ortopediske avdelinger. resultatene 
fra kartlegging av dagens praksis ble lagt frem og de 
viser at det er stor variasjon i hvordan dette arbeidet 
gjøres i dag. Arrangementsansvarlige var Jan-Erik 
Gjertsen og stefan Bartels. Vårmøtet ble sponset  
av Norsk ortopedisk forening, Lilly, Amgen og  
Nycomed.	Møtet	var	godkjent	av	LMI.

3) symposium Høstmøtet 2013. Vi avholdt et 
symposium med temaet ”Hvordan sikre tilheling i 
osteoporotisk ben”. Det var meget godt besøkt og, 
slik vi oppfattet det, godt mottatt.

4) Faggruppen har delt ut stipend til en spesielt 
interessert sykepleier til deltagelse på Fragility Frac-
ture Networks konferanse i Madrid i september.

Styret har bestått av:
Frede Frihagen (leder) 
Jan Erik Gjertsen (nestleder) 
ragnhild Øydna støen (sekretær) 
Trude Basso (styremedlem) 
stefan Bartels (vara)

Valgkomiteen har vært:
Lars Hübschle og Lene solberg

Det har ikke vært avholdt styremøter utover at 
størstedelen av styret var til stede på generalforsam-
lingen i 2013 og hele styret på Vårmøtet. Løpende 
e-postutveksling mellom styremedlemmene har 
vært hovedarbeidsform. Vi har ca. 150 medlem-
mer i form av en adresseliste med interesserte, 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, det er beskjedne inntekter, 
men mer beskjedne utgifter.
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rapport fra Norsk spinalkirurgisk forening

Greger Lønne, formann

Årsberetning 2014

Norsk spinalkirurgisk Forening fortsetter å styrke 
samarbeidet mellom ortopeder og nevrokirurger 
som driver med spinalkirurgi. Årets symposium er 
tilknyttet ortopedisk høstmøte, men koordineres 
med	nevrokirurgisk	høstmøte.	I	2015	vil	arrange-
mentet ifm nevrokirurgenes høstmøte som går av 
stabelen samtidig litt lenger borti gata.

Vi var i år med på å arrangere Nakke- og rygg-
dagene 2014 i Bergen. NskF var representert i 
kongresskomiteen ved Eric Fransen. Flere av for-
eningens medlemmer var med å sette preg på  
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Årsberetning

arrangementet med innlegg og diskusjoner. Vi  
takker for innsatsen.

svolværkurset ble arrangert for andre år på rad. 
Flere i foreningen har i år bidratt i prosessen og 
styrker med det mulighetene for et årlig kurs etter 
modell fra de øvrige ortopediske kursene. Et slikt 
kurs vil være samlingsted for mange instruktører, 
styrke faget og gi mer enhetlig undervisning.

Engasjementet rundt foreningen utover de nevnte 
arrangementer og høstmøtet, er begrenset. Det er 
imidlertid flere store forskningsprosjekter på gang 
med samarbeid på tvers av faggrupper og helse-
regionene. Dette er med på å styrke faget.

Framtidsvisjoner: Mulighetene for et arrangement 
rundt spinalkirurgi, utover basiskurset for ortopeder, 
bør vurderes. Dette vil kunne styrke faget ytterligere, 
og vil også kunne endre foreningens økonomiske 
fundament. Dette vil imidlertid kreve god plan-
legging og en stor arbeidsinnsats av flere.

Vi har stort sett kommunisert på mail i år, men har 
møttes en gang ifm ortopedikurset for å planlegge 
årets symposium. Årets regnskap vil bli sendt 
foreningens medlemmer og lagt fram på general-
forsamlingen.

Vi ønsker alle velkommen til årets symposium og 
etterfølgende generalforsamling.
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rapport Norsk forening for revmakirurgi 
2013 – 2014

Foreningen er godkjent som faggruppe NoF i 2014.

styret har ikke hatt saker til behandling siden høst-
møtet NoF. Det skal arrangeres revmasymposium 
2014, og temaet er pigmentert villonodulær synovitt.

Styret har bestått av:
odd-Geir skogesal (ny leder) 
Lars Eilertsen (nytt styremedlem) 
Hanne osnes ringen (styremedlem) 
Lage Årseth (kasserer)
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rapport fra Leger i ortopedisk spesialisering 
(LIos)

Årsrapport	LIOS	(Leger	i	ortopedisk	spesialisering)	
2013-2014

Nytt styre ble valgt ved generalforsamlingen ved 
Høstmøtet 2013. Vi arrangerte et symposium om 
distale	radiusfrakturer	som	ble	godt	besøkt.	I	år	
videreføres tradisjonen med et pro-con-symposium 
om glideskrue versus intramedullær nagle ved prok-
simale femurfrakturer ved Høstmøtet 2014.

Vi har hatt styremøter i Trondheim og sammen 
med hovedstyret i Norsk ortopedisk forening ved 
Nordisk i Helsinki. Vi er nå representert i utvalg for 
utdanning i Nordisk ortopedisk forening ved Esten 
konstad Haanæs og i Legeforeningens referanse-
gruppe for medisinutdanningen ved kjartan koi. 
Det er foreslått til årets generalforsamling i Norsk 
ortopedisk	forening	at	LIOS	får	et	fullverdig	styre-
medlem i Nof-styret, hvor vi til nå har hatt møterett. 
Vi har jobbet med tema som særlig angår leger i 
spesialisering som spesialiseringsregler, forslag til ny 
spesialitetsstruktur og europeisk pensum i ortopedi 
og traumatologi.

LIOS	har	etablert	ei	gruppe	på	Facebook	og	ønsker	
å gjøre organisasjonen kjent for leger i spesialisering 
i ortopedisk kirurgi. Vi vil fortsette å skrive innlegg 
i Norsk ortopedpost om tema vi jobber med, og 
sende e-post med oppdatering til våre medlemmer.

Vi vil knytte kontakter med lignende organisasjoner 
i Europa, og vil delta ved forTEs generalforsamling 
i januar 2015.
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rapport fra Nofs forskningsutvalg

se under styrets beretning.
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Synovasure™ Joint Infection Diagnostic
Alpha Defensin Test for Periprosthetic Joint Infection

Demand More From Your Diagnosis

High accuracy with 97% sensitivity and 96% specificity1

Reproducible results not affected by antibiotics treatment1

Quick results in 10 minutes

Easy to use. No laboratory needed

1 CD Diagnostic - A new paradigm for the diagnosis of

Periprosthetic Joint Infection - White Paper, 2013, revised 2014

Accuracy in PJI
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Velkommen	til	årets	LIOS-symposium	på	Høstmøtet

glideskrue vs. nagle  
ved proximale femur fracturer

vel overstått sommerferie. de fleste er vel kommet godt i gang med  
høstens aktiviteter. for mange er da planlegging av Høstmøtet i uke 43 en 
del av dette. etter hvert er det blitt tradisjon at LIs-foreningen er ansvar-
lig for gjennomføring av symposiet og populariteten ser vi øker fra år til år. 
vi har derfor i år vært så heldig å få et meget bra tidspunkt for å avholde 
dette. Like etter lunsj torsdag. 

Tema for årets symposium vil bli ”Glideskrue vs. na-
gle ved proximale femur fracturer” og vi har vært så 
heldig å få med oss flere av de mest fremtredende 
foredragsholdere i Norge innen for dette fagfeltet.

Jan Erik Gjertsen, Haukeland Universitetssykehus, 
har sagt seg villig til å styre ordet når Jonas Fevang, 
HUs, skal forsvare bruk av glideskrue, og duellere 
mot Asbjørn sorteberg, sykehuset Østfold, som vil 
forsvare bruk av nagle. De vil begge få 20 min til å 
overbevise salen om sine synspunkter, før publikum 
vil få avgjøre hvem som har kommet med de beste 
argumenter.

Nytt	av	året	er	at	LIOS	har	bestemt	at	det	skal	deles	
ut en årlig hederspris til en overlege som har gjort 
en spesiell innsats for leger i spesialisering i orto-
pedi, sentralt eller lokalt. Det er fint om man legger 
med en begrunnelse for hvorfor man mener den 
man	har	nominert	skal	motta	prisen.	Styret	i	LIOS	

vil avgjøre dette på styremøte 22.10.14 og vinneren 
vil bli kåret på slutten av symposiet. Her er det viktig 
at	alle	landets	LIS-leger	er	aktiv	for	å	finne	gode	
kandidater til prisen.

Forslag	til	kandidater	til	LIOS	hederspris	sendes	på	
e-post til styret@lios.no senest 20. oktober.

Vel møtt til et spennende symposium.

LIOS-styret

dato: Torsdag 23.10.14

tid: kl. 13.00 - 14.30

sted: radisson Blu Plaza 
  Hotel oslo, Film
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Synovasure™ Joint Infection Diagnostic
Alpha Defensin Test for Periprosthetic Joint Infection

Demand More From Your Diagnosis

High accuracy with 97% sensitivity and 96% specificity1

Reproducible results not affected by antibiotics treatment1

Quick results in 10 minutes

Easy to use. No laboratory needed

1 CD Diagnostic - A new paradigm for the diagnosis of

Periprosthetic Joint Infection - White Paper, 2013, revised 2014

Accuracy in PJI
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underteikna fekk denne boka  
i posten for nokre veker siden, har 
nytta den litt sjølve og diskutert 
og bladd igjennom den med både 
yngre og eldre kollegaer. følgande 
er eit samandrag av førsteinntrykk 
frå oss alle.

terje vagstad, redaktør

Hammer og randsborg er overleger ved AHUs, 
begge spesialister i ortopedisk kirurgi hvor først-
nevnte jobber først og fremst med skadekirurgi på 
legevakten ved AHUs mens sistnevnte har hatt 
spesiell interesse for barnefracturer og har en  
doktorgrad i dette fra 2012.

Boka de nå har gitt ut begynte som en intern 
samling av retningslinjer og prosedyrer ved AHUs 
basert på lokale prosedyrer og rutiner, grunnet stor 
pågang fra turnus og assistentleger fant en da ut at 
en burde prøve samle dette og utgi det i bokform. 
Forfatterene har tilstraba ei komplett samling av  
norske retninglinjer om behandling av skader og 
stiler såleis nokså høgt, komplett er vanskeleg å få 
til. Dei beskriv at den er berekna på medisinstuden-
tar samt leger som ser skader i sitt daglege virke, 
overalt kor akutte skader blir behandla.

Den er delt i 3 delar, første del omtaler brudd- og 
bløtdelsskader hos vaksne samt ein del akutte 
tilstander, del 2 tilsvarande skader hos barn og del 
3 basal kirurgi. som vanleg ved bokutgivelsar kjem 
det ein del reservasjoner, medisinen er i utvikling, 
pasientane sin medbestemmelsesrett vert stadig 

viktigare og det vert fokusert på dialog og at ein 
saman med pasienten finn den beste behandlings-
metoden, bra!

Eg har no brukt boka som oppslagsverk nokre veker 
og saman med mine kollegaer trur eg vi har danna 
oss eit ganske bra inntrykk både enkeltvis og samla 
sidan vi var relativt einige om både sterke og svake 
sider ved denne. Det viktigaste først. Eg synest boka 
er ein god ide! Vi har metodebok i skadebehandling 
som er særdeles basal, metodeboka frå Ullevål utfyl-
lande og komplett men for knapp ved kvar enkelt 
tilstand.	I	tillegg	metodebøkene	frå	Vossa-	og	Opp-
dalskurset i hhv basal og avansert bruddbehandling 

Brudd- og  
skadebehandling  
– en metodebok
av Hammer og randsborg

Boknytt

”For meg som driv mest med 
idrettstraumatologi og barne- 
ortopedi er det artig at norske 
kollegaer klarer lage ei bok som 
faktisk omhandler dei viktigaste 
temaene innan dette”

Synthes AS • Lilleakerveien 14 • 0283 Oslo • Norge • Telefon 24 12 66 80

www.depuysynthes.com

fag



38 Norsk Ortopedpost   •   3  -  2014

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

A technology from smith&nephew
OXINIUM™ 
Oxidized Zirconium 
proprietary ceramicised metal

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology

+ =

som og er relativt gode oppslagsverk men mangler 
ein del basal kirurgi, barneortopdi er i nærast alle 
desse fråværande.

For meg som driv mest med idrettstraumatologi og 
barneortopedi er det artig at norske kollegaer klarer 
lage ei bok som faktisk omhandler dei viktigaste 
temaene innan dette. Vi har metodeboka frå Astrid 
Lindgrenskliniken i sverige, boka til Von Laer, 
rockford and Wilkins etc men dette er det norske 
alternativet og eg synes dei klarer seg nokså godt. 
Å lage ei oppdatert bok er umogeleg så fort som alt 
går på nettet, spagaten her klarer dei godt!

For å ta det gode først. Den er meir utfyllande enn 
for eksempel legeforlagets metodebok i skadebe-
handling, illustrasjoner og rtgbilder er gode og med 
høg kvalitet og den dekker dei aller fleste relevante 
emner. Diagnosekoder for dei enkelte tilstandane 
står opplista og dei kjem med ein del tips. At dei 
i heile teke har med eit kapittel om barneortopedi 
synes eg er prisverdig og dette er i tillegg godt laga. 

ka kan vi så sette fingeren på? 
Faktisk fleire ting. om en kanskje av mindre betyd-
ning. For det første formatet. Eg personleg ville 
anten hatt det slik at det passa i frakkelomma eller 

beheldt formatet og laga boka med hard perm. Å 
lage ei bok fullstendig oppdatert er umogeleg, i alle 
fall for alle delar av skadekirurgien så dette synest 
eg	vi	kan	tilgi	lett.	I	ein	anmeldelse	skal	vi	rose	og	
pirke og det er heilt klart at initiativet og gjennomfø-
ringa fortener ros. Eg saknar likevel litt betre oppde-
ling og overskrifter i kvar enkelt del, slik som klinikk, 
tiltak, radiologiske undersøkelsar anbefalt og klinisk 
oppfølging for å gjere leitinga raskare. Pirk kanskje. 
Format eller hardperm er for meg viktigare.

Til Hammer og randsborg vil eg sei: Takk og gratu-
lerer. Godt arbeid. Dere har klart spagaten mellom 
tilstrekkeleg og for mykje info godt og balansert 
boka bra. Den vil vere nyttig for andre enn oss og eg 
håper den vert ein suksess. Til fleire som les den til 
færre diskusjonar håpar eg vi får på ulike morgon-
møte landet rundt! 499,- kr synes eg er heilt ok pris.

”I	ein	anmeldelse	skal	vi	rose	 
og pirke og det er heilt klart at  
initiativet og gjennomføringa  
fortener ros. Eg saknar likevel  
litt betre oppdeling og overskrifter 
i kvar enkelt del”

Boknytt fortsatt ...
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Behandlingsretningslinjer  
for håndleddsbrudd nå lagt ut 
på nett i høringsversjon
Hvert femte brudd i Norge er et håndleddsbrudd. totalt er det ca. 15.000 
håndleddsbrudd som behandles årlig. antallet vil i de kommende år øke 
grunnet de kommende demografiske endringene. Nof er nå ute med  
behandlingsretningslinjer i høringsversjon.

Hebe désirée kvernmo, Leiv magne Hove, adalsteinn odinsson og Yngvar krukhaug, 
det norsk retningslinjepanelet

Norsk ortopedisk forening (Nof) har sett betydnin-
gen av å utarbeide behandlingsretningslinjer for 
håndleddsbrudd for sine medlemmer for å sikre 
pasientene et resultat som kan forventes ut fra 
dagens behandlingsmuligheter. Nof har med støtte 
fra kunnskapssenteret utført metaanayser av forelig-
gende litteratur. Ved hjelp av støtte fra Per olav 
Vandvik og Linn Brandt har vi utarbeidet behand-
lingsretningslinjer med den anerkjente metodikken 
GrADE. 

”magIC app” 
Legeforeningen har gitt oss økonomiske midler til å 
kunne publisere retningslinjene i den nettbaserte 
forfatter-	og	publiseringsplattformen	”MAGIC	App”.	

retningslinjepanelet har adaptert deler av den 
danske sundhedsstyrelsens retningslinjer som er 
publisert i år.

Appen tillater nedlasting av retningslinjene på nett, 
brett og smarttelefoner – i et presentasjonsformat 
skreddersydd for klinikere. retningslinjene fore-
ligger nå i høringsform på www.håndleddsbrudd 
(norsk versjon) og www.wristfractures.no (engelsk 
utgave), og hvor NoFs medlemmer kan sende kom-
mentarer til forfatterne direkte mens man står inne  
i retningslinjen.

kunnskapen som NoF tilegner seg gjennom dette 
arbeidet vil også kunne bli applisert på andre om-
råder innen ortopedien i fremtiden.

Det norsk retningslinjepanelet
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søknad om ortopediske hjelpe- 
midler skal ikke lengre til Nav

søknad om ortopediske hjelpe-
midler må fra 15. september 2014 
sendes til leverandør av ortopediske 
hjelpemidler og ikke direkte  
til Nav!

terje otto elvedal, seniorrådgiver, Tiltaksseksjonen

ortopeder bestiller ortopediske hjelpemidler ved å 
fylle ut skjema NAV 10-07.10 søknad om stønad til 
anskaffelse av ortopediske hjelpemidler. Fram til nå 
har det vært mulig å sende skjemaet direkte til NAV. 
Fra 15. september 2014 må ortopedene sende skje-
maet til leverandør av det ortopediske hjelpemidlet. 
NAV oppfordrer alle ortopeder til å begynne å sende 
søknadsskjemaet til leverandør så snart som mulig. 
En oversikt over NAVs leverandører av ortopediske 

hjelpemidler med  
kontaktopplysninger  
finnes på NAVs nett- 
sider og nettsidene  
til ortopeditekniske  
Virksomheters  
Landsforbund  
(www.ovl.no).

Årsaken til  
endringen i be- 
stillingsrutinen er at  
leverandøren nå skal gi tilleggs- 
opplysninger om det ortopediske hjelpemidlet på 
søknadsskjemaet, slik at saksbehandler i NAV får  
et best mulig grunnlag for å behandle søknaden. 
Leverandøren skal videresende søknadsskjemaet til 
NAV etter å ha påført tilleggsopplysningene.

Endringen får ingen betydning for honorartakst for 
utfylling av skjema NAV 10-07.10.

Nytt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
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   • Proven  Clinical data since 2008 and based on Optivac 
Technology since 1993.1,2

   • Strong  Mixing and collection under vacuum,  
improving cement fatigue life

   • Safe  SoftPac Technology - No breaking of glass ampoules  
and minimized exposure to monomer fumes3

Only one company has Optipac
the only proven closed vacuum mixing system,  
pre-packed with bone cement

1. Maiken Stilling et. al., Bone Cement with Initial Slow-Curing Increases Stability of 
Tibial Trays in TKR , RSA study, Aarhus University Hospital presented at DOS congress 
Copenhagen 2012

2. Registered in the Swedish Hip Arthroplasty Register since 2008
3. Report from SP Technical Research Institute of Sweden (2007 08 13). Airborne methyl 

methacrylate monomer during the use of different bone cement mixing systems.
©2014 Biomet. All pictures, products, names and trademarks 
herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries. 

1.800.348.9500 x1501
biomet.com
©2014 Biomet, Inc. 
All rights reserved
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Arctic Ao Trauma Course

management of fractures  
of the Hand and wrist
February 11–13, 2015 Tromsø, Norway

the ao trauma Course – management of frac-
tures of the Hand and wrist is an interactive 
and discursive arena in which participants will 
be able to understand, discriminate, and con-
solidate the principles, skills, and techniques 
applicable to the use of internal fixation in the 
hand and wrist.

Hebe désirée kvernmo

The course will concentrate on 
internal fixation of fractures as 
well as skeletal reconstruction 
procedures. At the conclusion of 
the course, participants will have 

a broader and more secure  
comprehension of how, when, 
and where to apply their know-
ledge in their clinical practice. 

modular formate
The course will be taught in a 
modular format. Each module 
consists of a small number of 
short evidence based lectures, 
which will cover the key infor-
mation required. 

In	practical	exercises	participants	
will be trained in the applica-
tion of different techniques and 
training on synbone. There will 
be given training on anatomical 
specimens for approaches for the 
different techniques. Discussing 
cases in small groups as well as 
panel discussions will help parti-
cipants to understand decision-
making and management skills.

Course organization
Hebe D. Kvernmo

North Norway University  
Hospital/University of Tromsø

Mobile +47 48 07 13 11 
hebe.kvernmo@gmail.com

Course logistics
KS Conference & Incentive 

Jørgensløkka 3 
1387 Asker, Norway

Telephone +47 66 90 40 23 
Fax +47 66 90 40 24 
Mobile +47 926 54 255 
kristin@ksci.no

Jesse Jupiter instructing at the Nordic AO course in Hand and Wrist 
in Oslo 2009.



Et smart alternativ
Vasking og sterilisering av instrumentsett 
koster både tid og penger

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

™ Trademark of Smith & Nephew

D-RAD
SMART PACK™
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Plating System
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»   Antitrombotisk middel.      ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apixaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). 
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). 
Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: 
Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av 
tilbakevendende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med Eliquis 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se 
SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig 
antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos 
voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis skal warfarin eller annen VKA-be-handling seponeres og Eliquis igangsettes når 
internasjonal normalisert ratio (INR) er <2,0. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling fortsettes administrering av Eliquis i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig 
administrering tas en INR-prøve før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering fortsettes inntil INR er ≥2,0. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede 
leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR15-29 ml/minutt) 
gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av 
DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apixaban brukes med forsiktighet. 
Pasienter med serumkreatinin ≥133 μmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg bør også bruke laveste dose av apixaban, 2,5 mg 2 ganger daglig. Det er ingen klinisk erfaring 
hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apixaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er 
nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Konvertering (NVAF): Pasienter kan 
fortsette behandling med apixaban i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne 
med NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Administrering: Kan tas 
med eller uten mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. 
Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster 
med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store 
intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), 
heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt 
ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med 
forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere 
blødningsrisiko. Selv om behandling med apixaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor 
informasjon om apixabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive 
prosedyrer: Apixaban bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk 
signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Apixaban bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for 
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer 
ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Apixaban bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter 
invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apixaban pga. aktiv 
blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apixaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen 
gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med 
antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen 
for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apixaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk 
svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial 
intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av 
apixaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × 
halveringstiden) mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apixaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er 
fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger 
trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller 
pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved 
sam-tidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apixaban 
er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat 
nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med 
forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og 
varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en 
spesiell form for lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både 
CYP 3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i 
AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apixaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og P-gp forventes 
å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/eller P-gp. Induktorer av 
CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon 
av apixaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, bør apixaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av tilbakevendende DVT og LE. Apixaban er ikke anbefalt for 
behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, 
plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med an-dre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering 
eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apixaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye 
vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apixaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt 
iskemisk slag hos pasienter som bruker apixaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apixaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-
reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer 
apixabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apixaban 
eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apixaban skal avsluttes. 
Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: 
Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal leverfunksjonstest, 
økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på 
punksjonssted og blødning på inn-stikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: 
Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. 
Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vagi-nalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, 
traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av 
DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, 
hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk blødning, postoperativ blødning, 
blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Intet antidot. Overdose kan føre til økt 
blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør 
vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en 
koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 side d. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 147,90. 20 stk.1 (blister) kr 264,60. 
60 stk.1 (endose) kr 697,70. 168 stk.1 (blister) kr 1879,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 207,50. 56 stk.2 (blister) kr 653,90. 100 stk.2 (endose) kr 1135,30. 168 stk.2 (blister) kr 1879,20. Det er kun 168 
stk. blisterpakning som har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: 1 B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging 
av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-
valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk 
hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
  -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136          -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136        
  K78 Atrieflimmer/flutter  -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
2 B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risiko-
faktorer slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
  K78 Atrieflimmer/flutter  -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             

Vilkår: Ingen spesifisert.          Sist endret: 21.08.2014
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»   Antitrombotisk middel.      ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apixaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). 
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). 
Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: 
Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av 
tilbakevendende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med Eliquis 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se 
SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig 
antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos 
voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis skal warfarin eller annen VKA-be-handling seponeres og Eliquis igangsettes når 
internasjonal normalisert ratio (INR) er <2,0. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling fortsettes administrering av Eliquis i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig 
administrering tas en INR-prøve før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering fortsettes inntil INR er ≥2,0. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede 
leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR15-29 ml/minutt) 
gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av 
DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apixaban brukes med forsiktighet. 
Pasienter med serumkreatinin ≥133 μmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg bør også bruke laveste dose av apixaban, 2,5 mg 2 ganger daglig. Det er ingen klinisk erfaring 
hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apixaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er 
nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Konvertering (NVAF): Pasienter kan 
fortsette behandling med apixaban i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne 
med NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Administrering: Kan tas 
med eller uten mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. 
Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster 
med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store 
intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), 
heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt 
ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med 
forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere 
blødningsrisiko. Selv om behandling med apixaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor 
informasjon om apixabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive 
prosedyrer: Apixaban bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk 
signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Apixaban bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for 
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer 
ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Apixaban bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter 
invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apixaban pga. aktiv 
blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apixaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen 
gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med 
antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen 
for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apixaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk 
svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial 
intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av 
apixaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × 
halveringstiden) mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apixaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er 
fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger 
trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller 
pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved 
sam-tidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apixaban 
er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat 
nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med 
forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og 
varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en 
spesiell form for lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både 
CYP 3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i 
AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apixaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og P-gp forventes 
å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/eller P-gp. Induktorer av 
CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon 
av apixaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, bør apixaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av tilbakevendende DVT og LE. Apixaban er ikke anbefalt for 
behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, 
plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med an-dre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering 
eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apixaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye 
vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apixaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt 
iskemisk slag hos pasienter som bruker apixaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apixaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-
reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer 
apixabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apixaban 
eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apixaban skal avsluttes. 
Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: 
Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal leverfunksjonstest, 
økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på 
punksjonssted og blødning på inn-stikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: 
Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. 
Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vagi-nalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, 
traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av 
DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, 
hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk blødning, postoperativ blødning, 
blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Intet antidot. Overdose kan føre til økt 
blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør 
vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en 
koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 side d. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 147,90. 20 stk.1 (blister) kr 264,60. 
60 stk.1 (endose) kr 697,70. 168 stk.1 (blister) kr 1879,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 207,50. 56 stk.2 (blister) kr 653,90. 100 stk.2 (endose) kr 1135,30. 168 stk.2 (blister) kr 1879,20. Det er kun 168 
stk. blisterpakning som har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: 1 B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging 
av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-
valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk 
hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
  -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136          -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136        
  K78 Atrieflimmer/flutter  -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
2 B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risiko-
faktorer slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
  K78 Atrieflimmer/flutter  -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             

Vilkår: Ingen spesifisert.          Sist endret: 21.08.2014
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sammenlignet med enoksaparin 40 mg en gang daglig1,2

Til forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne pasienter 
som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi3

• Bedre effekt sammenlignet med enoksaparin 40 mg en gang daglig1,2

• Ingen økt blødningsrisiko sammenlignet med enoksaparin 40 mg en gang daglig1,2

• Praktisk peroral administrasjon3

• 12–24 timers postoperativt tidsrom for oppstart av behandling*
• Krever ingen dosejustering hos eldre† eller pasienter med moderat 

nedsatt nyrefunksjon

• ELIQUIS® alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre bør brukes med forsiktighet hos 
pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15–29 ml/min) på grunn av potensielt 
høyere blødningsrisiko. ELIQUIS® anbefales ikke brukt på pasienter med CrCl<15 ml/min

*  I fastsettelsen av administrasjonstidspunktet i dette tidsrommet, kan leger vurdere de eventuelle fordelene ved tidligere       
   antikoagulasjon for VTE-profylakse, samt risikoen for postkirurgisk blødning.

† Det er begrenset klinisk erfaring med eldre pasienter som har fått ELIQUIS® sammen med acetylsalisylsyre. Denne   
   kombinasjonen bør benyttes med forsiktighet på grunn av en potensielt høyere  blødningsrisiko.

Referanser: 1. Lassen MR et al. N Engl J Med 2010; 363:2487-2498. 2. Lassen MR et al. 
Lancet 2010;375:807-815. 3. ELIQUIS® (apixaban) Preparatomtale, august 2014.
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kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha Norsk orto- 
pedisk forening som din fagmedisinske forening
Andre kan søke om å bli assosiert medlem av foreningen ved å benytte  
påmeldingsskjemaet på våre nettsider www.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
ketil J. Holen

Blir du med?
Ønsker du å bli medlem av  
Norsk ortopedisk forening (Nof)?
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rapport

things to do 2015
våren 2015 er det massivt  
med møter og kongresser, nær sagt 
som vanleg. Her er en kort oversikt 
over noen av de viktigste.

efort anatomical Course
26. - 28. januar – paris, frankrike
Mer info under  
https://www.efort.org/events/ic-paris2015/

paris International shoulder Course
12. - 14. februar – paris, frankrike
Mer info under  
http://www.paris-shoulder-course.com/en/

2015 aaos annual meeting
24. - 28. mars – Las vegas, usa
Mer info under  
https://www.aaos-igd.com/Home.aspx

arctic Circle shoulder Conference
16. - 17. april – tromsø, Norge
Mer info under  
http://www.arcticshoulder.org

the efort annual Congress
27. - 29. mai – praha, tsjekkia
Mer info under  
https://www.efort.org/the-efort-annual-congress/

10th Biennial Isakos Congress
7. - 11. juni – Lyon, frankrike
Mer info under  
https://www.isakos.com/meetings/2015congress/



Arcoxia MSD
Antiflogistikum.  ATC-nr.: M01A H05
TABLETTER, 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Etorikoksib 30 mg, resp. 60 
mg, 90 mg og 120 mg, laktosemonohydrat 1 mg, resp. 3 mg, 4 mg og 5 mg, hjelpestoffer. Farge-
stoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Symptomatisk behand-
ling av artrose (OA), revmatoid artritt (RA), Bekhterevs sykdom samt ved smerte og tegn på inflam-
masjon assosiert med akutt urinsyregikt. Korttidsbehandling av moderat smerte etter operativt 
inngrep i forbindelse med tannekstraksjon. Beslutningen om å forskrive en selektiv COX-2-hemmer 
skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko. Dosering: Kardiovaskulær 
risiko ved bruk av etorikoksib kan øke med dose og behandlingsvarighet, og kortest mulig behand-
lingsvarighet og laveste effektive døgndose skal derfor benyttes. Behov for symptomlindring og 
effekt av behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt hos pasienter med artrose. Artrose: Anbe-
falt dose er 30 mg 1 gang daglig. Hos pasienter hvor dette ikke gir tilstrekkelig symptomlindring, 
kan økning av dosen til 60 mg daglig øke effekten. Ved fravær av økt terapeutisk effekt, bør andre 
behandlingsalternativer vurderes. Dosen skal ikke overskride 60 mg daglig. Revmatoid artritt: 
Anbefalt dose er 90 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig. Bekhterevs 
sykdom: Anbefalt dose er 90 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig. Akutt 
urinsyregikt: Anbefalt dose er 120 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 120 mg daglig, 
begrenset til maks. 8 dagers behandling, og bør kun tas i perioder med akutte symptomer. Smert-
er etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon: Anbefalt dose er 90 mg 1 gang 
daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig, begrenset til maks. 3 dagers behandling, og bør 
kun tas i perioder med akutte symptomer. Enkelte pasienter kan trenge tilleggsbehandling med 
postoperativ smerte lindring. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved mild nedsatt 
leverfunksjon («Child-Pugh score» 5-6) bør ikke dosen på 60 mg daglig overstiges, uavhengig av 
indi kasjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh score» 7-9) bør ikke dosen på 30 mg 
daglig overstiges, uavhengig av indikasjon. Klinisk erfaring er begrenset, spesielt hos pasienter med 
moderat nedsatt leverfunksjon, og forsiktighet bør utvises. Ingen erfaring ved sterkt nedsatt lever-
funksjon (kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved kreatinin-
clearance ≥30 ml/minutt. Kontraindisert ved kreatininclearance <30 ml/minutt. Eldre: Ingen dose-
justering er nødvendig. Forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med eller uten mat. Effekten 
kan inntre raskere hvis preparatet tas uten mat. Når rask symptomlindring er nødvendig, bør dette 
tas hensyn til. Bør ikke deles eller knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av 
innholds stoffene. Aktivt magesår eller aktiv gastrointestinal (GI) blødning. Tidligere bronkospasme, 
akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urticaria eller allergilignende reaksjoner ved 
bruk av acetyl salisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. COX-
2-hemmere. Graviditet og amming. Alvorlig leverdysfunksjon (serum-albumin <25 g/liter eller 
«Child-Pugh score» ≥10). Kreatininclearance <30 ml/minutt. Barn og ungdom <16 år. Inflammato-
risk tarmsykdom. Kongestiv hjertesvikt (NYHA II-IV). Ukontrollert hypertensjon med vedvarende 
forhøyet blodtrykk over 140/90 mm Hg. Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/
eller cerebrovaskulær sykdom. Forsiktighetsregler: Komplikasjoner i øvre gastrointesti naltraktus 
er sett ved bruk av etorikoksib, noen med fatalt resultat. Forsiktighet ved behandling av pasienter 
med økt risiko for å utvikle gastrointestinale komplikasjoner ved bruk av NSAIDs; eldre, pasienter 
som samtidig bruker et annet NSAID eller acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere gastroin-
testinal sykdom, som sårdannelse eller GI-blødning. Samtidig bruk av etorikoksib og acetylsalisyl-
syre (selv ved lave doser) gir en ytterligere økt risiko for gastrointestinale bivirkninger (gastrointes-
tinal sårdannelse eller andre gastrointestinale komplikasjoner). Oppfølging er viktig ved bruk hos 
eldre og pasienter med nedsatt nyre-, lever- eller hjertefunksjon. Selektive COX-2-hemmere kan 
være assosiert med en risiko for trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag). Kortest 
mulig behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose benyttes, og effekten revurderes jevn lig 
(spesielt ved artrose). Pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendel ser (som 
hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking) skal bare behandles med etorikoksib etter 
grundig overveielse. Selektive COX-2-hemmere har ikke platehemmende effekt, og kan ikke er-
statte acetylsalisylsyre til profylakse mot kardio vaskulære tromboemboliske sykdommer. Platehem-
mende behandling skal derfor ikke avbrytes. Forsiktighet utvises når etorikoksib gis sammen med 
warfarin eller andre orale antikoa gulantia. Væskeretensjon, ødem og hypertensjon er observert. 
NSAIDs kan forbindes med nyutviklet eller tilbakefall av kongestiv hjertesvikt. Forsiktighet hos pasi-
enter med tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem av an-
nen årsak. Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang hensiktsmessige tiltak, 
inkl. seponering av preparatet. Etorikoksib kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hy-
pertensjon enn andre NSAIDs og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Derfor må 
spesiell oppmerksomhet rettes mot monitorering av blodtrykket i løpet av behandlingen. Blodtryk-
ket kontrolleres innen 2 uker etter behand lingsstart og følges opp regelmessig. Hvis blodtrykket 
øker vesentlig, skal alternativ behandling vurderes. Ved nedsatt renal blodgjennomstrømming kan 
etorikoksib redusere prostaglandindannelsen med ytterligere forverrelse av renal blodgjennom-
strømming, og dermed nedsatt nyrefunksjon. Pasienter som tidligere har hatt signifikant nedsatt 
nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasient ene bør 
oppfølging av nyrefunksjonen vurderes. Pasienter med symptomer og/eller tegn på nedsatt lever-
funksjon, eller som har avgitt unormal leverfunksjonsprøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på 
nedsatt leverfunksjon eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør preparatet 
seponeres. Dersom pasienten blir verre under behandlingen, med tanke på noen av hendelsene 
beskrevet ovenfor, må nødvendige tiltak iverksettes og seponering av behandlingen skal vurderes. 
Forsiktighet utvises hos dehydrerte pasienter. Rehydrering anbefales før behandlingsstart. Alvorlige 
hudreaksjoner er rapportert svært sjeldent, noen av dem fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-
Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i sammenheng med bruk av NSAIDs og noen 
selektive COX-2-hemmere. De fleste tilfellene oppstår i løpet av den første behandlingsmåneden. 
Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner (som anafylakse og angioødem) er rapportert. Økende risiko 
for hudreaksjoner hos pasienter med tidligere legemiddelallergi. Preparatet skal seponeres ved 
første tegn på utslett, mukosale lesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Etorikoksib kan 
maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon. Pasienter med sjeldne, arvelige pro-
blem er med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel, eller glukose-gal-
aktosemalabsorpsjon, bør ikke bruke preparat et. Anbefales ikke til kvinner som prøver å bli gravide. 
Pasienter som opplever svimmelhet eller somnolens, bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. 
Interak sjoner: Forsiktighet ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale antikoagulantia. Pro-
trombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoa gulasjonsmidler, spesielt 
de første dagene etter oppstart med etorikoksib, eller dersom dosen endres. Etorikoksib kan brukes 
samtidig med acetylsalisylsyre, gitt i doser som brukes ved kardiovaskulær profylakse (lavdose 
ASA). Kombinasjonen kan imidlertid medføre økt hyppighet av GI-sårdannelse eller andre kom-
plikasjoner sammenlignet med bruk av etorikoksib alene. Samtidig administrering av ASA-doser 
som er høyere enn de som gis ved kardiovaskulær profylakse eller med andre NSAIDs, anbefales 
ikke. NSAIDs kan redusere effekten av diuretika eller andre antihypertensive legemid ler. Hos en-
kelte pasienter med nedsatt nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre pasienter med 
nedsatt nyrefunksjon) kan samtidig administrering med en ACE-hemmer eller angiotensin II-anta-
gonist og legemidler som hemmer cyklooksygenase, medføre ytterligere forverring av nyrefunk-
sjonen, inkl. mulig akutt nyresvikt, som vanligvis er reversibel. Dette bør tas i betraktning ved 
samtidig behandling med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonist, og kombinasjonen bør 
brukes med forsiktighet, spesielt hos eldre. Pasientene bør være adekvat hydrert og monitorering 
av nyrefunksjonen bør vurderes ved start av samtidig behandling og deretter periodisk. Nyrefunk-
sjonen bør overvåkes når etorikoksib brukes samtidig med ciklosporin og tacrolimus. NSAIDs re-
duserer utskillelsen av litium fra nyrene, og plasmanivået av litium økes. Hvis nødvendig overvåkes 
konsentrasjonen av litium i blodet nøye, og litiumdosen justeres når kombinasjonen tas og når 

NSAID avsluttes. Adekvat monitorering med hensyn på metotreksatrelatert toksisitet anbefales når 
etorikoksib gis samtidig med metotreksat. Ved samtidig bruk av et oralt antikonsepsjonsmiddel som 
inneholder etinyløstradiol, øker etinyløstradiolkonsentrasjonen, og forekomsten av bivirkninger for-
bundet med oralt antikonsepsjonsmiddel kan øke (f.eks. tilfeller av venetrombose hos kvinner i 
risikogruppen). Dette bør tas hensyn til i valg av oralt antikonsepsjonsmiddel. Ved samtidig bruk av 
etorikoksib og et hormonpreparat som inneholder konjugert østrogen øker østrogenkonsentra-
sjonen. Dette bør det tas hensyn til ved valg av hormonbehandling i menopausen, da økning i 
eksponering av østrogen kan øke risikoen for bivirkninger. Pasi enter med høy risiko for digoksintok-
sisitet bør overvåkes ved samtidig bruk av digoksin. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre 
legemidler som primært metaboli seres av humane sulfotransferaser (f.eks. oral salbutamol og mi-
noksidil). Rifampicin, en potent induser av CYP-enzymer, reduserer plasmakonsentrasjonen av 
etorikoksib med 65%. Pga. manglende erfaring anbefales ikke bruk av høyere etorikoksibdoser. 
Graviditet, amming og fertilitet: Se Kontraindikasjoner. Graviditet: Dyrestudier har vist reproduk-
sjonstoksisitet. Mulig risiko under svangerskapet er ukjent. Etorikoksib kan føre til nedsatt rieaktivi-
tet og prematur lukking av ductus arteriosus i løpet av siste trimester. Behandling må avsluttes ved 
graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kvinner som bruker etorikoksib skal ikke 
amme. Fertilitet: Anbefales ikke til kvinner som planlegger å bli gravide. Bivirkninger: Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, gastritt, halsbrann/syrerefluks, 
flatulens, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår i munnen. Hjerte/kar: 
Palpitasjoner, arytmi, hypertensjon. Hud: Ekkymose. Infeksiøse: Alveolar osteitt. Lever/galle: 
Økninger i ALAT og ASAT. Luftveier: Bronkospasme. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Stoff-
skifte/ernæring: Ødem/væskeretensjon. Øvrige: Asteni/fatigue, influensalignende sykdom. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi (primært assosiert med gastrointestinal blød-
ning), leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppblåst mage, endret tarmbevegelsesmøns-
ter, tørr munn, gastroduodenalt sår, peptisk sår inkl. gastrointestinal perforasjon og blødning, irrita-
bel tarmsyndrom, pankreatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, kongestiv hjertesvikt, uspesifikke EKG-foran-
dringer, angina pectoris, hjerteinfarkt, rødming, takykardi, cerebrovaskulær hendelse, transitorisk 
iskemisk attakk (TIA), hypertensiv krise, vaskulitt. Hud: Ansiktsødem, kløe, utslett, erytem, urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Infeksiøse: Gastroenteritt, øvre luftveisinfeksjon, urin-
veisinfeksjon. Luftveier: Hoste, dyspné, neseblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskel kramper/-
spasmer, smerter/stivhet i muskel/skjelett. Nevrologiske: Smaksforandringer, insomnia, parestesi/
hypestesi, søvnighet. Nyre/urinveier: Proteinuri, økt serumkreatinin, nyresvikt/nedsatt nyrefunksjon. 
Psykiske: Angst, depresjon, nedsatt mental klarhet/årvåkenhet, hallusinasjoner. Stoffskifte/
ernæring: Nedsatt eller økt appe titt, vektøkning. Undersøkelser: Forhøyede nivåer av BUN (blod-
urea-nitrogen), økning av kreatininfosfokinase, hyperkalemi, økning av urinsyre. Øre: Tinnitus, ver-
tigo. Øye: Tåkesyn, konjunktivitt. Øvrige: Smerter i brystet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: 
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, fast lokali sert hudlesjon («fixed drug 
eruption»). Lever/galle: Hepatitt, gulsott, leversvikt. Undersøkelser: Reduksjon av natrium i blodet. 
Immunsystemet: Angioødem, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Psykiske: Forvir-
ring, rastløshet. Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert i forbindelse med bruk av NSAIDs og 
kan ikke utelukkes for etorikoksib: Nefrotoksisitet, inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom. Over-
dosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 500 mg og flerdoser på opptil 150 mg/dag i 21 
dager er gitt uten signifikante symptomer på toksisitet. Det er rapportert om akutte overdoser av 
etorikoksib. De vanligste bivirkningene samsvarer med sikkerhetsprofilen for preparatet. Behand
ling: Symptomatisk. Kan ikke dialyseres ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger 
M01A H05. Egenskaper: Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel. Selektiv hemmer 
av cyklooksygenase-2 (COX-2). Virkningsmekanisme: Hemmer dannelsen av prostaglandiner ved 
å hemme COX-2. COX-2 antas primært å være ansvarlig for syntesen av prostanoide mediatorer for 
smerte, inflammasjon og feber. COX-2 er også involvert i eggløsning, implantasjon og lukning av 
ductus arteriosus, regulering av nyrefunk sjonen, sentralnervøse funksjoner (feberinduksjon, 
smerte oppfattelse og kognitiv funksjon). Blodplatefunksjonen er upåvirket. Hemmer ikke prosta-
glandin syntesen i mage sekken. Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 100%. Ved steady state (120 mg 
dose) er Cmax 3,6 μg/ml, Tmax ca. 1 time, og AUC24 timer 37,8 μg/ml/time. Proteinbinding: Ca. 92%. 
Fordeling: Distribusjonsvolum: Ca. 120 liter. Halveringstid: Ca. 22 timer. Metabolisme: I stor grad, 
hovedsakelig av CYP-enzymer. Utskillelse: Ca. 70% i urin, <1% som uforandret substans og 20% 
i feces. Sist endret: 18.11.2013
Arcoxia, TABLETTER:

Styrke Pakning Varenr Pris Generell refusjon
30 mg 28 stk. (blister) 114440 kr 213,80 M01AH05_2

98 stk. (blister) 161753 kr 656,10 M01AH05_2
60 mg 28 stk. (blister) 011207  Byttegruppe kr 259,90 M01AH05_2

98 stk. (blister) 011216  Byttegruppe kr 811,60 M01AH05_2
90 mg 7 stk. (blister) 011260  Byttegruppe kr 96,30 -

28 stk. (blister) 011271  Byttegruppe kr 291,60 M01AH05_2
98 stk. (blister) 011282  Byttegruppe kr 913,50 M01AH05_2

120 mg 7 stk. (blister) 011326 kr 105,30 -
14 stk. (blister) 011348 kr 179,40 M01AH05_2

M01A H05_2 Etorikoksib -
Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose. Revmatoid 
artritt, ankyloserende spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjons-
evne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberku-
lose. Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk 
av ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med andre NSAID ikke 
antas å være tilstrekkelig.
Refusjonskode:
ICPC  Vilkår nr 
-71 Kroniske, sterke smerter 111 
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136 
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 
L88 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom - 
L89 Hofteleddsartrose - 
L90 Kneleddsartrose - 
L91 Polyartrose INA - 

ICD  Vilkår nr 
-71 Kroniske, sterke smerter 111 
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136 
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 
M05 Seropositiv reumatoid artritt - 
M06 Annen reumatoid artritt - 
M15 Polyartrose - 
M16 Hofteleddsartrose - 
M17 Kneleddsartrose - 
M45 Ankyloserende spondylitt - 
M46.1 Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted - 
M46.8 Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen - 
Vilkår:
111   Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert 

verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.
136  Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
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RASK 
   LANGVARIG 
           EFFEKT 1,2

- mot smerte
Arcoxia har følgende indikasjoner: 
• Symptomatisk behandling av artrose (OA)a

• Symptomatisk behandling av revmatoid artritt (RA)b

• Symptomatisk behandling av Bekhterevs sykdomb

• Smerte og tegn på inflammasjon assosiert med akutt urinsyregiktc

• Korttidsbehandling av moderat smerte etter operativt inngrep i 
forbindelse med tannekstraksjond

a.  Dosen ved artrose skal ikke overskride 60 mg daglig.
b.  Dosen ved revmatoid artritt og Bekhterevs sykdom skal ikke overskride 90 mg daglig.
c.  Dosen ved akutt urinsyregikt skal ikke overskride 120 mg daglig, begrenset til  

maksimum 8 dagers behandling.
d.  Dosen ved akutte smerter etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon  

skal ikke overskride 90 mg daglig, begrenset til maksimum 3 dagers behandling.

1. Arcoxia preparatomtale  2. Malmstrom K, Sapre A, Coughlin H et al. Etoricoxib in 
acute pain associated with dental surgery: A randomized, double-blind, placebo- and 
active comparator-controlled dose-ranging study. Clin Ther 2004;26:667-679.
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Viktig sikkerhetsinformasjon Arcoxia
Kontraindikasjoner:
• Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
• Aktivt magesår eller gastrointestinal (GI) blødning
• Tidligere bronkospasme, akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urtikaria 

eller allergilignende reaksjoner ved bruk av acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs, 
inkl. COX-2-hemmere

• Graviditet og amming
• Alvorlig leverdysfunksjon (serum-albumin <25 g/liter eller «Child-Pugh score» ≥10)
• Kreatininclearance <30 ml/minutt 
• Barn og ungdom <16 år
• Inflammatorisk tarmsykdom
• Hjertesvikt (NYHA II-IV)
• Ukontrollert hypertensjon med vedvarende forhøyet blodtrykk > 140/90 mmHg 
• Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær 

sykdom

Forsiktighet ved behandling av pasienter med: 
• Økt risiko for å utvikle GI-komplikasjoner med NSAIDs; eldre, pasienter som samtidig 

bruker et annet NSAID/acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere GI-sykdom  
(som sår eller blødning)

• Trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag) eller som bruker warfarin 
eller andre orale antikoagulantia

• Vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser som hypertensjon,  
hyperlipidemi, diabetes, røyking

• Tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem 
av annen årsak. Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang 
hensiktsmessige tiltak, inkl. seponering av Arcoxia.

• Dehydrering; rehydrering anbefales før behandlingsstart
• Arcoxia kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon 

Oppfølging:
• Oppfølging er viktig ved bruk hos eldre og pasienter med nedsatt nyre-, lever-  

eller hjertefunksjon.
• Protrombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoagu-

lasjonsmidler, spesielt de første dagene etter oppstart med Arcoxia, eller dersom 
dosen endres.

• Arcoxia kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon enn andre 
NSAIDs og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Blodtrykket bør 
kontrolleres innen 2 uker fra oppstart og deretter regelmissig under behandling. 
Hvis blodtrykket øker vesentlig, skal alternativ behandling vurderes. Pasienter som 
tidligere har hatt signifikant nedsatt nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller 
cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasientene bør oppfølging av nyrefunksjonen 
også vurderes.

• Pasienter med symptomer og/eller tegn på leverdysfunksjon, eller som har avgitt 
unormal leverfunksjons prøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på leverinsuf-
fisiens eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør Arcoxia 
seponeres.

Bivirkninger:
• De vanligste rapporterte er: Magesmerter, halsbrann, flatulens, diaré, dyspepsi,  

epigastrisk ubehag og kvalme, palpitasjoner, hypertensjon, ekkymose, alveolar 
osteitt, økninger i ALAT og ASAT, svimmelhet, hodepine, ødem/væskeretensjon, 
asteni/fatigue og influensalignende sykdom.

Detaljert informasjon om bl.a. effekt og sikkerhet kan finnes i gjeldende  
preparatomtale og www.felleskatalogen.no

Før forskrivning, vennligst se fullstendig preparatomtale for  
godkjente indikasjoner, dosering og forsiktighetsregler



DVR®  
DISTAL VOLAR RADIUS

ePack DVR® Crosslock
Komplett engangsystem med alt av 
instrumenter og implantater for DVR Crosslock.

DVR® Anatomic
Anatomisk, vinkelstabil volar plate  
med god støtte distalt på radius.

DVR® Crosslock
Videreutvikling av DVR Anatomic med 
vinkelstabile skruer distalt og proximalt  
i platen.
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foreningsnytt

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, 2014 er 14. november!

våre tjenester

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

Høstmøtet 2014
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,  
påmelding, hotell, utstilling eller andre 
ting ta kontakt med kristin solstad i 
ksCI.

mail kristin@ksci.no
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Komplett engangsystem med alt av 
instrumenter og implantater for DVR Crosslock.

DVR® Anatomic
Anatomisk, vinkelstabil volar plate  
med god støtte distalt på radius.

DVR® Crosslock
Videreutvikling av DVR Anatomic med 
vinkelstabile skruer distalt og proximalt  
i platen.



Et alternativ til kirurgi ved 
Dupuytrens kontraktur1

1. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR et al. N Engl J Med 2009; 361(10):968–79.
2. Gilpin D, Coleman S, Hall S et al. J Hand Surg Am 2010; 35(12):2027–38.
3. Peimer CA, Blazar P, Coleman S et al. J Hand Surg 2013 Jan; 38(1):12-22.
4. Witthaut J, Jones G, Skrepnik N et al. J Hand Surg 2013; 38(1):2-11.

» Effektiv behandling, uavhengig av grad av kontraktur 1,2†

»  Vedvarende effekt: 93% tav de som oppnådde full korreksjon hadde ikke 

behov for ytterligere medisinsk/kirurgisk behandling 3 år etter 3

» Pasienttilfredshet: 92% av pasientene var tilfredse med Xiapexbehandlingen 4‡

Østensjøveien 18 Bryn- 0661 Oslo
Telefon: +47 66 82 34 00
www.sobi.com

An innovative, injectable procedure
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Xiapex      «Swedish Orphan Biovitrum»
Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kol-
lagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløs-
ningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner:Behandling 
av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng.Dosering: Skal kun gis av leger 
som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjons-
volum avhenger av leddtype. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter 
injeksjon kan fi ngerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. 
Injeksjon og fi ngerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers 
intervall. Kun én streng må behandles om gangen. Ved multiple kontrakturer behandles hver streng 
i sekvensiell rekkefølge. Erfaring er begrenset til inntil 3 injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner 
totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. 
Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP- ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 
ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyre-
funksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant.Administrering: 
Administreres intralesjonalt.Kontraindikasjoner:Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler:Allergiske reaksjoner kan forekomme. Ingen alvorlige allergiske reaksjoner er 
observert, men beredskap for å håndtere ev. alvorlige lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, 
inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon 
i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens 
permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som 
påvirker et PIP-ledd i 5. fi nger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm 
distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege straks ved problemer med 
å bøye fi ngeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuy-
trens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner. Forsiktighet må utvises hos 
pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke anbefalt hos 
pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 mg acetylsali-
sylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer 
mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histo-
lyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA) teoretisk 
interferere med humane MMP. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane MMP eller 
bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling av mus-
kel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er 
karakterisert ved ett eller fl ere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, 
håndødem, fi brose i håndfl aten, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progres-

sivt. Langtidssikkerhet og påvirkning av tidligere behandling på etterfølgende kirurgi er ikke klarlagt. 
Xiapex er praktisk talt natriumfritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner:Bruk hos pasienter som har fått 
tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter 
mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter gjentatt administre-
ring. Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. 
Behandling bør utsettes til etter graviditet. Amming: Kan brukes ved amming da systemisk eksponering 
hos ammende er ubetydelig.Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati.  Hud: 
Kløe, bloduttredelse.  Muskel- skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjons-
stedet (ødem, blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt 
svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, 
brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, infl ammasjon, reaksjon på 
injeksjonsstedet (infl ammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler), hudlaserasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. 
Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, fl ekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, 
smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immun-
systemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: 
Ømhet i bryst, brysthypertrofi .  Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Klump i 
armhulen, smerte i brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, 
muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. 
Nevrologiske: Komplekst regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor. Psykiske: 
Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt 
ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ube-
hag, tretthet, varmefølelse, infl uensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, 
avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, 
åpent sår, sårsprik.Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.Oppbevaring 
og holdbarhet:Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. 
Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter op-
pbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Andre opplysninger:For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fi nger-
ekstensjon, se pakningsvedlegget.Sist endret:29.04.2014 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. 
dag) Basert på SPC godkjent av SLV: 04/2014
Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) kr. 9324,60 (april 2014)

    Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny  sikkerhetsinformasjon så raskt 
som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

Les mer på www.xiapex.eu

† Low severity was de� ned as ≤50 degrees for MP joints and ≤40 degrees for PIP joints.
‡ Patient satisfaction was graded on a 5-point scale with 1=very satis� ed to 5=very dissatis� ed.

»
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stipend, kurs &  
konferanser

Inger schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi
Etter	Inger	Schulstads ønsker, 
skal stipendet fortrinnsvis utdeles 
til en kvinnelig lege med inter-
esse for og under utdannelse  
i håndkirurgi. styret i Norsk for-
ening for håndkirurgi kan tildele 
et eller flere stipend på inntil  
kr. 10.000 for å besøke hånd- 
kirurgiske avdelinger i andre 
land. Førstegangssøkere vil bli 
prioritert. søknaden sendes til 
styret ved sekretæren og bør 

inneholde opplysninger om reise- 
mål, fordypningstema, varighet 
og kostnadsoverslag. søknads-
frist vil være 1. september, men 
i 2014 er søknadsfristen 1 uke 
før årsmøtet i Norsk forening for 
håndkirurgi. Tildelingen bekjent-
gjøres 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. kopi av reisebrev og 
regnskap for reisen sendes  
styrets sekretær, hvoretter ut-
betaling 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.

1. stipendiets navn: smith & Nephew Artroskopi-  
 stipendium.

2. stipendiet er på kr 40 000,- og utdeles en gang 
  årlig i forbindelse med Norsk Artroskopi  
 forenings årsmøte.

3. stipendiet kan tildeles medlem av Norsk  
 Artroskopiforening etter skriftlig søknad.

4. stipendiet gis som støtte til igangsatt forsknings  
 arbeid, kliniske studier eller annet relevant   
 arbeid til utvikling av faget.

5. Norsk Artroskopiforening foretar utlysing av   
 stipendiet.

6. Vedtak om tildeling fattes av stipendstyret med to 
  medlemmer oppnevnt av styret i Norsk  

 Artroskopiforening. Medlemmene av stipends- 
 tyret oppnevnes for 2 år av gangen.

7. stipendiatene skal i ettertid gi en skriftlig rede- 
 gjørelse til stipendstyret for bruken av midlene.

8. statuttene kan endres etter etter avtale  
 mellom styret i Norsk Artroskopiforening og   
 smith & Nephew A/s.

søknad skal innsendes til stipendstyret i word/
pdf-format som vedlegg til e-post.
disi@lds.no

søknadsfrist 5. januar 2015

artroskopistipendium 2015
smith & Nephew artroskopistipendium er også i år på kr 40 000,-. søknadsfrist 5. januar 2015.

statutter for smith & Nephew artroskopi-stipendium.

Et alternativ til kirurgi ved 
Dupuytrens kontraktur1

1. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR et al. N Engl J Med 2009; 361(10):968–79.
2. Gilpin D, Coleman S, Hall S et al. J Hand Surg Am 2010; 35(12):2027–38.
3. Peimer CA, Blazar P, Coleman S et al. J Hand Surg 2013 Jan; 38(1):12-22.
4. Witthaut J, Jones G, Skrepnik N et al. J Hand Surg 2013; 38(1):2-11.

» Effektiv behandling, uavhengig av grad av kontraktur 1,2†

»  Vedvarende effekt: 93% tav de som oppnådde full korreksjon hadde ikke 

behov for ytterligere medisinsk/kirurgisk behandling 3 år etter 3

» Pasienttilfredshet: 92% av pasientene var tilfredse med Xiapexbehandlingen 4‡

Østensjøveien 18 Bryn- 0661 Oslo
Telefon: +47 66 82 34 00
www.sobi.com
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Xiapex      «Swedish Orphan Biovitrum»
Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kol-
lagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløs-
ningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner:Behandling 
av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng.Dosering: Skal kun gis av leger 
som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjons-
volum avhenger av leddtype. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter 
injeksjon kan fi ngerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. 
Injeksjon og fi ngerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers 
intervall. Kun én streng må behandles om gangen. Ved multiple kontrakturer behandles hver streng 
i sekvensiell rekkefølge. Erfaring er begrenset til inntil 3 injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner 
totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. 
Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP- ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 
ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyre-
funksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant.Administrering: 
Administreres intralesjonalt.Kontraindikasjoner:Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler:Allergiske reaksjoner kan forekomme. Ingen alvorlige allergiske reaksjoner er 
observert, men beredskap for å håndtere ev. alvorlige lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, 
inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon 
i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens 
permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som 
påvirker et PIP-ledd i 5. fi nger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm 
distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege straks ved problemer med 
å bøye fi ngeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuy-
trens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner. Forsiktighet må utvises hos 
pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke anbefalt hos 
pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 mg acetylsali-
sylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer 
mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histo-
lyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA) teoretisk 
interferere med humane MMP. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane MMP eller 
bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling av mus-
kel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er 
karakterisert ved ett eller fl ere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, 
håndødem, fi brose i håndfl aten, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progres-

sivt. Langtidssikkerhet og påvirkning av tidligere behandling på etterfølgende kirurgi er ikke klarlagt. 
Xiapex er praktisk talt natriumfritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner:Bruk hos pasienter som har fått 
tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter 
mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter gjentatt administre-
ring. Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. 
Behandling bør utsettes til etter graviditet. Amming: Kan brukes ved amming da systemisk eksponering 
hos ammende er ubetydelig.Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati.  Hud: 
Kløe, bloduttredelse.  Muskel- skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjons-
stedet (ødem, blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt 
svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, 
brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, infl ammasjon, reaksjon på 
injeksjonsstedet (infl ammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler), hudlaserasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. 
Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, fl ekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, 
smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immun-
systemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: 
Ømhet i bryst, brysthypertrofi .  Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Klump i 
armhulen, smerte i brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, 
muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. 
Nevrologiske: Komplekst regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor. Psykiske: 
Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt 
ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ube-
hag, tretthet, varmefølelse, infl uensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, 
avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, 
åpent sår, sårsprik.Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.Oppbevaring 
og holdbarhet:Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. 
Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter op-
pbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Andre opplysninger:For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fi nger-
ekstensjon, se pakningsvedlegget.Sist endret:29.04.2014 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. 
dag) Basert på SPC godkjent av SLV: 04/2014
Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) kr. 9324,60 (april 2014)

    Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny  sikkerhetsinformasjon så raskt 
som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

Les mer på www.xiapex.eu

† Low severity was de� ned as ≤50 degrees for MP joints and ≤40 degrees for PIP joints.
‡ Patient satisfaction was graded on a 5-point scale with 1=very satis� ed to 5=very dissatis� ed.
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Klorheksidin Baggerman 20 mg/ml 
impregnert klut (pute)

Klorheksidin Baggerman
Bredspektret antiseptikum.  ATC-nr.: D08A C02       F
IMPREGNERT PUTE 20 mg/ml: Hver pute inneh.: Klorheksidinglukonat 500 mg, aloe vera-gel (inneh. natriumbenzoat og kaliumsorbat), dimetikon, parfyme, glukonolakton, 
glyserol, nonoksinol 9, polysorbat 20, propylenglykol, renset vann, polyesterpute. Indikasjoner: Huddesinfeksjon som del av en avansert preoperativ rengjøringsprosedyre, samt 
generell huddesinfeksjon. Dosering: Som del av avansert preoperativ rengjøringsprosedyre: Utføres kvelden før og om morgenen samme dag som kirurgisk prosedyre. Bruk 1 pute 
for å klargjøre hvert kroppsområde ved fullstendig fukting som følger: Fukt hals, bryst og mage, fukt begge armer ved å starte med skulder og avslutte med fingertupper (ekstra nøye 
i armhuler), fukt høyre og venstre hofte og deretter lysken (ekstra nøye i hudfolder i mageregionen og lysken), fukt begge bein ved å starte med lår og avslutte med tær, fukt ryggen 
ved å starte nederst i nakken og avslutte ved midjen, fukt setet. Ikke skyll eller bruk noen form for lotion, fuktighetskrem eller kosmetikk etter klargjøringen. Generell huddesinfeks-
jon og rengjøring: Bruk 1 pute for hvert kroppsområde som skal desinfiseres. Administrering:  Til kutan bruk. Brukes kun på intakt hud. Huden bør være fullstendig tørr og avkjølt 
før bruk. Unngå kontakt mellom putene og utsiden av pakningen. Kast putene etter at de er brukt 1 gang. Kast ubrukte puter etter åpning av pakningen. Kontraindikasjoner: 
Bruk til spedbarn som er født for tidlig eller med lav fødselsvekt, eller spedbarn <2 måneder eller som får fototerapi. Bruk umiddelbart før invasive teknikker som venepunksjon, 
lumbalpunksjon eller kirurgi, på åpne sår eller skadet hud. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Preparat og pakning er ikke sterile. Unngå kontakt med øyne, 
ører og munn. Kan forårsake alvorlig og permanent skade ved kontakt med disse områdene uten at det fjernes. Skyll umiddelbart med vann ved kontakt. Dusjing eller barbering 
umiddelbart før bruk kan gi økt risiko for hudirritasjon. Barbering bør unngås i minst 2 dager før kirurgi på alle deler av kroppen, inkl. ansikt, ben, underarmer osv. Skyll området 
og avslutt bruk dersom hudirritasjon vedvarer. Graviditet, amming og fertilitet: Ingen effekt er forventet pga. lav systemisk eksponering. Skal ikke brukes på brystet.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hudirritasjon. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Generaliserte allergiske reaksjoner. Rapportering av bivirkninger. Egenskaper: Klassi-
fisering: Desinfiserende middel. Virkningsmekanisme: Har effekt mot et bredt spekter vegetative grampositive og gramnegative bakterier, som MRSA, VRE, Acinetobacter bau-
mannii, Pseudomonas aeruginosa og ulike Streptococcus-arter. Lav effekt mot visse gramnegative bakterier (Pseudomonas- og Proteus-typer), og visse gjærtyper, dermatofytter og 
mykobakterier. Har effekt mot kappekledde virus (som hiv, herpes simplex-, cytomegalo-, influensa- og enterovirus), og betydelig lavere effekt mot ikke-kappekledde virus (som 
rota-, adeno-, enterovirus). Vedvarende antimikrobiell aktivitet vises i ≤6 timer etter påføring. Absorpsjon: Perkutan absorpsjon er minimal. Oppbevaring og holdbarhet:  
Oppbevares liggende på flatt underlag. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Referanser: 1. HUANG ET AL. Targeted versus Universal Decolonization to Prevent ICU Infection. The New England journal of medicine. vol. 368 no. 24 nejm.org 13. juni, 2013 
Side 2255-2265. 2. CLIMO AT AL. Effect of Daily Chlorhexidine Bathing on Hospital-Acquired Infection. The New England journal of medicine. vol. 368 no. 6 nejm.org 7. februar 
2013 Side 533-542. 3. MILSTONE ET AL. Daily chlorhexidine bathing to reduce bacteraemia in critically ill children: a multicentre, cluster-randomised, crossover trial. www.
thelancet.com Publisert online 28. januar 2013 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61687-0 1. 4. EDMISTON ET AL. Preoperative Shower Revisited: Can High Topical 
Antiseptic Levels Be Achieved on the Skin Surface Before Surgical Admission? The American College of Surgeons Vol. 207, No. 2, august 2008. Side 233-239. 5. S. KARKI, A.C. 
Cheng Review Impact of non-rinse skin cleansing with chlorhexidine gluconate on prevention of healthcare-associated infections and colonization with multiresisant organisms: a 
systematic review Journal of Hospital Infection 82 (2012) 71-84.

• Reduserer sårinfeksjoner(5)

• Reduserer sepsis og CVK 
 infeksjoner(1,2)

• Brukes ved sanering av MRSA
• Gir stabilt høy konsentrasjon(4)

• Meget hudvennlig(3,1,2)

CHG kluten er anbefalt av UpToDate til daglig 
Klorheksidinvask av intensivpasienten. August 2013
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stipend, kurs &  
konferanser

reisestipend og beste 
høstmøteforedrag

Her kommer et flott tilbud  
fra Norsk forening for Hånd-
kirurgi. 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. Førstegangs-
søkere vil bli prioritert.

søknader sendes til styret 
ved sekretæren og bør inne-
holde opplysninger om reisemål, 
fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag.

søknadsfristen er 1. september.

Tildeling bekjentgjøres på års-
møtet. Etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev i 
Norsk ortopedpost, Tidsskrift for 
Den norske lægeforening eller 
tilsvarende organ. Det bør fremgå 
at reisen er støttet av stipend fra 
Norsk forening for håndkirurgi. 
kopi av reisebrev samt regnskap

for reisen sendes til styrets 
sekretær, hvoretter utbetaling av 
stipendmidlene kan finne sted. 
Hvis stipendiaten ikke har oppfylt 
betingelsene for utbetaling av 
stipendet innen 1. september det 
påfølgende år, går stipendbeløpet 
tilbake til foreningen.

Norsk forening for  
Håndkirurgis pris til beste  
håndkirurgiske Høstmøte- 
foredrag fra unge kirurger

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

midler til forskningsprosjekter 
omkring sykdommen  
osteoporose – Nycomeds  
forskningsstipend

Nycomed er et privateid, euro 
peisk farmasøytisk selskap som 
innlisensierer, utvikler, produse 
rer og markedsfører legemidler 
og helseprodukter. Vi har spesia- 
liserte salgsteam som jobber 
mot allmennpraktiserende leger, 
sykehus og apotek, i tillegg har 
vi en forretningsenhet innenfor 
Consumer Health. Nycomed har 
36 salgskontorer i 15 europeiske 
markeder,	inkludert	CIS.	Produk-
sjon foregår i Norge, Danmark, 
Østerrike, Belgia og Estland. 
selskapets hovedkontor ligger i 
roskilde, Danmark. Antall an- 
satte er ca. 2800. Nycomed har 
nå gleden av å kunne tilby midler 
til forskningsgrupper/personer 
som driver prosjektbasert forsk- 
ning innen osteoporose.

smith & Nephews  
forskningsstipend til støtte 
for basalforskning og klinisk 
forskning innen implantat-
kirurgien.

Stipendet er på kr. 50.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.

søknadsfrist på eget skjema er 
30. september hvert år. Nof’s 
representanter i styret er Lars 
Engebretsen og ove Furnes.

Charnley stipend som støtte 
til forskningsarbeid, videre- 
og etterutdanning, produkt-
utvikling og studiereiser 
mm. innen hoftekirurgi.

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

søknadsfrist 15. september
hvert år. standard søknads-
skjema. Nof’s representanter
i	styret	er	Kari	Indrekvam
og Arild Aamodt.
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Klorheksidin Baggerman 20 mg/ml 
impregnert klut (pute)

Klorheksidin Baggerman
Bredspektret antiseptikum.  ATC-nr.: D08A C02       F
IMPREGNERT PUTE 20 mg/ml: Hver pute inneh.: Klorheksidinglukonat 500 mg, aloe vera-gel (inneh. natriumbenzoat og kaliumsorbat), dimetikon, parfyme, glukonolakton, 
glyserol, nonoksinol 9, polysorbat 20, propylenglykol, renset vann, polyesterpute. Indikasjoner: Huddesinfeksjon som del av en avansert preoperativ rengjøringsprosedyre, samt 
generell huddesinfeksjon. Dosering: Som del av avansert preoperativ rengjøringsprosedyre: Utføres kvelden før og om morgenen samme dag som kirurgisk prosedyre. Bruk 1 pute 
for å klargjøre hvert kroppsområde ved fullstendig fukting som følger: Fukt hals, bryst og mage, fukt begge armer ved å starte med skulder og avslutte med fingertupper (ekstra nøye 
i armhuler), fukt høyre og venstre hofte og deretter lysken (ekstra nøye i hudfolder i mageregionen og lysken), fukt begge bein ved å starte med lår og avslutte med tær, fukt ryggen 
ved å starte nederst i nakken og avslutte ved midjen, fukt setet. Ikke skyll eller bruk noen form for lotion, fuktighetskrem eller kosmetikk etter klargjøringen. Generell huddesinfeks-
jon og rengjøring: Bruk 1 pute for hvert kroppsområde som skal desinfiseres. Administrering:  Til kutan bruk. Brukes kun på intakt hud. Huden bør være fullstendig tørr og avkjølt 
før bruk. Unngå kontakt mellom putene og utsiden av pakningen. Kast putene etter at de er brukt 1 gang. Kast ubrukte puter etter åpning av pakningen. Kontraindikasjoner: 
Bruk til spedbarn som er født for tidlig eller med lav fødselsvekt, eller spedbarn <2 måneder eller som får fototerapi. Bruk umiddelbart før invasive teknikker som venepunksjon, 
lumbalpunksjon eller kirurgi, på åpne sår eller skadet hud. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Preparat og pakning er ikke sterile. Unngå kontakt med øyne, 
ører og munn. Kan forårsake alvorlig og permanent skade ved kontakt med disse områdene uten at det fjernes. Skyll umiddelbart med vann ved kontakt. Dusjing eller barbering 
umiddelbart før bruk kan gi økt risiko for hudirritasjon. Barbering bør unngås i minst 2 dager før kirurgi på alle deler av kroppen, inkl. ansikt, ben, underarmer osv. Skyll området 
og avslutt bruk dersom hudirritasjon vedvarer. Graviditet, amming og fertilitet: Ingen effekt er forventet pga. lav systemisk eksponering. Skal ikke brukes på brystet.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hudirritasjon. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Generaliserte allergiske reaksjoner. Rapportering av bivirkninger. Egenskaper: Klassi-
fisering: Desinfiserende middel. Virkningsmekanisme: Har effekt mot et bredt spekter vegetative grampositive og gramnegative bakterier, som MRSA, VRE, Acinetobacter bau-
mannii, Pseudomonas aeruginosa og ulike Streptococcus-arter. Lav effekt mot visse gramnegative bakterier (Pseudomonas- og Proteus-typer), og visse gjærtyper, dermatofytter og 
mykobakterier. Har effekt mot kappekledde virus (som hiv, herpes simplex-, cytomegalo-, influensa- og enterovirus), og betydelig lavere effekt mot ikke-kappekledde virus (som 
rota-, adeno-, enterovirus). Vedvarende antimikrobiell aktivitet vises i ≤6 timer etter påføring. Absorpsjon: Perkutan absorpsjon er minimal. Oppbevaring og holdbarhet:  
Oppbevares liggende på flatt underlag. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Referanser: 1. HUANG ET AL. Targeted versus Universal Decolonization to Prevent ICU Infection. The New England journal of medicine. vol. 368 no. 24 nejm.org 13. juni, 2013 
Side 2255-2265. 2. CLIMO AT AL. Effect of Daily Chlorhexidine Bathing on Hospital-Acquired Infection. The New England journal of medicine. vol. 368 no. 6 nejm.org 7. februar 
2013 Side 533-542. 3. MILSTONE ET AL. Daily chlorhexidine bathing to reduce bacteraemia in critically ill children: a multicentre, cluster-randomised, crossover trial. www.
thelancet.com Publisert online 28. januar 2013 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61687-0 1. 4. EDMISTON ET AL. Preoperative Shower Revisited: Can High Topical 
Antiseptic Levels Be Achieved on the Skin Surface Before Surgical Admission? The American College of Surgeons Vol. 207, No. 2, august 2008. Side 233-239. 5. S. KARKI, A.C. 
Cheng Review Impact of non-rinse skin cleansing with chlorhexidine gluconate on prevention of healthcare-associated infections and colonization with multiresisant organisms: a 
systematic review Journal of Hospital Infection 82 (2012) 71-84.
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SYNERGYHD3
ENDOSKOPISK VIDEOSYSTEM

Arthrex SYNERGYHD3 system  
En revolusjon innen endoskopisk  
visualisering – 3 i 1 design

• HD kamera – 1080p
• LED lyskilde
• Dokumentasjonsenhet
• Klarg jort for PACS/DIPS
• Styres g jennom egen tablet
• Mulighet for streaming av video
•  iPad kompatibel
• Egen kirurg APP
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stipend, kurs &  
konferanser

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

Stipendet er på kr 50.000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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 er
 stipendstyre på 3 medlemmer.
 stipendstyret har en
 funksjonstid på 4 år.

5. søknadsfristen er 31. august
 hvert år.

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

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

stipendet er på kr 50.000.

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

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

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

3. stipendet er på kr 50.000
 og utdeles en gang årlig.
 stipendet kan eventuelt deles
 på flere søkere.

4. Norsk ortopedisk forenings
 generalforsamling velger er
 stipendstyre på 3 medlemmer.
 stipendstyret har en
 funksjonstid på 4 år.

5. søknadsfristen er 31. august
 hvert år.

6. Generalforsamlingen kan
 med 2/3 flertall forandre
 statuttene for stipendiet
 etter forslag fra ett eller  
 flere medlemmer.
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Jan a. pahles forsknings- 
legat Legat til revma- 
kirurgisk og tverrfaglig 
revmatologisk forskning. 
formål: Å gi støtte til  
kandidater som utmerker 
seg i sitt arbeid til fremme 
for og videreutvikling av 
dette felt.

søknadsfrist:  
1. oktober 2014.  
søknadsskjema og  
opplysninger fåes:  
www.pahleslegat.no
eller oslo sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1,  
0172 oslo.  
Tlf: 23 22 21 10
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Survivorship comparison at 10 years1 Likely to be satisfied2

What would your patients choose?

There’s more to consider than just survivorship  
when deciding between PKA and TKA.

Oxford Partial Knee

A recent multi-centre study2 found that Oxford Partial Knee patients  
are 2.7 times more likely satisfied with their ability to perform activities  
of daily living, as compared to total knee patients. 

Weighed against a lower survivorship rate at 10 years1… 
what would your patients choose?

XPA -  B ICRUCIATE PRESER VING AR THROPLAST Y

Find out more at  
oxfordpartialknee.net

©2014 Biomet. All pictures product names and trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries. References: 1. AOANJR 
(The Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry). Determined based on the comparison of cumulative survival 
rate at 10 years between PKA and TKA  2. Study by researchers at Washington University in St. Louis, Missouri, US. Portions of study funded by 
Biomet. Determined based on adjusted odds ratio calculation.
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Nye Vakåsvei 64 - 1395 Hvalstad
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™ Trademark of Smith & Nephew

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

DYONICS BONECUTTER  
ELECTROBLADE™

Tre funksjoner i ett instrument
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