
Vitenskapelig program og abstrakter 
22. - 26. oktober, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo 

Høstmøtet Norsk ortopedisk forening

Høstmøteboken 2012



Det komplette naglesystem!
- 11 prosedyrer med samme basisinstrumentarium!
- Spesialsystem for humerus og ankelartrodese
   som bygger på samme prinsipp
-  Gjennomtenkte løsninger som forenkler nagleprosedyren . 

 

 

Orthopaedic Trauma & Clinical Therapies
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Det begynner å bli noen år siden vi bestemte oss for å arrangere 
eget høstmøte, fri for Norsk Kirurgisk Forening og hotellet ved 
Holmenkollbakken. Det 6 i rekken.

Styret i Norsk ortopedisk forening er glade for nok en gang å ønske 
velkommen til et Høstmøte som kun dreier seg om ortopedi. Sted er 
som vanlig Oslo Plaza – sentralt i Oslo for alle som bor i hovedstaden, 
eller kommer tilreisende til byen.

traumasymposiet – arrangert av NKF og miljøet rundt Oslo 
Universitetssykehus, starter som vanlig på mandag og sted er 
som vanlig på Holmenkollen Park Hotell. Dette er et symposium 
som tidligere ble arrangert annen hver gang av henholdsvis NKF 
og Nof, men er nå helt overtatt av NKF. Vår forening har eget 
traumesymposium, men vi vil jo anbefale på det sterkeste at 
sykehusene med akutt funksjon sender ortopediske kirurger som 
har traumevakter på dette symposiet, da det holder en meget høy 
standard. Alle ære til arrangørene for dette symposiet.

SVi starter vårt høstmøte på tirsdagen med et tverrfaglig møte som i 
år heter ” Den ortopediske eldrebølgen”. Jeg tror at tiden snart er inne 
for å utvide vårt eget høstmøte og at vi bør gjøre som våre svenske 
kolleger å bruke hele uken. Ortopediveckan i Sverige er et gedigent 
arrangement og går på tur rundt i Sverige. Vi har valgt å arrangere vårt 
møte i samme by,  i samme uke og på samme hotell. 

Men jeg tror som sagt tiden er inne til ikke bare ha en tverrfaglig dag, 
men å utvide til å invitere våre samarbeidspartnere på sykehusene, 
som vi har daglig kontakt med, til å delta. Tiden er forbi der vi gjør 
ortopediske inngrep uten hjelp av kirurgien. Det kirurgiske inngrepet 
er en del av totalbehandlingen – en meget viktig del. Men hvorfor 
skal vi ikke ha en uke hvor fysioterapeuter som til daglig jobber 
med våre pasienter kan legge fram sine resultater, samt fortelle og 
utveksle erfaringer. I Norge har vi en ortopedisk sykepleiegruppe. 
Hvorfor ikke invitere de til Høstmøtet vårt? Ortopediingeniører har 
vi et nært samarbeide med, men uten nødvendigvis at vi treffer dem 
ansikt til ansikt. Ergoterapeuter, og for den saks skyld også noen 
helsebyråkrater kunne fått anledning til å delta i debatten. 

Tanken er sådd. Jeg tror den vil vokse og gro til noe bra i løpet av få år. 
Det vil mer enn noen gang være viktig å lage gode ”team” som kan gi 
et godt tilbud til pasientene. Det er jo faktisk derfor vi er der, og uten 
dem – ingen jobb.

Velkommen til høstmøtet 2012!

Knut Fjeldsgaard,  
leder Nof

Jeg synes vårt Høstmøtet blir bedre og bedre når det gjelder faglig 
nivå. Rammen rundt høstmøtet er satt, og små justeringer gjøres fra år 
til år. I år har vi bestemt oss for å dele ut æresmedlemskap, hvis vi får 
noen forslag på dette. Det skjer på Høstmøtemiddagen Torsdag kveld. 
De som blir æresmedlemmer i vår forening fortjener å få sitt diplom 
og gode ord under trivelig og en glad atmosfære med kolleger som 
kan gi dem fortjent hyllest.

Under middagen vil vi også dele ut foreningens to stipender på 
50 – 75 000 NKR (avhenger av foreningens økonomi fra år til år). De 
forhåndsnominerte bør være til stede og det bør være litt spenning 
hvem som får stipendet. Dette tror vi kan være med og lage litt ekstra 
stas på mottagerne av stipendene, og forhåpentligvis at man etter 
hvert vil få en fin blanding av kolleger fra hele landet som treffes 
denne kvelden.

Abstraktene som kommer inn har ligget veldig stabilt rundt 140. I 
år ligger det tett oppunder. Her er en god mengde søknader også 
på de forskjellige stipendene. Det tyder på aktivitet rundt om på de 
forskjellige sykehusene i landet vårt, til tross for trange økonomiske 
kår. Det er rett og slett imponerende mye godt arbeid.

Vi vil i år ha en ny aktør på en av våre stands. Noen har forsvunnet , og 
økonomien er og trang innen industrien så vi har sett oss om etter nye 
samarbeidspartnere. Vi forsøker med nytt innslag så får vi se hvordan 
dette blir mottatt. 

Til våre trofaste samarbeidspartnere – industrien – vil jeg rette en 
stor takk for godt og ryddig samarbeide samt gode og ryddige 
samarbeidsavtaler. Vi har et fast møte hver januar der vi gjør avtaler 
for neste høstmøte med Leverandørforeningen. Atmosfæren er fin og 
ryddig. Takk skal dere ha!

Til alle kolleger som driver med verdens beste fag – ortopedisk kirurgi 
– vil jeg si velkommen til årets Høstmøte på Plaza. Det er dere som 
lager atmosfæren, og dere som gjør at dette skal bli en suksess. Vi i 
styret, sammen med Kristin Solstad i KSCI og Plaza Hotell, legger bare 
forholdene til rette. Grip sjansen, gi litt av dere selv, ta med masse god 
kunnskap og spre det til oss alle. Og husk humøret, så skal vi sammen 
lage nok et godt og minnerikt Høstmøte 2012.

Styret i Norsk ortopedisk forening 

Knut Fjeldsgaard 
Leder 
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Utvikling innen det 
ortopedisk fagfelt 
går raskere enn noen 
gang. Det kan være 
krevende å følge 
med, og det er heller 
ingen selvfølge at alle 
arbeidsgivere priori-
terer utdanning og 
videreutdanning like 
høyt. Vi vil påstå at 
det årlige ortopediske 
Høstmøtet er et av de 
viktigste, og nærmeste, 

møtestedene for utveksling og oppdatering av 
kunnskap inne vårt felt. Derfor er det en stor 
glede nok en gang å få ønske velkommen til et 
nytt ortopedisk Høstmøte.

Høstmøtet - hele uken
Årets Høstmøte starter med felles nordiske 
traumesymposium arrangert på Holmenkol-
len Park hotell Rica. Symposiet arrangeres 
mandag og tirsdag i høstmøteuken og er et 
samarbeidsprosjekt mellom Norsk Kirurgisk 
Forening, Norsk Anestesiologisk Forening og 
Norsk ortopedisk forening. På tirsdag i høst-
møteuken arrangeres vårt eget tverrfaglige 
symposium. Dette er i år viet behandling og 
forebygging av lårhalsbrudd, et tema som i 
høyeste grad krever tverrfaglig tilnærming. 
Onsdag starter så selve det ortopediske 
Høstmøtet. Først på programmet står Nof 
symposiet ,som i år stiller spørsmålet; "The 
Global Epidemic of Orthopaedic Trauma. Are 
we doing enough?” Sven Young arrangerer 
symposiet, som har flere anerkjente interna-
sjonale foredragsholdere. 

påvirker protesekirurgi operatørens  
hårvekst?
Har ryggkirurger bedre øyemål enn andre? 

Hvilket protesedesign gir best stabilitet? 
Spørsmålene er mange og forskning gir svar. 
Om lag 140 aksepterte abstrakter danner 
rammen om årets høstmøte. Antallet har 
vært svært stabilt de siste år, men faggrup-
petilhørighet varierer. Mens en betydelig an-
del av abstraktene i fjor omhandlet protese-
kirurgi i kne og hofte er fordelingen mer jevn 
i år. Spesielt kan en se at aktiviteten innen 
feltet artroskopi/kne har vært stor. Antall frie 
foredrag er her mer enn doblet fra 2011.

21 ulike symposier
Alle Nofs fagundergrupper arrangerer 
symposier. I tillegg arrangerer følgende fag-
grupper symposier under årets høstmøte; 
AO-Alumni, Oslo Sports Trauma Research 
Center(OSTRC), Norsk Spinalkirurgisk Foren-
ing, Leddregisteret og vår egen LIS gruppe.

Våre samarbeidende industrifirma arrangerer 
ytterligere til sammen 6 svært spennende 
faglige symposier. 

Totalt blir det i løpet av 3 hektiske høstmø-
tedager arrangert 21 ulike symposier. Dette 
gir alle ortopeder mulighet for oppdatering 
innen både sitt eget og andres fagfelt.

instructional lecture
I umiddelbart tilslutning til årets LIS sym-
posium holdes” Nof- instructional lecture”. 
Årets utvalgte foredragsholder er Lars Ketil 
Aas, som er overlege på Ålesund Sykehus. 
Han har tidligere jobbet på Ullevål og er 
styremedlem i Norsk Fot- og Ankelkirurgisk 
Forening. Temaet er akutte skader i foten.

nytt i 2012
Vi har fått enkelte tilbakemeldinger på at 
de minste lokalene som brukes under Høst-
møtet kan bli for trange. I år vil vi forsøke å 

Velkommen til faglig diskusjon!

Torgeir Vestad.
Programansvarlig og 
sekretær, Nof.

bedre på dette ved å ta i bruk rom ”Ekeberg” 
i 33. etasje. Ulempen er naturlig nok at vi 
mister litt av nærheten og kontakten mellom 
de ulike faglige miljøer, men vi tror allikevel 
totalt sett at bruken av 33. etasje kan være et 
positivt tilskudd til Høstmøtearrangementet. 
Det blir spennende å se hva dere mener.

Foreningen for leger i spesialisering innen 
ortopedisk kirurgi (LIOS) blir stadig mer aktiv. 
Etter initiativ fra Erik Øigarden arrangerer de 
i år et ekstra symposium som retter blikk mot 
utdanning av turnusleger innen skadebe-
handling. 

God pedagogisk og systematisert opplæring  
av ferske turnusleger ved kirurgisk-ortopedisk  
skadepoliklinikk er viktig. Dette er et område 
hvor det er dårlig opplæring generelt i lan-
det. Kan audiovisuell opplæring kombinert 
med praktisk opplæring styrke kvalitetssik-
ring og selvtillit blant nye turnusleger? 

besøk utstillingene
Vi er svært glad for interessen som blir vist 
fra ulike firma med produkter innen det orto-
pediske fagområde. 42 ulike firma deltar på 
årets industriutstilling. Uten denne støtte og 
interesse kunne vi ikke ha arrangert Høstmø-
tet i dagens form. I tillegg bidrar utstillingen 
til å øke faglig innhold og bredde i vårt arran-
gement. Husk derfor å sette av god tid til en 
tur eller flere gjennom utstillingshallene!

etabler kontakter
Høstmøtet er et av de viktigste treffstedene 
for norske ortopeder. Benytt muligheten til 
å delta på de sosiale arrangementene. Det er 
viktig å treffe nye og vedlikeholde kontakt 
med gamle ortopedvenner. Spesielt i år vil 
jeg anbefale deltagelse på ortopedmidda-
gen torsdag kveld. Gå ikke glipp av denne 
muligheten for samvær med kollegaer fra 
resten av landet.

takk!
Styret i Norsk ortopedisk forening klarer på 
ingen måte å arrangere Høstmøtet alene. 
Bak hvert eneste abstrakt og symposium 
ligger timer med arbeid. Et arbeid som ofte 
er utført i fritid og andre ledige stunder. Vi 
kan med rette kalle Høstmøtet for den år-
lige store ortopediske dugnad. Vi vil derfor 
spesielt få takke årets foredragsholdere, våre 
fagundergrupper og industrifirma for et 
fantastisk godt samarbeide rundt den faglige 
arrangeringen av årets Høstmøte. Mange har 
bidratt med mye. Vi takker også for konstruk-
tive tilbakemeldinger og kritikk som gjør oss 
i stand til stadig å gjøre høstmøtet bedre.

Takk til alle våre utstillere som lager en flott 
ramme rundt vårt arrangement og gir Høst-
møtet ytterligere faglig bredde. 

Også i år er det Kristin og hennes medhjel-
pere i firmaet KSCI som har hjulpet oss med 
den praktiske i gjennomføring av Høstmøtet. 
Høstmøteboken er laget av Ragnar Madsen 
og firmaet DRD. En stor takk til dere for nød-
vendig profesjonell hjelp.

pass tiden!
Høstmøtet har et tett faglig program og det 
er lite rom for forsinkelser. Jeg må derfor 
også i år minne alle, og møteledere spesielt 
på dette.

Pass tiden - tid til pauser 
og faglig/sosial prat er 
viktig.

på vegne av styret i 
norsk ortopedisk foren-
ing ønsker jeg alle et 
godt høstmøte!

Torgeir Vestad
Programansvarlig/ 
sekretær Nof
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Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USB-penn eller CD) til våre teknikere på tek-

nisk sekreteriat i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.
2. Alle presentasjoner leveres på MS Powerpoint 2000 eller nyere.
3. Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, eks ”243 Tor 

Torsen”. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.ortopedi.no eller i Høst-
møteboken.

4. Det anbefales å teste presentasjonen på en av PCene på sekreteriatet. Sjekk spesielt om 
evt videoer fungerer. Pakk eventuelle medier, videoer inn i presentasjonen slik at disse kan 
avspilles under fremføringen.

5. Dersom det benyttes video skal formatet på videoen være av typen AVI-FORMAT! Dette 
fordi det eksisterer mange forskjellige video-formater som ikke fungerer på enhver PC pga 
forskjellige formater/underformater.

6. Teknikerne legger presentasjonene på ”skrivebordet” på PCen i auditoriet.
7. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp på skjermen, evt 

gjør møtelederne det.
8. Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.
9. Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk sekreteriat i tide 

må man selv møte før seksjonen og legge foredraget inn på PCen (på eget ansvar!)

møteledere ved frie foredrag
1. Det skal være 2 møteledere som styrer hver sesjon.
2. Møtelederne utvelges av Nof´s faggrupper etter at alle abstraktene har kommet inn.
3. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning i samråd med tilhø-

rende faggruppe.
4. Meld eventuelle endringer til den ansvarlige i Nof på sekretar@ortopedi.no for justering av 

programmet.
5. Møt i god tid før seksjonen starter
6. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer. Organiser foredragene slik at disse er 

lett å finne for foredragsholderne.
7. Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon, dvs et par spørsmål
8. Hold tiden (både start og stopp).
9. Les abstraktene, still gjerne et spørsmål om det ikke kommer noen fra salen.
10. Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer. Bruk evt mobiltelefon.
11. Endringer av rekkefølge for foredrag må kun gjøres når det er absolutt nødvendig.
12. Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse holdes.
13. Husk å oppfordre deltagere til å besøke utstillingene før hver pause, samt informere om at 

kaffe og lunsj serveres inne i utstillingen.

informasjon til deltakerne

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

When success is  
your goal, trust  
outstanding performance
The Zimmer® Continuum Acetabular System features 

Trabecular Metal Technology, a clinically proven1,  

advanced fixation material and gives you the ability  

to choose advanced bearing options that best meet 

your individual patient’s needs. 

Continuum® Acetabular System

1  Lewallen DG, et al. Revision hip arthroplasty with porous tantalum augments and acetabular shells, Scientific 
Exhibition: 73rd Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons; Chicago, Il, 2006

2   Data on File at Zimmer; Sales 1997 – July 2010
3 Data on File at Zimmer; Sales 1999 – July 2010
4 Data on File at Zimmer; Sales 1988 – July 2010

*  BIOLOX is a trademark of CeramTec AG
 06.02149.012  2012-04  © 2012 Zimmer GmbH

your individual patient’s needs.

Continuum® Acetabular System

www.zimmer.com

Continuum® Cup: Uses  
Trabecular Metal Technology 
with 12 years clinical history2 Longevity® Liner: Longevity Highly  

Crosslinked Polyethylene has  
11 years clinical history3  

Metasul® Liner: Metasul Technology  
has 20 years clinical history4

BIOLOX®* delta Liner:  
Introduced in Summer 2009

06.02149.012_ADV_IT_Cups_Continuum_148x210.indd   1 23.05.12   15:07
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praktisk informasjon
Radisson Blu Plaza Hotel ligger midt i byen med 
Sentralbanestasjonen og Spektrum som nærmeste 
naboer og med all mulig tilgjengelig kommunika-
sjon i umiddelbar nærhet.
Det finnes også parkeringsplasser og parkerings-
hus i nærområdet, også i kjelleren på Plaza. Det går 
Flybuss direkte fra Gardermoen til hotellet, evt kan 
man benytte taxi på fastpris. Lunsjen vilbestå av 
sandwichbuffet og blir satt frem til deltagerne på 
bord flere steder i utstillingslokalene. Det blir satt 
fram vann, men dersom man ønsker mineralvann 
kan dette kjøpes av hotellet. Kaffen hentes gratis 
fra kaffebuffeter på området. Besøk Nof´s egen 
registreringskranke. Her kan du bl. annet kjøpe 
skjerf og slips med Nof´s egen logo! Her vil du også 
treffe hyggelige vertinner som på vegne av Nof er 
behjelpelig med eventuelle spørsmål du måtte ha.
 

Vi søker ortopeder som vil se “lyset”

Velkommen til oss på stand nummer 35Profylakse & infeksjonsbehandling!

Nå kan ortopeden rette 
“lyset”  

mot neste pasient 
i stedet for reoperasjon 

av infi sert sår.
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47012_Collatamp_annonse.indd   1 10.09.12   12.04

Kontakt oss for mer informasjon på tlf 24 05 66 20. E-post kundeservice@medinor.com

Medinor AS har et stort utvalg av produkter innen  
ortopedi fra anerkjente leverandører. 

Verdiskapende produkter og tjenester innen helse

© 2012 Alere. All rights reserved. The Alere Logo and Alere are trademarks of the Alere group of companies.

Besøk oss  
på Høstmøtet

Stand  
nr 2!

Alle Arthrocares produkter innen Sports Medicine og Spine  representeres nå i Norge av Medinor 
AS. Kontakt oss for produkter innen Coblation, ArthroWand, sutursystemer og suturanker. 

CemOver 
– sementfjerningsstav for 
 enklere fjerning av gammel  
sement ved hofte- og kne-
revisjoner. Sparer operasjons-
tid, lave kostnader. Produsert 
i Italia av Tecres – som også 
står bak våre preformede 
Spacere og Cemex sement. 

Revisjonsproteser
Profemur LR – kileformet 
revisjonsstamme med 
Modular Neck

Profemur R – todelt 
 revisjonsstamme med 
Modular Neck

TTHR – todelt revisjons-
stamme med distal 
sperring

Annonse Januar 1/1 side.indd   31 13.09.12   11:05
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Også i år vil vi ha høy kvalitet på Høstmøtemiddagen vår. 

Middagen starter 19:30 med aperitiff i Foyer 2 etasje på Plaza.
Det serveres 3 retters middag med vin og kaffe. Under middagen blir det underholdning, taler 
og utdeling av en rekke priser. 

Som vanlig har vi en ekstern underholder. Det står mange i kø og ber om å få lov til å under-
holde oss. Valget falt i år på en rutinert stand up komiker og programleder,  
Øyvind Loen. Han debuterte tidlig på Nordstrandsrevyen, en skolerevy allerede i 1967. Mer 
profesjonelt på Christian Kvart i 1995. Siden har han vært sentral og svært mye brukt på lig-
nende tilstelninger som vår Høstmøtemiddag. Han var nominert til «Beste stand up komiker « i 
2007. Siden 2009 ledet Morgenklubben m /Loven & co på Radio Norge.  
Våren 2008 ledet han satireprogrammet Sladder på TV Norge.

Øyvind Loven beskrives som en 
stand up komiker med en sære-
gen stil, en rutinert humorist med 
evne til å fange forsamlingen på 
en lun og intellektuell måte.

Etter middagen åpnes baren i 
samme locale, og det blir dans og 
DJ til ca 02:00.

Middagen, som er kraftig subsidi-
ert, koster 600,- per pers.
 
antrekk: pent

Påmelding gjøres på registreringen  
til høstmøte www.ortopedi.no

påmeldingsfrist til 10. oktober

I år blir det igjen knapt med billet-
ter – så vær tidlig ute. 

NB!! Har du ikke allerede sørget 
for å plass på årets «happening», 
ta kontakt med KSCI på  
kristin@ksci.no

Høstmøtemiddagen 2012

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

SYNERGYHD3
ENDOSKOPISK VIDEOSYSTEM

Arthrex Synergy HD3 system  
En revolusjon innen endoskopisk visualisering  
– 3 i 1 design
•	LED lyskilde
•	HD kamera – 1080p
•	Dokumentasjonsenhet, med et brukergrense-

snitt som aldri har vært presentert tidligere
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Høstmøtet 2011

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Charnley-stipendet 2011 til Knut Erik Mjaaland Jan Eggum.

Hallux valgus symposiet. Nof-LIS stipend 2011 til Mette A.ndersen



Kollagenasebehandling av 
Dupuytrens kontraktur  
uten kirurgisk inngrep

www.xiapex.no

kollagenase clostridium histolyticum

  

 

STIKK
XIAPEX® injiseres

STREKK
Fingerekstensjon

SJEKK
Kontroll og oppfølging

xiapex.no
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C
Xiapex «Pfizer»
Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.         ATC-nr.: M09A  B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kollagenase clostridium histo-
lyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til 
injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med føl¬bar streng.
Dosering: Administreres intralesjonalt. Skal kun gis av leger som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuy-
trens sykdom. Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Metakarpofalagealledd (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. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter injeksjon kan 
fingerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer 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. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. 
Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant.
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 histolyti-
cum løser opp kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens 
perma¬nent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, 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 fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuytrens 
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 acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer mot 
det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histolyticum og humane matriksmetallopro-
teinaser (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 
muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller 
flere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dan-
nelse av knuter i senene. MMS utvikles progressivt. 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: Overgang i placenta: 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 administrering. Kryssreaksjon av 
ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. Behandling bør utsettes til etter graviditet. Overgang i 
morsmelk: 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 eks-
tremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet (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, inflammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, 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, flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, 
skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immun-systemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet. Kjønnsorganer/bryst: 
Ømhet i bryst, brysthypertrofi. Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Klump i armhulen, smerte i brystveg-
gen, 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 kroppstem-
peratur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ubehag, tretthet, varmefølelse, influensalignende 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.
Egenskaper: Klassifisering: Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. Består av 2 kollagenaser (AUX-I og AUX-II) som er 
representative for de 2 største kollagenaseklassene (klasse I og klasse II) som produseres av Clostridium histolyticum. Virkningsme-
kanisme: Enzymatisk oppløsning av Dupuytren-strengen ved kollagenhydrolyse. De 2 kollagenaseklassene (AUX-I og AUX-II) har 
komplementær substratspesifisitet og kløyver interstitielt kollagen effektivt på forskjellige steder i molekylet. Begge gir hurtig hydrolyse 
av gelatin (denaturert kollagen) og små kollagenpeptider. Klasse I kløyver uløselig trippelheliks-kollagen med høyere affinitet enn klasse 
II-kollagenase. Klasse II har høyere affinitet for små kollagenfragmenter. Gir samlet bred hydrolytisk aktivitet mot kollagen. Absorpsjon: 
Etter administrering av enkeltdose er det ikke påvist målbare mengder i plasma fra 5 minutter til 30 dager etter injeksjon. Metabolisme: 
Kollagenase clostridium histolyticum er ikke substrat for enzymsystemer som metaboliserer legemidler, og ingen aktive metabolitter 
forventes. Ingen studier er utført. Utskillelse: Ingen systemisk eksponering etter enkeltinjeksjon. Ingen studier er utført.
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 oppbevaring i kjøleskap må re-konstituert oppløsning 
tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Andre opplysninger: For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fingerekstensjon, se pakningsedlegget.
Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) kr 9408,50. 
Sist endret: 14.03.2011    Priser av: august 2012
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program fra dag til dag

mandag 22. oktober
Nordisk traumesymposium arrangeres på Holmenkollen Park  Hotel. Se eget program.

tirsdag 23. oktober

Tidspunkt Film Kunst Munch Base One 301 Ekeberg,  
33. etasje

08:00 Registrering

09:00 nof tverrfaglig symposium. olympiasalen Hotel plaza. 
En ortopedisk eldrebølge. God kirurgi er viktig, men hva så?

Hvordan vi kan få flere med hoftebrudd til å leve lenger og bedre.

Se eget program i Høstmøteboken

09:00 Nordisk traumesymposium fortsetter på  Holmenkollen Park Hotel

onsdag 24. oktober

Tidspunkt Film Kunst Munch Base One 301 Ekeberg,  
33. etasje

07:30 Registrering

08:30 Åpning v/leder  
Nof Knut Fjeldsgaard
Kunstnerisk innslag

08:45 Nof-symposiet; "The Global Epi-
demic of Orthopaedic Trauma. 

Are we doing enough?'

10:00 Pause 

10:30 Nof symposiet fortsetter

12:15 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Ortomedic Lunsj- 
symposium; 
Global Unite 
platform system 1

13:30 Skulder/albu 
symposium;    

Complex 
elbow trauma 

update

Protese                        
frie foredrag               
FF sesjon 1

Hånd frie 
foredrag

FF sesjon 3                  

Stryker 
Symposium

    Pause

14:00 Synthes 
symposium;       
Challenges 
in Proximal 

Femoral 
Fractures

14:30 Håndsymposium;  
Evidens for 

behandling av 
distale radius-

frakturer

15:00 Pause Pause Pause

15:30     Fot/ankel 
symposium;  

Idrettsskader i 
bakfoten

Pause Zimmer 
Symposium 
The  NexGen 

System

 

16:00  Protese                              
frie foredrag                     
FF sesjon 2

Håndsym-
posium                  

fortsetter
16:30

17:00 GF hånd Pause

17:30 GF Skulder-
albue Forening

GF hofte/kne Industri 
arrangement

GF NBF GF NOFAF Gf osteopo-
rose 304

18:00

torsdag 25. oktober

Tidspunkt Film Kunst Munch Base One 301
08.30  Traume frie 

foredrag
FF sesjon 4

LIS; hemiprotese-
sementert eller 

usementert

 Spinalkirurgi 
frie foredrag                        
FF sesjon 7       

Pfizer  
Symposium; 

Fra molekyl til 
pasient-kollage-
nase behandling

GF Revmakir 
forening

09:00

09:30 Nof  "Instructional 
Lecture" 

10:00 Pause Pause Pause Pause Pause

10:30  Traumesym-
posium; Veien 
tilbake til livet 
etter ulykken.

Kne/scopi 
frie foredrag                       
FF sesjon 6         

 Spinalkirurgi 
frie foredrag                       
FF sesjon 8

Hånd 
frie foredrag
FF sesjon 9

 Tumor/infeksjon        
frie foredrag                
FF sesjon 10

11:00

11:30 Lunsj Lunsj

12:00 Lunsj Lunsj Lunsj

12:30 Skopiforening 
symposium;  

Hyperlaksitet i 
skulderen13:00 Barn frie foredrag                     

FF sesjon 5
osteoporose 
symposium; 

Ortopedens rolle 
i å hindre nye 

brudd.

Ortomedic 
Symposium ;                   

Difficult primary 
and Revision THA13:30

14:00 Pause Pause

14:30 Pause Pause

15:00 Generalforsamling
Norsk ortopedisk forening (Nof)

17:30 Pause

19:30 Høstmøtemiddag
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Fredag 26. oktober

Tidspunkt Film Kunst Munch Base One 301
08:30  Traume frie 

foredrag
FF sesjon 11                      

Leddregisteret 
symposium

Barn
frie foredrag                                 
FF sesjon 13

OSTRC
symposium;
Siste nytt om 

korsbånd!

fot/ankel
frie foredrag
FF sesjon 1509:00

09:30

10:00 Pause Pause Pause

10:30 Pause hofte/kne 
symposium;   
Tilganger for 
hofte-prote-

sekirurgi

Pause  Skulder/albu 
frie foredrag                               
FF sesjon 1411:00 Symposium;        

Opplæring av 
turnuskandidater 

i skadebehan-
dling

Barne  
symposium;

Slipped Capital 
Femoral Epiphysis

11:15

12:00 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

12:30

13:00 Symposium 
AOTRAUMA;                                
Ankelbrudd

Protese
frie foredrag
FF sesjon 12

Barne symposium 
fortsetter

Spinalkirurgi 
symposium ; 

REGISTERDATA: 
Operere, kon-

trollere, registrere, 
publisere…

13:30

14:00 Kne/scopi frie 
foredrag

FF sesjon 1614:30

15:00 Gf AO-Alumni GF spinalkirurgi

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

301

302

303

304

305

Gangbro
til Oslo

Spektrum

3. etasje

Heiser

Forelesninger skal foregå i Ekeberg 33. etg. Film, Kunst i 2. etg.  
Og Base 1 og Munchsalen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 
3. etg. er mindre møterom, sekretariat for foredragsholdere 
og teknisk rom.

Foyer

Kunst

Film

Olympia

2. etasje

Heiser
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Standoversikt:
1a. Didr. Mehn-Andersen
1b. Zimmer
2. Medinor
3. Medinor
4. Medinor
5. Össur Nordic
6. Carl Zeiss
7 Johnson & Johnson
8. Stryker
9. Stryker
10. Swemacimaging
11. DJO Nordic
12. Surgical Science AB
13. Sanofi Aventis
14. Bilia Stenshagen Skøyen
15. Angiotech Danmark AS
16. 5 m2  (2,5x2 m)
17. Swemac Orthopaedics
18. Orthovita

19. Nycomed
20. Exam Vision Norge
21. Convatec
22. ToMed
23. Ortotech
24. Baxter AS
25. Ossano Scandinavia AB
26. JHInova
27. Implantscan
28. Implantscan
29. Mebi
30. Viking Medical Scandinavia
31. Amgen
32.  Vanguard Healthcare
33. Covidien Norge AS
34. DICO AS
35. Bayer Healthcare
36. SOBI

37. DePuy Synthes
38. DePuy Synthes
39. DePuy Synthes
40. DePuy Synthes
41. Heraeus Kulzer Nordic AB
42. Heraeus Kulzer Nordic AB
43. Tornier
44. Wellspect Healtcare
45. Wellspect Healtcare
46. Pfizer
47. Pfizer
48. Medtronic
49. Link Norway AS
50. SCP
51. SCP
52. Biomet
53. Ortomedic
54. Smith & Nephew

Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.
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Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
Forelesninger skal foregå i Ekeberg 33. etg. Film, Kunst i 2. etg.  
Og Base 1 og Munchsalen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 
3. etg. er mindre møterom, sekretariat for foredragsholdere 
og teknisk rom.

Lilletorvet
Lobby Bar

Resepsjon

1. etasje

Munchsalen

Garde-
robe WC

WC
WC

Service
Center

II
Panorama Oslofjord 

Panorama
Ekeberg

Heiser

Heiser

33. etasje

I
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Wellspect HealthCare
- det nye navnet til Astra Tech HealthCare

I forbindelse med at virksomheten har fått nye eiere, har vi fått nytt navn. Vi er stolte av det nye  
navnet, Wellspect HealthCare, som gir assosiasjoner til livskvalitet og velvære,respekt for brukere  
og et bredt spekter av produkter.
Vi leverer de samme veldokumenterte kvalitetsprodukter, høy faglig kompetanse og god service. 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Bellovac®ABT 
Exudrain®

Abdovac®

Bellovac®

Medena®

Kilroid®

Vastrip®

Pep/Rmt™

Serres

Wellspect HealthCare, Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Tlf: 815 59 118. Fax: 67 92 05 50. www.wellspect-healthcare.no
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Nof Tverrfaglig symposium
Tirsdag 23. oktober 
09.00-16.00
Sted: Olympiasalen

en ortopedisk eldrebølge. god kirurgi er viktig, men hva så?
Hvordan vi kan få flere med hoftebrudd til å leve lenger og bedre.

Tid

09.00 Åpning, velkommen
Overlege Frede Frihagen, Oslo universitetssykehus 

bakgrunn 

09.15 Eldrebølge, men færre hoftebrudd? 
Ragnild Øydna Støen, Overlege, Vestre Viken

09.30 Hoftebrudd - ortopedi eller geriatri? Hvem er flinkest?
Torgeir Bruun Wyller, professor, overlege, Oslo universitestssykehus

Hoftebrudd - ortopedi eller geriatri? Hvem er flinkest?
Lars Nordsletten, professor, overlege, Oslo universitetssykehus

10.00 Pause

ortopedi

10.15 Kirurgisk behandling: State of the art
Wender Figved, overlege, Phd, Vestre Viken Asker og Bærum

10.35 Nytten av Nasjonal registrering av hoftebrudd 
Jan-Erik Gjertsen, overlege, Phd, Haukeland universitetssykehus

10.50 Dør de i køen? Preoperativ ventetid.
Overlege Frede Frihagen, Oslo Universitetssykehus

11.00 Pause

11.15 Anestesi - mer enn bare et stikk i ryggen
Ulrich Spreng, overlege/avdelingssjef, Vestre Viken Asker og Bærum

11.30 Ortopedisk sykepleie til pasienter med hoftebrudd
Sykepleier, St Olavs Hospital

Hvordan overleve - uten nye brudd

11.45 Ortogeriatri på Ullevål og i verden
Leiv Otto Watne, lege, Oslo universitetssykehus

12.00 Pause/lunsj

12.30 Ortogeriatri på Diakonhjemmet
Anette Hylen Ranhoff, professor, overlege, UiB/Diakonhjemmet sykehus

12.50 Fallforebygging og ernæring
Marte Mellingsæter, lege, Oslo universitetssykehus

13.10 Fysioterapi
Marte Traae Magnussen, fysioterapeut, seksjonsleder, Oslo universitetssykehus

13.25 Medikamentell sekundærprofylakse
Støen

13.35 Pause
13.50 Get them where it hurts? Quality standards linked to financing in the UK

14.35 Ortogeriatri - preoperativ, postoperativ eller begge deler?
Torgeir Bruun Wyller, professor, overlege, Oslo universitetssykehus

Utenfor sykehus

14.55 Hva tilbyr kommunen?
Line Elgmork, sykepleier, Lønnås bo og rehabiliteringssenter, Bærum

15.05 Hoftebruddpasienter: Vinnere eller tapere etter samhandlingsreformen

15.20 Hoftebrudd i allmennpraksis. Hva gjør vi og hva ønsker vi oss?

15.50 Diskusjon: Organisering: Hva er bra og hva må bli bedre?
Overlege Frede Frihagen, Oslo Universitetssykehus

symposier



3130

Symposier onsdag 24. oktoberSymposier onsdag 24. oktober

• Høstmøteboken 2012• Høstmøteboken 2012

The Opening Symposium of the Annual Meeting of the Norwegian Orthopaedic Association.
Onsdag 24. oktober 
08.45-12.15
Sted: Film/kunst

orthopaedics in global Health.
is orthopaedic surgery a luxury reserved for the rich? 
addressing the myths about surgery in low-income countries. 

2011 to 2020 is the United Nations Decade 
of Action for Road Safety. An estimated 5.8 
million people die of injuries every year 
globally. The WHO estimates that road traffic 
accidents (RTAs) will be the fifth leading 
cause of all deaths in the world by 2030. Over 
40% of all deaths in young people between 
the ages of 10 and 24 are due to injuries and 
90% of all these deaths occur in low- and 
middle income countries (LMICs). Despite 
this and the fact that injuries alone account 
for 32% more deaths than HIV, TB and malaria 
combined, only 3.5% of the World’s surgical 
operations are performed in the 35% poorest 
countries. 

Despite the fact that as many as 20 to 50 
million people are injured in LMICs every 
year surgery is not mentioned at all in the 
Millennium Development Goals. And despite 
increasing evidence in the literature to the 
contrary, policy makers still believe surgery is 
not safe or cost effective in resource-limited 
settings.

In the opening symposium of the Annual 
Meeting of the Norwegian Orthopaedic 
Association 2012 we will try to address some 
of the myths about surgery in low-income 
countries. 

We will be asking:
•	 Are old, cheaper methods that have 

been left behind in high-income 
countries decades ago, really good 

enough to still be used in low-income 
countries? Are the new methods only a 
luxury reserved for the rich?

•	 Is the risk of infection and other 
complications after orthopaedic surgery 
really too high in low-income countries 
to merit its use?

•	 Is modern orthopaedic trauma surgery 
too expensive for use in poor countries?

•	 Are surgically treated conditions really 
a minor problem compared to other 
diseases? 

To discuss these issues we are proud to 
present a distinguished international faculty:

professor nyengo C. 
mkandawire, mD, FrCs, 
FCs-eCsa
Professor Mkandawire is 
head of the department of 
surgery at the College of 

Medicine, University of Malawi, and Queen 
Elizabeth Central Hospital, Blantyre, Malawi. 
He did his postgraduate training in General 
Surgery and Orthopaedics in the College of 
Medicine, Malawi, and trained in orthopaedic 
surgery and spinal surgery in the UK 
qualifying as a fellow of the Royal College of 
Surgeons.

Nyengo Mkandawire is the only Malawi 
national working as an orthopaedic surgeon 
in the whole of Malawi, a country with a 
population of 14 million people. He has 

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

been instrumental in the establishment 
and running of the Malawi orthopaedic 
clinical officers (OCOs) training programme. 
OCOs are paramedics trained in treating 
orthopaedic conditions and provide the 
bulk of orthopaedic care in all hospitals in 
Malawi in the absence of enough trained 
orthopaedic surgeons.

In the same interest of training of surgical 
personnel in Africa he was a founding 
fellow in the establishment of the College 
of Surgeons of East, Central, and Southern 
Africa (COSECSA). COSECSA is an accrediting 
body for surgeons in nine countries in the 
region and an important step in the right 
direction for training more surgeons in the 
region.

richard gosselin, mD, mpH, 
msC, FrCs(C)
Richard Gosselin was born in 
Montreal, Canada, where he 
did his medical school and 
orthopaedic training. Shortly 

after this he spent one year in Senegal 
treating musculo-skeletal infections. He did a 
6-month fellowship in Paris with Letournel for 
pelvic trauma and 6 months in San Francisco 
as trauma fellow. Initially he held academic 
positions in Montreal before he returned San 
Francisco. 

In 1999 he left clinical practice for a while 
to complete a Masters degree in Public 
Health at UC Berkeley, and then spent a 
year at the London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, completing an MSc with 
focus on health economics in developing 
countries. He is presently assistant professor 
in the Department of Orthopaedics at 
the University of California San Francisco 
(UCSF), co-director of the Institute for Global 
Orthopedics and Traumatology (IGOT) at 
UCSF and lecturer at UC Berkeley School 

of Public Health. He has been an advisor to 
WHO on the global aspects of surgery. He 
has published extensively on the results 
and cost effectiveness of surgery in low-
income countries and has worked in over 
40 countries. He travels 6-8 months a year, 
half as a surgeon and half as a public health 
consultant. 

guest of honour: 
lewis g. Zirkle Jr., mD, 
president of sign Fracture 
Care international
Lewis Zirkle is the founder 
and president of SIGN 

Fracture Care International (SIGN). He is 
Clinical Professor in the Department of 
Orthopaedics and Sports Medicine, at the 
University of Washington. He graduated 
from Duke University in 1966 and trained 
in orthopaedic surgery at Duke University 
Medical Centre and in the US army serving 
at the US Army 93rd Evac Hospital in Vietnam, 
1968 – 1969. SIGN's mission began at this 
time while Dr. Zirkle served as an army 
orthopaedic surgeon in Vietnam. During 
his tour of duty, he spent much of his spare 
time treating Vietnamese civilians, as civilian 
medicine had all but ceased to exist during 
the war. 

Dr. Zirkle's concern for medical care in 
Southeast Asia continued after his tour of 
duty. Over the next three decades, Dr. Zirkle 
made numerous trips to Vietnam and other 
developing nations to assist local health care 
providers in devising more effective and 
successful surgical techniques for treating 
fractures. In the 1980s, he invested a great 
deal of time and effort in training surgeons 
in Indonesia, and establishing four teaching 
centres. Through his efforts, the number of 
trained orthopaedic surgeons in that country 
grew from one to more than 50. However, 
based on his experience in Indonesia, Dr. 
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Zirkle realized that teaching alone was not 
enough. It was evident that a reliable supply 
of implants and other surgical materials must 
be made available for improved fracture 
treatment to succeed. 

SIGN (Surgical Implant Generation Network) 
was officially incorporated in January of 
1999. In May of 1999, Dr. Zirkle travelled to 
Southeast Asia to initiate four SIGN "pilot 
projects" in public hospitals - one each in 
Thailand and Indonesia, and two in Vietnam. 
He assisted in numerous surgeries to train 
the partnering physicians in the techniques. 
A set of donated implants and their 
corresponding instruments were provided 
for each project. By the end of the year, SIGN 
had grown from one staff member to eight, 
including manufacturing and administrative 
personnel, and their first products were 
being manufactured. 

Today, SIGN employs over 20 people. They 
have a state-of-the-art manufacturing facility 
for manufacturing the SIGN IM Nail system. 
The system is FDA approved and specifically 
designed for use in hospitals in developing 
countries where real time imaging and power 
equipment are not available. 

SIGN has more than 200 programs 
throughout the developing world. More than 
2,000 SIGN surgeons use the SIGN system on 
a daily basis to repair fractures largely caused 
by road traffic accidents. Since 1999 more 
than 50,000 patients have been treated with 
the SIGN system. 

Chair: Sven Young

Tid

8:45 Welcome address from the Presi-
dent of the Norwegian Orthopa-
edic Association. 
Knut Fjeldsgaard, MD 

8:50 introduction. Addressing the 
Myths about surgery in low-inco-
me countries.
Sven Young, MD

9:05 the size and site of the pro-
blem. The growing global burden 
and distribution of injuries and 
the distribution and unmet need 
of surgical services and funding. 
Richard Gosselin, MD, MPH, MSC, 
FRCS(C)

9:30 is surgery more dangerous in 
africa than in rich countries?
The challenges of orthopaedic 
surgery in a low resource setting. 
Prof. Nyengo Mkandawire, MD, 
FRCS, FCS-ECSA

09.55 is orthopaedic surgery too ex-
pensive for poor countries? The 
cost effectiveness of orthopaedic 
trauma surgery in low resource 
settings. 
Richard Gosselin

10:20 Coffee break.

10:50 Disparities in distribution of the 
global health work force.
Training surgeons and fighting 
the Brain Drain in Malawi.
Nyengo Mkandawire

11:15 the sign story. Working to bring 
equality in fracture care. No ort-
hopaedic trauma surgery without 
implants
Lewis G. Zirkle, MD, president and 
founder of SIGN Fracture Care Inter-
national.

11:45 panel debate. 
Questions from the floor.
Sven Young

12.15 End

Ortomedic Skulder protese Symposium
Onsdag, 24. oktober 
12:15-13:45 
Sted: Ekeberg 33. etasje

global Unite platform system

Foredragsholder: Dr. Anders Ekelund, Capio, St. Görans Hospital
Moderator: Dr. Arild Aamodt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Det vil bli servert Lunch.

Skulder Albue Forening Symposium 
Onsdag, 24. oktober 
13.30-15.00
Sted: Film auditorium

Complex elbow trauma update

Chairman: Konrad Mader 

Tid

(20 min) Complex elbow trauma: operative treatment strategy 
Peter Kloen, Amsterdam, The Netherlands 

(20 min) Hinged elbow fixation in complex elbow trauma  
Konrad Mader, Førde, Norway 

(20 min) Elbow arthroplasty in acute trauma and posttraumatic reconstruction 
Klaus Burkhart, Cologne, Germany 

(20 min) Elbow trauma in children and adolescents: initial treatment and reconstructive 
procedures 
Konrad Mader, Førde, Norway 

(2 cases;  
10 min)

Round table discussion: complex elbow trauma cases 
Prof. Chris Moran
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Stryker Symposium 
Onsdag, 24. oktober 
13.30-15.00
Sted: Base one

exeter total hip system – innovations in cemented hips

Faculty: Mr. Matt Wilson
Consultant orthopaedic surgeon
PEOC – Exeter, UK 

agenda:  
Demographic and Morphology changes in the patient population.

- New tools for implants development – SOMA and new Exeter developments
 
Expectations of today´s patient:
Are we meeting them?

- Recreating the Anatomy with the Exeter total hip system
 
Clinical data from around the world.

- Clinical results of highly cross-linked annealed polyethylene.
- Clinical results of the Exeter total hip system.

SYNTHES Symposium
Onsdag, 24. oktober 
14:00-15:30 
Sted: Ekeberg 33. etasje

Challenges in proximal Femoral Fractures

Foredragsholdere: Dr. med. Christian Kammerlander, University Hospital Innsbruck 
& Karoline Knutsen, Lilly.

Refobacin® is a trademark of Merck KGaA.

All trademarks herein are property of Biomet 
or its subsidiaries. 

biomet.no

One Surgeon. One Patient.®

Your hip revision provider
Simplify your multistage revisions

StageOne Select 
Hip Cement Spacer Molds 

Arcos 
Modular Femoral Revision System

Your hip revision provider
Simplify your multistage revisions

Arcos 
Modular Femoral Revision System

Optipac® 
Refobacin® Revision
All-in-one Bone Cement 
Mixing System

Velkommen til vår stand på årets høstmøte!
Ta gjerne kontakt med oss på tlf: 24 12 43 43

Ad-Hip-Biomet Norway.indd   1 9/14/12   10:12 AM
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Håndkirurgisk symposium 
Onsdag 24. oktober 
14.30-16.45
Sted: Munch

evidens for behandling av distale radiusfrakturer

Møteledere: Hebe D. Kvernmo og Yngvar Krukhaug

Tid

14.30-14.40 Kort historikk/ epidemiologi/ hva har skjedd på behandlingsfronten 
Leiv M. Hove

14.40-14.50 Den initiale instabilitetsvurderingen – når kan man forutsi at bruddet glir, tross 
vellykket reposisjon?  
Yngvar Krukhaug

14.50-15.05 Kunnskapsgrunnlaget for behandling av distale radiusfrakturer. Bakgrunnen for 
konsensusarbeidet og de viktigste funnene. 
Hebe D. Kvernmo 

15.05-15.15 Svakhetene som gjorde at vi ikke fikk svar på alle spørsmålene våre.
Torstein Husby

15.15-15.45 Kaffepause

15.45-16.00 Behandlingsresultat - anatomiske grenser for god funksjon.
John H. Williksen

16.00-16.20 Hvordan utarbeide kunnskapsbaserte faglige retningslinjer på bakgrunn av 
forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og pasientens preferanser – i tråd 
med kunnskapsbasert praksis?
Kunnskapssenteret

16.20-16.45 Veien videre – utarbeidelse av behandlingsretningslinjer, register for distale 
radiusfrakturer og multicenterstudier? 
Debatt

Zimmer Norway symposium 
Onsdag 24. oktober 
15.30-17.00
Sted: Base One

total knee arthroplasty symposium
the nexgen system

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Calcigran Forte «Nycomed Pharma»
Kalsiumpreparat med D-vitamin. ATC-nr.: A12A X-

TYGGETABLETTER 500 mg/400 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbo nat tilsv. kalsium 
500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 10 µg, tilsv. 400 IE, sorbitol, sakkarose, aspartam, 
isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak.
TYGGETABLETTER 1000 mg/800 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbo nat tilsv. 
kalsium 1000 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 20 µg, tilsv. 800 IE, sakka rose, xylitol, 
sukralose, isomalt, hydrogenert soyaolje, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak.
Indikasjoner: Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos el dre. 
Tilleggsbehandling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsi ummangel.
Dosering: Voksne og eldre: 500 mg/400 IE: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. 1000 
mg/800 IE: 1 tyggetablett 1 gang daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Preparatet bør ikke brukes 
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Administrering: Kan tygges eller suges.
Kontraindikasjoner: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon, høyt kalsiuminnhold i blod eller urin, 
nyresten, D-hypervitaminose, overfølsomhet overfor soya og peanøtter (gjelder kun for 
tyggetabletter 1000 mg/800 IE), kalsium, vitamin D eller noen av hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum følges og 
nyrefunksjon bør monitoreres med serumkreatininmålinger. Monitorering er særlig viktig 
hos eldre pasienter som samtidig behandles med hjerteglykosider eller diure tika og hos 
pasienter med tendens til stendannelse. Ved hyperkalsemi eller tegn på nedsatt nyrefunksjon 
bør dosen reduseres eller behandlingen opphøre. Vitamin D skal brukes med forsiktighet 
til pasienter med nedsatt nyrefunksjon og kalsium- og fosfatnivåer bør kontrolleres. Risiko 
for kalsifisering av bløtvev må vurderes. Hos pasienter med kraftig nedsatt nyrefunksjon 
metaboliseres ikke vitamin D i form av kolekalsiferol normalt og andre former for vitamin D 
bør brukes. Preparatet skal brukes med forsiktighet hos pasienter med sarkoidose pga. risiko 
for økt metabolis me av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må kontrolleres 
jevnlig med hensyn på kalsiuminnholdet i serum og urin. Preparatet skal ikke brukes hos 
immobiliserte pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi. Ved for skrivning 
av andre legemidler som inneholder vitamin D, skal det tas hensyn til D-vitamindosen. 
Administrering av ytterligere doser kalsium eller vitamin D skal føl ges grundig opp av lege. 
I slike tilfeller er det nødvendig å kontrollere kalsiumnivået i serum og kalsiumutskillelsen 
i urin ofte. Samtidig inntak av tetrasykliner eller ki noloner anbefales vanligvis ikke, eller 
må gjøres med forsiktighet. Tyggetabletter 500 mg/400 IE inneholder aspartam (en 
fenylalaninkilde), som kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Preparatet 
inneholder sorbitol (kun 500 mg/400 IE), isomalt og sakkarose. Bør ikke brukes ved sjeldne 
arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-
isomaltaseman gel. Preparatet anbefales ikke til barn.
Interaksjoner: Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. risiko for 
hyperkalsemi, bør serumnivået av kalsium kontrolleres regelmessig ved samti dig bruk. 
Kalsiumkarbonat kan påvirke absorpsjonen av samtidig administrerte te trasykliner. 
Tetrasykliner skal derfor administreres minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak 
av kalsium. Hyperkalsemi kan øke hjertets følsomhet for digi talis. Dersom bisfosfonater 
administreres samtidig, bør disse preparatene tas minst 1 time før inntak av Calcigran Forte 
pga. risiko for redusert absorpsjon. Effekten av levotyroksin kan reduseres ved samtidig 
inntak av kalsium pga. nedsatt absorpsjon av levotyroksin. Kalsium og levotyroksin skal tas 
med minst 4 timers mellomrom. Absorpsjon av kinolonantibiotika kan nedsettes dersom det 
tas samtidig med kalsi um. Kinolonantibiotika bør tas 2 timer før eller 6 timer etter inntak 
av kalsium.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det daglige inntak av kalsium og vita min D ved 
graviditet må ikke overstige 1500 mg kalsium og 600 IE vitamin D. Tyg getabletter 1000  

mg/800 IE er derfor ikke egnet for bruk under graviditet. Tyggeta bletter 500 mg/400 IE kan 
brukes under graviditet ved vitamin D- og kalsiumman gel. Overgang i morsmelk: Preparatet 
kan brukes ved amming. Kalsium og vitamin D går over. Dette må det tas hensyn til dersom 
det gis tillegg av vitamin D til barnet.
Bivirkninger: Mindre vanlige (f1/1000 til <1/100): Stoffskifte/ernæring: Hyper kalsemi og 
hyperkalsuri. Sjeldne (f1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Obsti pasjon, oppblåsthet, 
kvalme, magesmerter og diaré. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: 
Dyspepsi. Hud: Kløe, utslett og urticaria. Stoffskifte/er næring: Melk-alkali-syndrom.
Overdosering/Forgiftning: Overdosering kan føre til hypervitaminose og hyper kalsemi. 
Melk-alkali-syndrom kan forekomme ved inntak av store mengder kalsi um og absorberbare 
baser. Symptomer: Hyperkalsemi: Anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, 
magesmerter, muskelsvekkelse, tretthet, mentale forstyrrel ser, polydipsi, polyuri, smerter i 
benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige til feller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi 
kan føre til koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade 
og kalsifisering av bløtvev. Melk-alkali-syndrom: Hyppig vannlatingstrang, vedvarende 
hodepine, vedvarende appetittløshet, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet, hyperkalsemi, 
alkalose og nedsatt nyrefunksjon. Behandling: Behandlingen med kalsium og vitamin 
D må opphøre. Behandling med tiaziddiuretika og hjerteglykosider må også opphøre. 
Ma getømming hos pasienter med nedsatt bevissthet. Rehydrering og, avhengig av al-
vorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, 
kalsitonin og kortikosteroider. Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvå kes. I 
alvorlige tilfeller bør EKG og CVP (sentralt venetrykk) overvåkes. Se Giftin formasjonens 
anbefalinger for kalsiumkarbonat A12A A04 side d og vitamin D3 A11C C side d. 
Egenskaper: Klassifisering: Kalsium i kombinasjon med vitamin D. Virkningsme kanisme: 
Kontinuerlig kalsiumtilførsel er nødvendig for nydannelse av ben og vil antagelig 
undertrykke produksjon av parathyreoideahormon og derved redusere bennedbrytning. 
Vitamin D er viktig for absorpsjonen av kalsium fra tynntarmen. Absorpsjon: Ca. 30% av 
tilført kalsium. Vitamin D3 absorberes raskt i tynntarmen. Fordeling: 99% av kalsiumet 
i kroppen er konsentrert i den harde strukturen i ben og tenner. 1% finnes i intra- og 
ekstracellulærvæskene. Ca. 50% av det totale kalsi uminnholdet i blodet er i fysiologisk 
aktiv ionisert form og ca. 10% er kompleks bundet til sitrat, fosfat eller andre anioner. 
De resterende 40% er proteinbundet, ho vedsakelig til albumin. Kolekalsiferol og dets 
metabolitter sirkulerer i blodet, bun det til et spesifikt globulin. Metabolisme: Kolekalsiferol 
omdannes i leveren ved hydroksylering til den aktive formen 25-hydroksykolekalsiferol. 
Videre skjer om danning i nyrene til 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsiferol 
er meta bolitten som er ansvarlig for å øke kalsiumabsorpsjonen. Vitamin D, som ikke me-
taboliseres, lagres i muskel- og fettvev. Utskillelse: Kalsium utskilles via feces, urin og svette. 
Renal ekskresjon avhenger av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorp sjon av kalsium. 
Vitamin D utskilles i feces og urin.
Pakninger og priser: 500 mg/400 IE: 100 stk. (boks) kr 142,60. 1000 mg/800 IE: 60 
stk. (boks) kr 201,00. 
Sist endret: 23.03.2012
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Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening symposium
Onsdag 24. oktober
15.30-17.30
Sted: Film

idrettsskader i bakfoten

Møteledere: Jákup Midjord

Tid

15.30 Velkommen 
Jákup Midjord

15.35 Achillesseneproblemer hos idrettsutøvere.  
Uffe Jørgensen

16.05 Skopisk behandling av Achilles tendinopati. Indikasjoner, teknikk samt 
foreløpige resultater.
Ari Bertz

16.25 Skopisk behandling av cystisk lesjon i talus. Teknikk.  
Jákup Midjord

16.45 PRP – Platelet Enriched Plasma som injeksjon/adjuvans - Hvor står vi i dag? 
Lars Engebretsen

17.05 Laterale ligamentskader i ankelen. Brostrømplastikk/sekundær 
rekonstruksjon med senegraft. Indikasjoner og teknikk.  
Lars Kjetil Aas

17.20 Spørsmål/Diskusjon

17.30 Slutt

•	 Uffe Jørgensen er ortoped, Dr. med, overlege ved Parkens Privathospital, København, og 
lege for FC København.

•	 Lars Engebretsen er ortoped, Professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus, Head of 
Research & Science i IOC.

•	 Jákup Midjord er ortoped, overlege ved Sykehuset i Torshavn på Færøyene og ved 
Sykehuset i Fredrikstad. Formann i NOFAF.

•	 Ari Bertz er ortoped og overlege ved Hagavik Sykehus. Styremedlem i NOFAF.
•	 Lars Kjetil Aas er ortoped og overlege ved Ålesund Sykehus. Styremedlem i NOFAF. 

Regaining Quality of Life.

Modularity without a Morse Taper...

MP® - A better solution

• Fully Proven – LINK® MP testing 
data conclusion: “[...] the structural 
characteristics of the LINK® MP™ Hip 
Stem are such that it offers the prospect 
of in vivo longevity.” ²

• Clear Indication – “To our knowledge, 
there is no other modular, cementless, 
distally fi xed implant for which in the 
face of defi cient proximal support of the 
prosthesis is advocated by the manu-
facturer.” ¹

• Strength – Location of locking me-
chanism, not a morse taper design “[...] 
strongly suggest a structural benefi t of 
the extreme length of the distal neck 
sleeve.” ²©
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The MP® Reconstruction Prosthesis. Our modular hip revision system compares to morse taper 
systems having the following benefi ts:
Safety – The modular connection of the MP® is located much more proximal, where there is less strain on 
the connection, avoiding potential fatigue fractures associated with mid-stem morse taper connection designs.
Versatility – In-situ correction of post-op dislocations and leg length discrepancies without having to break the 
cold-weld of a morse taper which is known to have an adverse effect on the tapers ability to prevent disassociation.

Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de · Germany · Distributed in Norway by 
LINK NORWAY AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · Phone 22 72 16 80 · fi rmapost@linknorway.no

¹ Kwong LM, Miller JA, Lubinus P: A Modular Distal Fixation Option for Proximal Bone  
 Loss in Revision Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty Vol. 18 No. 3 Suppl. 1 2003
² Postak PD, Greenwald AS: The Infl uence of Modularity on the Endurance Performance  
 of the LINK® MP™ Hip Stem. Orthopaedic Research Laboratories, Cleveland, OH, 2001
Note: Depicted expansion bolts not cleared for sale in the U.S.A.

664en_V6_MorseTaper_148x210_sep12.indd   1 07.09.12   08:35
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Pfizer symposium  
Torsdag 25. oktober 
08.30-10.00
Sted: Base One

Fra molekyl til pasient - kollagenasebehandling

LIS Symposium  
Torsdag 25. oktober 
08.30-09.30
Sted: Kunst

sementerte vs usementerte hemiproteser ved FCF

Innsetting av hemiproteser ved disloserte fractura colli femoris gjøres nå stort sett over hele 
landet. Om det bør brukes sementerte eller usementerte proteser er til gjengjeld omdiskutert. 
Dette er et kjent og kjært tema med en del uenighet, og også en del frustrasjoner.  
Her forventer vi en livlig og god debatt.

Møteledere: Rakel Sif Gudmundsdottir og Jan-Erik Gjertsen, Haukeland Universitetssykehus 

Tid

08.30 Sementerte hemiproteser 
Overlege Geir Hallan, Haukeland Universitetssykehus 

08.50 Usementerte hemiproteser 
Overlege Ove Talsnes, Sykehuset i Elverum

09.10 Diskusjon 

Symposiet vil og være åpent for andre enn LIS.

Norsk ortopedisk forening Instructional Lecture
Torsdag 25. oktober 
09.30
Sted: Kunst

akutte skader i foten
v/ Lars Ketil Aas

Fracturer og luksasjoner i foten er vanlige skader og noe vakthavende lege på akuttavdelinger 
ofte må forholde seg til. Samtidig er foten kompleks og mange synes dette kan være vanskelig. 
Foredraget gir en oversikt over de viktigste skadetypene, men forsøker også å fokusere på 
noen grunnleggende prinsipper for hvordan man kan tenke rundt dette.

Lars Kjetil Aas er overlege på Ålesund Sykehus, har tidligere jobbet på Ullevål og er 
styremedlem i Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening.
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Traumesymposium 
Torsdag 25. oktober
10.30-12.00
Sted: Film

Veien tilbake til livet etter ulykken. Hva skal til for at vi ortopeder 
kan bidra til en effektiv reise for disse pasientene?

Målet med traumebehandlingen er å få pasienten tilbake til den funksjonen de hadde før 
ulykken. God skadebehandling er et viktig delmål, men er vi flinke nok til å se hva som er viktig 
for å nå hovedmålet? For å nå hovedmålet for hardt skadde pasienter kan det være at vi må 
tenke annerledes enn når vi behandler single skader, både når vi planlegger og ikke minst i 
forløpet. Noen av disse problemstillingene vil vi forsøke å belyse på seminaret.

Tid

10.30 Introduksjon med en ”case”
presentasjon ved Olav Røise

10.40-11.05 Hvordan går det med de hardest skadde? Kommer de tilbake til livet de hadde 
før ulykken og hva skal til for at flere klarer det?
Dr. Philos Helene L. Søberg, Avdeling for fysikalsk medisin, OUS.

11.05-11.25 Hvilke ortopediske skader krever spesiell oppmerksomhet og tverrfaglig 
rehabilitering? 
Overlege Thomas Glott, Sunnaas sykehus. 

11.25-11.45 Hvordan bør vi organisere og lokalisere den tverrfaglige rehabiliteringen av de 
hardt skadde med ortopediske skader? 
Overlege Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs sykehus.

11.45-12.00 Paneldiskusjon og oppsummering. 



4544

Symposier torsdag 25. oktoberSymposier torsdag 25. oktober

• Høstmøteboken 2012• Høstmøteboken 2012

Norsk Artroskopiforenings Symposium 
Torsdag 25. oktober
12.30-14.00 
Sted: Kunst

Hyperlaksitet i skulderen

Tid

10 min Definisjon, patoanatomi, symptomer 
og behandlingsprinsipper 
Randi Hole

10 min Utredning, klinisk undersøkelse og funn
Rune Moan

10 min Ehlers-Danlos syndrom og andre bindevessykdommer
Synnøve Kvalheim

15 min Konservativ behandling
Hilde Fredriksen

15 min Kirurgisk behandling av hyperlaksitet med og uten hypoplasi av glenoi
Tom Ludvigsen

15 min Kirurgisk behandling ved samtidig traumatisk unidirektionell instabilitet med 
og uten glenoidfraktur
Cecilie Piene Schrøder

Osteoporosesymposium
Torsdag 25. oktober
13.00
Sted: Base one

ortopedens rolle i å forhindre nye brudd

Velkommen/innledning v Frede Frihagen, Ringerike sykehus, Vestre viken HF

Hva bør ortopeder gjøre for å forebygge neste brudd v Mari Hoff, NTNU

Hva gjør ortopeder for å forebygge neste brudd? v Ragnhild Støen Ringerike sykehus, Vestre 
viken HF

Aktuelle medikamenter og deres effekter på skjelett. v Geir Hjorthaug, Oslo universitetssykehus

Diskusjon/spørsmål

Ortomedic Hofte Symposium
Torsdag 25. oktober
13:00-14:30 
Sted: Base One

Difficult primary and revision tHa

Foredragsholder: TBC

Moderator: Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum
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Leddregistersymposium
Fredag 26. oktober 
08.30-10.00
Sted: Kunst

Ordstyrer: Lasse Engesæter

Tid

(20 min.) Hva kan vi lære av ”Spectron-Reflection - saken”  
Leif Havelin

(20 min.) Nyheter fra hoftebruddregisteret 
Lasse Engesæter

(20 min.) Nyheter fra korsbåndsregisteret 
Lars Engebretsen

(20 min.) ”Metal on Metal” artikulasjoner
Leif I Havelin

  
Fredag 26. oktober 
11.00
Sted: Film

opplæring av turnusleger i akutt skadebehandling  
v/erik Øigarden

om erik Øigarden; 
Var ferdig med medisinstudiene juni 2010. Studert i Krakow, Polen. Turnustjeneste 2010-2011 
ved STHF-Skien, distrikt 2011-2012 i Ål i Hallingdal. Jobbet ved ort.avd STHF-Skien siden mars 
2012.

Laget undervisningsfilmene jeg bruker i dag til opplæring av nye turnusleger ved Skien 
sykehus da jeg selv var turnuslege. I sammarbeid med Copernica Alumni holder jeg også 
lisenskurs for norske avgangsstudenter i Polen.
 
Bakgrunnen for at jeg ønsker å ta opp dette temaet, er viktigheten av god pedagogisk og 
systematisert opplæring av ferske turnusleger ved kir. skadepoliklinikk. Dette er et område 
hvor det er dårlig opplæring generelt i landet, og kan audiovisuell opplæring kombinert med 
praktisk opplæring styrke kvalitetssikring og selvtilitt blandt nye turnusleger?

COPAL®
Fordi mye avhenger av revisjonen.
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Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) symposium  
Fredag 26. oktober 
08.30-10.00
Sted: Base One

siste nytt om korsbånd

Tid

08.30 Introduction 
Lars Engebretsen

08.35-08.45 The Norwegian scene from the ACL registry 
Lars Petter Granan

08.45-08.55 The mechanism for non contact injury
Eirik Kristianslund 

08.55-09.10 How can we prevent the injury? Recent studies
Grethe Myklebust

09.10-09.20 Can we treat the patient with training?
May Arna Risberg

09.20-09.30 Single- or Double-Bundle what is the evidence?
Cathrine Aga

09.30-09.40 And what about the children?
Haavard Moksnes

09.40-09.50 Final results: Which scoring systems to use?
Hege Grindem

Summary: This is where we stand today
Lars Engebretsen

LCS®
KNEPROTESE
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Kne-hofte symposium 
Fredag 26. oktober 
10.30-12.00
Sted: Kunst

tilganger for hofteprotesekirurgi

Chairmen: Stephan M. Röhrl og Tarjei Egeberg

Tid

2 min Introduksjon 
Stephan Röhrl

8 min Lateral tilgang, erfaringer og klinisk resultat
Otto Schnell Husby

2 min Diskusjon

8 min Bakre tilgang, erfaringer og klinisk resultat
Øystein Høvik

2 min Diskusjon

15 min Minimal invasive tilganger 
Hva si evidence based medicine?
Lars Nordsletten

5 min Diskusjon 

8 min Erfaringer med MIS in Norge, resultater fra NAR 
Leif Havelin (Geir Hallan)

2 min Diskusjon 

8 min Erfaringer fra et high volume sykehus med MIS 
Lukas Månsson

2 min Diskusjon 

8 min MIS Learning curve. 
Er MIS noe for alle – kirurger og pasienter? 
Christian Bjørgul

20 min Diskusjon 
Plenum

90 min total time

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Spine Høst møte Advert 148,5x210mm.indd   1 9/7/2012   2:11:27 PM



5352

Symposier fredag 26. oktoberSymposier fredag 26. oktober

• Høstmøteboken 2012• Høstmøteboken 2012

Barneortopedisk symposium 
Fredag 26. oktober 
11.00-15.00
Sted: Munch

slipped capital femoral epiphysis

Tid

11.00-11.10 Introduction 
Trude Lehmann

11.10-12.00 Modified Dunn osteotomy for SCFE (indication, operative technique, 
complications and results)
Theddy Slongo

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 The role of hip-arthroscopy in SCFE 
Theddy Slongo

13.00-13.20 Modified Dunn osteotomy for SCFE (indication, operative technique, 
complications and results)
Theddy Slongo

13.20-13.40 Assymptomatic slip
Trude Lehmann

13.40-14.00 The frequency of bilateral affection in SCFE
Terje Terjesen

14.00-14.20 Radiographic evaluation and clinical consequences of post-slip deformity at 
long-term follow-up
Anders Wensaas

14.20-14.40 Impingement in young adults
Theddy Slongo 

14.40-15.00 Total hip replacement after SCFE; results from Nordic Arthroplasty Register 
Association
Lasse Engesæter

AO Alumni symposium
Fredag 26. oktober 
13.00-15.00
Sted: Film

ankelbrudd

Tid

13:00 Du ser det når du tror det – Hva ser man etter ved ankelbrudd?

13:15 Weber B – Supination External rotation skade – hvem trenger operasjon?

13:50 Syndesmosen – hva kan vi bidra med?

14:25 Nagle laterolen?

14:40 Smerter etter ankelbrudd

Norsk spinalkirurgisk forening symposium 
Fredag 26. oktober 
13.00-15.00
Sted: Base One

registerData: operere, kontrollere, registrere, publisere…

Moderatorer: Lars Michael Hubschle og Kay Müller

Tid

13:00-13:10 Innledning
ved formann Greger Lønne, Norsk Spinalkirurgisk Forening

13:10-13.35 Potentials of analyzing an international spine register - 
from assessing standards of care to creating benchmarks 
ved Christoph Röder fra Spine Tango

13:35-14:00 Ryggregisteret: verktøy for ny kunnskap
ved Tore Solberg, Norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi

14:00-14:15 Diskusjon

Symposiet arrangeres i samarbeid med Ortomedic.
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Xarelto® – effektivt og enkelt for pasienten1, 2

Xarelto er mer effektivt enn enoxaparin og 
reduserer signifikant risikoen for en kombinasjon 
av symptomatisk VTE og død etter elektiv hofte- 
eller kneprotesekirurgi.1 Xarelto har like god 
sikkerhetsprofil som enoxaparin når det gjelder  
blødninger.1 En tablett en gang daglig post-
operativt i 5 uker etter elektiv hofteproteseskirurgi  

og 2 uker etter elektiv kneprotesekirurgi.2

Xarelto® 
(rivaroksaban)

  

– Den første perorale, 
direkte faktor Xa-hemmeren
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Referanser: 
1. Eriksson BI et al. J Bone Joint Surg Br. 2009;91:636-44.
2. Preparatomtale.

Sikkerhetsinformasjon: Som med andre antitrombotiske midler må 
 rivaroksaban brukes med forsiktighet hos pasienter med økt blødningsrisiko. 
For utfyllende informasjon – Se forskriverinformasjon eller SPC.

Refusjonsberettiget bruk: Refusjonskode: Vilkår:

Primærforebyggelse av venøs 
tromboembolisk sykdom hos 
voksne pasienter som har 
gjennomgått elektiv total 
hofteprotesekirurgi eller total 
kneprotesekirurgi.

ICPC ICD 136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal 
brukes i mindre enn tre måneder.

186) Refusjon ytes kun til pasienter hvor 
bruk av lavmolekylære hepariner i sprøyter 
vurderes som uhensiktsmessig. Årsaken til 
bruk av tabletter/kapsler skal dokumenteres 
i journal.

Kode
-20

Tekst
Trombose-
profylakse 
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186

Kode
-20

Tekst
Trombose-
profylakse 
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186
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Ved traumatisk punk sjon må rivaroksabanadministrering utsettes i 24 ti-
mer. Spesielt for forebygging av slag og systemisk emboli, og behandling 
av DVT og forebygging av tilbakevenden de DVT og LE: Klinisk overvå-
king i tråd med praksis for antikoagulasjon er anbe falt gjennom hele 
behandlingsperioden. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, 
gastrointestinal-, og urogenitalblødninger) og anemi er sett hyppigere 
un der langtidsbehandling med rivaroksaban sammenlignet med 
VKA-behandling. I tillegg til egnet klinisk overvåking kan hemoglobin-/
hematokrittester være nyttig for å oppdage skjulte blødninger, der dette 
er hensiktsmessig. Bør brukes med for siktighet ved nedsatt nyrefunksjon 
og samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere (f.eks. klaritromycin, 
telitromycin). Sikkerhet og effekt av rivaroksaban er ikke un dersøkt hos 
pasienter med kunstige hjerteklaffer. Anbefales derfor ikke til disse pa-
sientene. Anbefales ikke til behandling av akutt lungeemboli. Ved behov 
for invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep, bør behandling avbrytes 
minst 24 timer før inn grepet, dersom dette er mulig, basert på en klinisk 
vurdering. Dersom inngrepet ikke kan utsettes, skal økt blødningsrisiko 
vurderes mot behovet for rask utførelse av inngrepet. Behandling bør 
gjenopptas så snart som mulig etter invasiv prosedyre el ler kirurgisk inn-
grep, dersom klinisk situasjon tillater dette, og tilstrekkelig hemo stase er 
etablert. Interaksjoner: Rivaroksaban hverken hemmer eller induserer 
viktige isoenzymer, som CYP 3A4. Sterke CYP 3A4- og P-gp-hemmere, 
f.eks. azolantimykotika som ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og 
posakonazol, eller hiv-proteasehemmere (f.eks. ritonavir), kan øke AUC, 
Cmax og farmakodynamiske effekter av rivaroksa ban, noe som kan føre 
til økt blødningsrisiko. Samtidig behandling anbefales ikke. Sterke hem-
mere av bare én av eliminasjonsveiene, enten CYP 3A4 eller P-gp, for-
ventes å øke plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban i mindre grad. 
Klaritromycin, erytromycin og flukonazol gir økt AUC og Cmax, men 
økningene anses ikke som kli nisk relevant. Samtidig administrering med 
dronedaron bør unngås pga. begrensede data. Etter samtidig adminis-
trering av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er det obser vert additiv effekt 
på anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter på koagula sjonsprøver 
(PT, aPTT). Enoksaparin påvirker ikke rivaroksabans farmakokinetikk. For-
siktighet må utvises ved samtidig behandling med andre antikoagulan-
tia, pga. økt blødningsrisiko. Ved overgang fra warfarin (INR 2,0-3,0) til 
rivaroksaban (20 mg) eller fra rivaroksaban (20 mg) til warfarin (INR 2,0-
3,0) økte protrombintid/INR (Neoplastin) mer enn additivt, mens effekter 
på aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og endogent trombinpotensial 
var additive. Ved behov for å teste farmako dynamiske effekter av ri-
varoksaban i overgangsperioden kan anti-faktor Xa-aktivi tet, PiCT og 
HepTest brukes, da disse testene ikke påvirkes av warfarin. På 4. dag et-
ter siste warfarindose, viste alle testene (inkl. PT, aPTT, hemming av fak-
tor Xa-aktivitet og ETP) kun effekten av rivaroksaban. Ved behov for å 
teste de farmako dynamiske effektene av warfarin i overgangsperioden, 
kan INR-målinger benyttes ved C«trough» for rivaroksaban (24 timer 
etter forrige inntak av rivaroksaban), da den ne testen påvirkes minimalt 
av rivaroksaban ved dette tidspunktet. Ingen farmako kinetisk interaksjon 
er sett mellom warfarin og rivaroksaban. Samtidig bruk av ri varoksaban 
og sterke CYP 3A4-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbama-
zepin, fenobarbital eller johannesurt), kan føre til redusert plasmakon-
sentrasjon av rivaroksaban og forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk. 
Koagulasjonsparametre (f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som forventet 
iht. rivaroksabans virkningsme kanisme. Graviditet/Amming: Kontrain-
disert ved graviditet og amming. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. 
Kvinner i fertil alder bør unngå å bli gravide under behandling. Ef fekter 
på fertilitet hos hann- og hunnrotte er ikke sett. Overgang i morsmelk: 
Data fra dyr indikerer at rivaroksaban utskilles i morsmelk. Det må vurde-
res hvorvidt amming skal avbrytes eller om pasienten skal avstå fra be-
handling. Bivirkninger: Kan forbindes med økt risiko for skjult eller 
synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthemoragisk 
anemi. Tegn, symptomer og alvorlig hetsgrad (inkl. dødelig utgang) vari-
erer ut fra lokalisering, grad eller omfang av blødningen og/eller anemi-
en. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrup per, f.eks. ved 
ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon og/eller ved samtidig be-
handling med andre legemidler som påvirker hemostasen. 
Menstruasjonsblødnin ger kan øke og/eller bli forlenget. Blødningskom-
plikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepi-
ne eller uforklarlig hevelse, dyspné og ufor klarlig sjokk. Symptomer på 
hjerteiskemi som brystsmerter eller angina pectoris kan oppstå som en 
konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, 
som kompartmentsyndrom og nyresvikt pga. hypoperfusjon, kan opp-

stå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evaluering 
av tilstanden til enhver antikoagulert pasient. Uønskede hendelser hos 
totalt ca. 73% av pasientene som ble eksponert for minst 1 rivaroksa-
bandose i studier. Ca. 24% fikk bivirkninger vurdert til å være forbundet 
med behandlingen. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. 
respektive laboratorieparametre). Gastrointestinale: Blødning i gastroin-
testinaltractus (inkl. gingival og rektal blødning), gastrointestinale/
abdomi nale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon¹, diaré, oppkast¹. 
Hjerte/kar: Takykardi, hypotensjon, hematom. Hud: Pruritus (inkl. mindre 
vanlige tilfeller av generalisert pruritus), utslett, ekkymose. Luftveier: 
Epistaksis. Muskel-skjelettsystemet: Smer ter i ekstremiteter¹. Nevrologis-
ke: Svimmelhet, hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Blødninger i uroge-
nitaltractus (inkl. hematuri og menoragi, observert ved behand ling av 
DVT, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE etter akutt DVT som 
svært vanlig hos kvinner <55 år). Undersøkelser: Forhøyede transamina-
ser. Øye: Øyeblødninger (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Feber¹, 
perifert ødem, nedsatt generell styrke og energi (inkl. fatigue, asteni), 
blødning etter inngrep (inkl. posto perativ anemi og blødning fra sår), 
kontusjon, sårsekresjon¹. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lym-
fe: Trombocytose (inkl. økt blodplatetall)¹. Gastrointes tinale: Munntørr-
het. Hud: Urticaria, kutan og subkutan blødning. Immunsystemet: Aller-
gisk reaksjon, allergisk dermatitt. Lever/galle: Unormal leverfunksjon. 
Luft veier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nevrologis-
ke: Cerebral og intrakraniell blødning. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunk-
sjon (inkl. forhøyet s-kreatinin og s-urea). Undersøkelser: Forhøyet biliru-
bin, forhøyet alkalisk fosfatase i blodet¹, forhøyet LDH¹, forhøyet lipase¹, 
forhøyet amylase¹, forhøyet GGT¹. Øv rige: Uvelhet (inkl. sykdomsfølel-
se), lokalt ødem¹. Sjeldne (≤1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: Gulsott. 
Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Forhøyet kon-
jugert bilirubin (med eller uten samtidig forhøyet ALAT). Ukjent fre kvens: 
Hjerte/kar: Pseudoaneurisme etter perkutan intervensjon. Muskel-
skjelett systemet: Kompartmentsyndrom sekundært til en blødning. Nyre/
urinveier: Ny resvikt/akutt nyresvikt sekundært til en blødning som er til-
strekkelig til å forårsake hypoperfusjon. 1 Observert ved forebygging av VTE hos voksne 

som gjennomgår elektiv hofte- eller kneproteseki rurgi etter omfattende ortopedisk kirurgi i underekstremite-

tene. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Sjeldne tilfeller av overdo-
ser >600 mg uten blødningskomplikasjoner eller andre bivirkninger er 
rapportert. Pga. begrenset absorpsjon forventes maksimal effekt og in-
gen ytterligere økning i gjennomsnittlig plasmaeksponering ved suprate-
rapeutiske doser på f50 mg. Behandling: Intet spe sifikt antidot. Medi-
sinsk kull kan vurderes. Ved blødning kan doseutsettelse eller seponering 
vurderes. Rivaroksaban er antagelig ikke dialyserbart pga. høy grad av 
plasmaproteinbinding. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved 
behov, f.eks. mekanisk kompresjon (f.eks. ved alvorlig epistaksis), kirur-
giske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodyna-
misk støtte, blodprodukter (pakkede røde blodceller eller ferskfrosset 
plasma, avhengig av anemi eller koagu lopati) eller blodplater. Dersom 
blødningen ikke kan kontrolleres med nevnte tiltak bør administrering av 
en spesifikk reverserende prokoagulant vurderes, f.eks. prot rombinkomp
lekskonsentrat(PCC),aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) el-
ler rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). Anbefalingen baseres på begren-
sede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa skal 
vurderes og titreres, avhengig av forbedringer i blødningsstatus. Ingen 
erfaring med antifibri nolytiske midler eller hemostatika foreligger. 

Styrke Pakning Varenr Pris Refusjon

10 mg

10 stk. (blister) 131817 kr 264,00 B01AX06_1

30 stk. (blister) 131828 kr 724,70 B01AX06_1

100 stk. (endose) 131840 kr 2333,90 B01AX06_1

15 mg

28 stk. (blister) 179552 kr 678,70 —

42 stk. (blister) 039141 kr 1000,60 —

98 stk. (blister) 549674 kr 2288,00 —

100 × 1 stk. (endose) 126926 kr 2333,90 —

20 mg

28 stk. (blister) 499273 kr 678,70 —

98 stk. (blister) 483217 kr 2288,00 —

100 × 1 stk. (endose) 525720 kr 2333,90 —
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generalforsamling

norsk ortopedisk forening (nof) 2012
Torsdag 25. oktober 
15.00 

   Hotel Radisson SAS Plaza, Oslo

saksliste

Sak 1. Åpning av Generalforsamlingen

Sak 2. Valg av møtedirigent

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4. Utdeling av Charnley stipend fra OrtoMedic ved deres representant.
Utdeling av Smith & Nephew stipend ved deres representant.

Sak 5. Årsberetning fra styret

Sak 6. Rapport fra redaktør i Norsk ortopedpost

Sak 7. Rapport fra Web-redaktør i Norsk ortopedisk forening

Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutvalget 

Sak 9. Rapport fra Spesialitetskomiteen

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister

Sak 13. Rapport fra Nasjonalt barnehofteregister

Sak 14. Rapport fra Acta Orthopaedica

Sak 15. Rapport fra Bone and Joint Decade – utvalget

Sak 16. Rapport fra UEMS

Sak 17. Rapport fra seniorpolitisk utvalg

Sak 18. Rapport fra faggruppe for ortopedisk traumatologi

Sak 19. Rapport fra Norsk Artroskopiforening

Sak 20. Rapport fra Norsk Barneortopedisk forening

Sak 21. Rapport fra Norsk fot- og ankelkirurgisk forening

Sak 22. Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi

Sak 23. Rapport fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi

Sak 24. Rapport fra Norsk forening for hofte- og knekirurgi

Sak 25. Rapport fra Faggruppe for osteoporose og benhelse

Sak 26. Rapport fra Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS)

Sak 27. Rapport fra Nofs Forskningsutvalg

Sak 28. Saker forelagt av styret: Endring av kontingent

Sak 29. Saker forelagt av foreningens medlemmer: Ingen 

Sak 30. Regnskap pr 31.12. 2011

Sak 31. Budsjettforslag 2013

Sak 32. Valg

Sak 33. Forslag til Tema for Nof-symposium 2013

Sak 34. Tid og sted for GF 2013
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generalforsamling 2012

norsk forening for håndkirurgi
Onsdag 24. oktober 
16.45-17.30
Sted: Munch

Sak 1. Åpning av møtet. Valg av ordstyrer.

Sak 2. Godkjenning av saksliste.

Sak 3. Styrets årsberetning.

Sak 4. Årsregnskap.

Sak 5. Websiden.

Sak 6. FESSH Hand Trauma Committee.

Sak 7. Vintermøtet 2013.

Sak 8. Høstmøtesymposium 2013-tema/programansvarlig.

Sak 9. Vintermøte 2014-lokalisasjon, tema og oppnevning av 
programansvarlig.

Sak 10. Liste for publisering1

Sak 11. Prioriteringsveilederen2

Sak 12. Mayo Hand Club 2014 arrangeres i Norge

Sak 13. Diplom i håndkirurgi.

Sak 14. Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi, 
reisestipend og pris for beste håndkirurgisk foredrag av yngre kirurger.

Sak 15 SSSH - valg.

Sak 16. Utnevning av æresmedlem

Sak 17. Eventuelt

1I fjor ble det diskutert rundt ”Liste for publisering”, dvs at det ble påpekt at ortopedisk kirurgi kom dårlig ut sammenlignet f 
eks med generell kirurgi. ”Hva teller mest?” ”Belønningspenger”. Beslutningspkt. under årsmøtet var som følger: Foreningen 
vil bruke tilgjengelig kanaler og fora for å diskutere ”skjevheten” som ble belyst mellom kirurgi og ortopedisk kirurgi.”

2”Under evt. tok Jens Holthusen opp ”problemet” med at i Veileder for Ortopediske sykdommer er det ingen håndkirurgisk 
lidelse som skal ha prioritering. Via styret vil det bli sendt henvendelse til General Forsamlingen i NOF for å ta opp denne 
problemstillingen.”

Generalforsamlinger øvrige foreninger

generalforsamling 2012

norsk forening for skulder- og albuekirurgi 
Onsdag 24. oktober
17.30
Sted: Film auditorium

generalforsamling 2012

norsk barneortopedisk forening 
Onsdag 24. oktober 
17.30
Sted: Base One

Sak 1. Godkjenning av saksliste, valg av ordstyrer og referent

Sak 2. Årsberetning

Sak 3. Regnskap og fastsettelse av kontingent

Sak 4. Rapport fra barnehofteregisteret 

Sak 5. Rapport om klumpfotstudien 

Sak 6. Lærebok i barneortopedi

Sak 7. Tema for symposium høstmøtet 2013

Sak 8. Eventuelt 
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generalforsamling 2012

norsk fot- og ankelkirurgisk forening
Onsdag 24. oktober 
17.30
Sted: Rom 301

Sak 1. Åpning av møtet

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Sak 3. Styrets beretning

Sak 4. Regnskap

Sak 5. Valg

Sak 6. Kontingent

Sak 7. Tema for neste års Symposium

Sak 8. Varia

generalforsamling 2012

norsk hofte- og knekirurgisk forening
Onsdag 24. oktober 
17.30
Sted: Kunst auditorium

Sak 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Sak 3. Årsberetning

Sak 4. Regnskap

Sak 5. Budsjett

Sak 6. Valg av styre

Sak 7. Tema for neste års symposium

Sak 8. Andre saker:
 a. National Traveling Fellowship
 b. Rekruttering av medlemmer

Sak 9. Eventuelt

generalforsamling 2012

Faggruppe for osteoporose og benhelse 
Onsdag 24. oktober 
17.30
Sted: Rom 304

Sak 1. Valg av ordstyrer og referent

Sak 2. Årsberetning og regnskap

Sak 3. Neste års symposium

Sak 4. Eventuelt
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generalforsamling 2012

norsk forening for revmakirurgi 
Torsdag 25. oktober 
08.30-10.00
Sted: Rom 301

Sak 1. Årsberetning

Sak 2. Regnskap

Sak 3. Valg av nytt styre.

Sak 4. Tema for neste års symposium. 

Sak 5. Evt.

generalforsamling 2012

norsk spinalkirurgisk forening
Fredag 26. oktober 
15.00
Sted: Base One

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Sak 3. Årsberetning

Sak 4. Regnskap

Sak 5. Foreningens tilknytning til Legeforeningen, Ortopedisk forening og 
Nevrokirurgisk forening

Sak 6. Mal for utdanning av spinalkirurger?

Sak 7. Valg av styre

Sak 8. Fastsettelse av kontigent for 2013

Sak 9. Eventuelt

generalforsamling 2012

ao alumni
Fredag 26. oktober 
15.00
Sted: Film

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Sak 2. Valg av møteleder 

Sak 3. Valg av referent

Sak 4. Valg av nye styremedlemmer

Sak 5. Nye medlemmer siste år

Sak 6. Godkjenning av årsrapport

Sak 7. Godkjenning av regnskap

Sak 8. Eventuelt

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

ELIQUIS®: EN PERORAL DIREKTE 
FAKTOR Xa-HEMMER SOM GIR 
GODE RESULTATER

sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig

UTEN ØKT BLØDNINGSRISIKO

MER EFFEKTIV FOREBYGGING AV VENØS TROMBOEMBOLISME (VTE)

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

  Bedre effekt sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

  Ingen økt blødningsrisiko sammenlignet med enoxaparin 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. Mai 2011. 

Forberedelsesdato: Januar 2012   EUAPI069a

E
2

0
1

2
-0

6
1

6

900006 1000564 Norway 148.5mm 210mm 15/06/2012 16:08

E
2

0
1

2
-0

6
1

6

C Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»
 Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A
T TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Apixaban 2,5 mg, laktose 51,43 mg. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), 

titandioksid (E 171). Indikasjoner: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: 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: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi: Anbefalt behandlingsvarighet 
er 10-14 dager. Overgang mellom parenterale antikoagulantia og apixaban kan gjøres ved neste planlagte dose. Nedsatt nyrefunksjon: 
Kreatininclearance <15 ml/minutt og ved dialyse: Ingen klinisk erfaring, og apixaban anbefales ikke. Brukes med forsiktighet ved alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 15-29 ml/minutt). Ingen dosejustering ved moderat nedsatt nyrefunksjon. 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. Kroppsvekt, kjønn, 
eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Barn: Ingen data tilgjengelig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant 
blødningsrisiko. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved 
tilstander med økt risiko for blødninger, f.eks. medfødte eller ervervede blødningssykdommer, aktiv ulcerøs mage-tarmlidelse, bakteriell 
endokarditt, trombocytopeni, blodplatesykdom, tidligere hjerneblødning, alvorlig ukontrollert hypertensjon, og nylig hjerne-, spinal- eller 
øyekirurgi. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. 
potensielt høyere blødningsrisiko. Spinal-/epiduralanestesi eller punktur: Fare for utvikling av epidural- eller spinalhematom som kan føre 
til langvarig eller permanent lammelse ved nevroaksial anestesi eller spinal/epidural punktur. Risikoen kan øke ved postoperativ bruk av 
innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural- og intratekalkateter må fjernes minst 
5 timer før første apixabandose. Risikoen kan øke ved traumatisk eller gjentatt epidural eller spinal punktur. Pasienter må overvåkes for 
tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Ved nevrologiske 
utfall er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Nytte/risiko må vurderes ved nevroaksial intervensjon. Det er ingen klinisk erfaring 
for bruk med innlagt epidural- eller intratekalkateter. Ved slikt behov, og basert på PK-data, skal et tidsintervall på 20-30 timer  
(dvs. 2 × halveringstid) gå mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst 1 dose utelates før fjerning av kateter. Neste 
dose kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales. 
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. Moderate hemmere 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 (fenytoin, karbamazepin, 
fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apixaban. Ingen dosejustering er nødvendig, men sterke 
induktorer av både CYP 3A4 og P-gp bør koadministreres med forsiktighet. Antikoagulantia: Pga. stor blødningsfare må forsiktighet 
utvises ved samtidig behandling med andre antikoagulantia. Plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Apixaban bør brukes med 
forsiktighet sammen med NSAIDs (inkl. acetylsalisylsyre) da disse vanligvis øker blødningsrisikoen. Legemidler forbundet med alvorlige 
blødninger er ikke anbefalt samtidig med apixaban, f.eks. ufraksjonerte hepariner og heparinderivater, faktor Xa-hemmende oligosakkarider, 
direkte trombin II-hemmere, trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, 
vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen data på bruk hos gravide. 
Anbefales ikke under graviditet. Overgang i morsmelk: 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. Bivirkninger: Totalt 11% av pasientene behandlet med apixaban 2,5 mg 2 ganger daglig opplevde 
bivirkninger. Blødninger kan forekomme ved risikofaktorer, som f.eks. organiske skader som blør lett. Vanlige (f1/100 til <1/10): Blod/
lymfe: Anemi (inkl. postoperativ anemi og blødningsanemi og respektive laboratorieparametre). Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: 
Blødning (inkl. hematom, og vaginal og urethral blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (f1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni (inkl. reduksjon i antall blodplater). Gastrointestinale: Gastrointestinale blødninger (inkl. blodig oppkast og blodig avføring), 
haematochezia. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. prosedyremessig hypotensjon). Lever/galle: Transaminaseøkninger (inkl. ALAT-økning og 
unormale ALAT-verdier), økning av ASAT, økning av g-GT, unormale leverfunksjonstester, økning av alkalinfosfatase, økt bilirubin i blod. 
Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Blod i urinen (inkl. respektive laboratorieparametre). Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. 
hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved 
snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (f1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Blødning fra 
endetarmen og fra tannkjøttet. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Luftveier: Blodhoste. Muskel-skjelettsystemet: Blødninger i muskler. 
Øye: Blødninger i øyet (inkl. konjunktival blødning). 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. Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv hemmer av faktor 
Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og 
protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte trombinindusert blodplateaggregasjon. 
Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Antitrombotisk effekt i forebygging av arterielle og 
venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet  
50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med 
eksponering for orale doser opptil 10 mg. Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser f25 mg. 
Proteinbinding: Plasmaproteinbinding ca. 87%. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: 
Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP 3A4/5 med mindre bidrag fra CYP 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2J2. Hoveddelen 
av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apixaban uten sirkulerende metabolitter. Apixaban er substrat for 
transportproteiner, P-gp og brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. 
Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra 
tarmen. Pakninger og priser: 10 stk. (blister) kr 267,60. 20 stk. (blister) kr 501,70. 60 stk. (endose) kr 1480,60. Refusjon:  
B01A  _1. Apixaban. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har 
gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 

 Refusjonskode:

Vilkår nr ICD Vilkår nr
ICPC

-20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136 -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136

 Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
Sist endret: 15.01.2012

For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelverket.no
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FF sesjon 1 - protese 1
Onsdag 24. oktober
13.30-15.00
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Tarjei Egeberg og Stephan Röhrl

1 SEMENTERING OG PLASSERING AV ACETABULARKOMPONENT: RESULTATER FØR OG 
ETTER INNFØRING AV ExETER RIMFIT CUP.
Sivertsen, Einar Andreas

2 VITAMIN E INFUNDERT KRYSSBUNDET PLAST MED 32 OG 36 MM HODE - EN PROSPEKTIV 
RANDOMISERT RSA-STUDIE MED 2 ÅRS RESULTATER
Lindalen, Einar

3 GLUTEALSVIKT ETTER HOFTEPROTESE KIRURGI  
Walløe, Anders

4 PASIENTRAPPORTERT RESULTATET ETTER INNSATT PRIMæR HOFTEPROTESE MED 
ANTEROLATERAL/FREMRE, LATERAL OG BAKRE TILGANG.
Amlie, Einar

5 MANGLENDE KORRELASJON MELLOM RADIOLOGISKE PARAMETERE OG KLINISK 
RESULTAT ETTER TOTALPROTESE I HOFTELEDD VIA FREMRE TILGANG.
Bjørdal, Filip

6 ERFARING MED MUSKELSPARENDE FREMRE TILGANG TIL HOFTELEDDET VED ISOLERT 
KOPPREVISJON.
Østheim , Even

7 EN IN VITRO EVALUERING AV PRIMæRSTABILITET I EN USEMENTERT FEMURSTAMME MED 
ULIKE MODULæRE NAKKER. 
Enoksen, Cathrine

8 CHARNLEY VERSUS ExETER. KVALITETSKONTROLL AV HOFTEPROTESER MED HENSYN TIL 
TIDLIG LUKSASJON.
Bezold, Rudiger  

9 EN MIGRASJONSANALYSE AV C-STEM AMT VERSUS ExETER STAMME MED RSA
Flatøy, Bernhard  

Frie foredrag

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

FF sesjon 2 - protese 2
Onsdag 24. oktober
16.00-17.30
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Mona Badawy og Eirik Aunan

10 RISIKOFAKTORER FOR KNEPROTESE, EN PROSPEKTIV KOHORT STUDIE AV 212 529 
INDIVIDER.
Apold, Hilde 

11 POSISJON OG ALIGNMENT AV COMPUTERNAVIGERTE OG TRADISJONELT OPERERTE 
TOTALPROTESER I KNE, MÅLT MED CT OG LANGE AKSEBILDER. EN PROSPEKTIV, 
RANDOMISERT KLINISK STUDIE.
Gøthesen, Øystein

12 KOMPONENTPLASSERINGEN ETTER TOTAL KNEPROTESE OPERASJON (TKR) MED PASIENT 
SPESIFIKK POSISJONERINGS-GUIDE TEKNIKK (PSPG) - EN KVALITETSKONTROLL STUDIE. 
Van Leeuwen, Justin 

13 SPATELMETODEN, EN NY METODE FOR INTRAOPERATIV MÅLING AV LIGAMENTBALANSE 
I KNEPROTESER. VALIDERING OG RESULTATER AV LAKSITETSMÅLINGER I 100 KNæR.
Aunan, Eirik

14 LIGAMENTæR LAKSITET MÅLT INTRAOPERATIVT PÅVIRKER FUNKSJONSSKÅR ETTER 
TOTALPROTESEKIRURGI I KNæR.
Aunan, Eirik

15 OVERLEVELSE, PASIENTFORNØYDHET OG FUNKSJON ETTER UNI-KONDYLæR OG TOTAL 
KNEPROTESE. EN RETROSPEKTIV MATCHED CASE-CONTROL STUDIE.
Dalen, Andreas F 

16 KNEPROTESE HOS BLØDERE. 110 PROTESER MED OPP TIL 32 ÅRS OPPFØLGING.
Westberg, Marianne

17 INNFØRING AV ”FAST-TRACK” I PROTESKIRURGIEN.
Schnell Husby, Otto

18 ETT ÅR MED ”FAST-TRACK” PROTESEKIRURGI I HOFTE OG KNE. PASIENTTILFREDSHET OG 
FUNKSJONSNIVÅ.
Schnell Husby, Otto
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FF sesjon 3 - Hånd 1
Onsdag 24. oktober
13.30-14.40
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Maria Vatne og Torstein Husby

19 LYS VÅKEN HÅNDKIRURGI VED ST. OLAVS HOSPITAL.
Lied, Line

20 HANDFUNKSJON VED HURLER SYNDROM, STATUS I DEN NORSKE POPULASJONEN.
Vatne, Maria 

21 KIRURGI FOR HÅNDLEDDSGANGLIER.
Finsen, Wilhjalmur

22 PERCUTAN APONEUROTOMI FOR DUPUYTRENS KONTRAKTUR.
Brattberg, Hallgeir

23 DÅRLIG VIRKNING AV LIGAMENTSUTUR OG RADIO-SCAPHOID (BLATT) KAPSULODESE 
VED SCAPHO-LUNæR DISSOSIASJON.
Finsen, Wilhjalmur

24 TRAUMATISK SCAPHOLUNæR DISSOSIASJON BEHANDLET MED FORSTERKET FIKSASJON 
AV SENEGRAFT I LUNATUM SOM LEDD I BRUNELLI SENEPLASTIKK. 
Grimsgaard, Christian

25 ENCHONDROM, CHONDROM, CHONDROSARKOM. EN KASUISTIKK SOM BELYSER 
DIAGNOSTISKE UTFORDRINGER. 
Holthusen, Jens  

FF sesjon 4 - traume 1
Torsdag 25. oktober
08.30-10.00
Sted: Film auditorium
Møteledere: Bjørn Ove Bragnes og Elisabeth Ellingsen Husebye

26 REKONSTRUKSJON AV STORE DIAFYSæRE DEFEKTER I RADIUS OG ULNA MED FRITT 
VASKULARISERT FIBULAGRAFT.
Røkkum, Magne 

27 OPERERTE TOTALE PROKSIMALE HAMSTRINGSSENERUPTURER SELVRAPPORTERT - OG 
KLINISK TESTET FUNKSJON 1-5 ÅR POSTOPERATIVT.
Skaara, Helene Engberg 

28 BRUDD I PROxIMALE HUMERUS.
Jomaas, Geir

29 RESIRKULASJON DISTALT PÅ LEGGEN, MED GODT RESULTAT, ETTER SUBTOTAL 
AMPUTASJON. EIN KASUISTIKK.
Vatne, Maria

30 REKONSTRUKSJON ELLER AMPUTASJON ETTER GUSTILO ANDERSON GRAD III B/C ÅPNE 
TIBIA FRAKTURER; RESULTATER ETTER 5 ÅRS OPPFØLGNING.
Clarke-Jenssen, John  

31 DISPLACED SACRAL FRACTURES – ASSOCIATION OF NEUROLOGICAL DEFICITS AND PAIN 
WITH LONG-TERM RADIOLOGICAL FINDINGS.
Adelved, Aron 

32 SKI OG BRETTSKADER RELATERT TIL KJØNN OG FERDIGHET.
Ekeland, Arne

33 INTEGRERING ELLER SEPARERING AV AKUTT OG ELEKTIV PRIMæR 
HOFTEPROTESEKIRURGI, EN MODULERING VEDRØRENDE RESSURSBEHOV.
Månsson, Lukas
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FF sesjon 5 - barn 1
Torsdag 25. oktober
13.00-14.10
Sted: Film
Møteledere: Arne Ekeland og Inge Skråm

34 VEKSTFORDELINGEN I VEKSTSKIVEN UNDER OG ETTER HEMI-EPIFYSIODESE MED 
8-PLATE. EN RADIOSTEREOMETRISK ANALYSE.
Horn, Joachim 

35 FEMURFORLENGELSE MED MOTORISERT NAGLE (FITBONE®).
Horn, Joachim

36 FORSKJELLER I LIVSKVALITET MELLOM UNGE VOKSNE KVINNER OG MEN MED 
UNDEREKSTREMITETSDYSMELI.
Kaastad, Trine Sand

37 CONGENITAL DISLOCATION OF THE PATELLA; A CASE REPORT.
Holen, Ketil Jarl

38 “NATURAL HISTORY” AV HOFTELEDD HOS BARN MED CEREBRAL PARESE.
Terjesen, Terje

39 TIDLIGE RESULTATER ETTER «SAN DIEGO-OPERASJON» HOS PASIENTER MED ALVORLIG 
CEREBRAL PARESE OG SUBLUKSERTE/ LUKSERTE HOFTER.
Sætersdal, Christian

40 BENET FOTKIRURGI UTFØRT SAMTIDIG MED MULTILEVEL KIRURGI HOS GÅENDE BARN 
MED CEREBRAL PARESE.
Høiness, Per Reidar

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

SIGMA®
KNEPROTESE

PFC Sigma kneprotese
•	Veldokumentert
•	Leveres som Fixed og Mobil Bearings
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FF sesjon 6 - kne/scopi 1
Torsdag 25. oktober
10.30-11.30
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Arne Ekeland og Christian Øie

41 SPENST OG TIDLIG SPORTSSPESIALISERING SOM RISIKOFAKTORER FOR UTVIKLING AV 
HOPPERKNE.
Visnes, Håvard 

42 TROCHLEAPLASTIKK, RESULTATER ETTER INNFØRING AV NY OPERASJONSMETODE FOR 
BEHANDLING AV KRONISK PATELLOFEMORAL INSTABILITET.
Øie, Christian

43 MIKROFRAKTUR TEKNIKK VS MOSAIKKPLASTIKK FOR FOKALE BRUSKSKADER I KNE, EN 
PROSPEKTIV RANDOMISERT MULTISENTERSTUDIE MED 5-11 ÅRS OPPFØLGING.
Ulstein, Svend

44 SAMMENLIKNING AV TO METODER FOR BEREGNING AV KORREKSJONSVINKEL VED 
VALGISERENDE TIBIA OSTEOTOMIER.
Vik, Jarle  

45 FEMORAL OPENING WEDGE OSTEOTOMI FOR VALGUS KNæR.
Ekeland, Arne  

46 TIBIAL OPENING WEDGE OSTEOTOMI FOR VARUS KNæR.
Ekeland, Arne 

FF sesjon 7 - spinalkirurgi 1
Torsdag 25. oktober
08.30-10.00
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Greger Lønne og Lars M Hübschle

47 KLINISKE DATA FRA PASIENTER OPERERT MED LUMBAL SKIVEPROTESE VED ÅLESUND 
SYKEHUS.
Punsvik, Vidar

48 KOMPLIKASJONER VED LUMBAL SKIVEPROTESEKIRURGI VED ÅLESUND SYKEHUS.
Punsvik, Vidar 

49 LUMBAR DISC DEGENERATION PROGRESSED OVER 9 YEARS INDEPENDENT OF FUSION.
Froholdt, Anne

50 CHRONIC LOW BACK PAIN AND RADIOGRAPHIC LUMBAR DISC DEGENERATION ARE 
ASSOCIATED WITH INFLAMMATORY AND MATRIx DEGRADING GENE VARIANTS.
Omair, Ahmad

51 GENETIC CONTRIBUTION OF CATECHOL-O-METHYLTRANSFERASE VARIANTS IN 
TREATMENT OUTCOME OF LOW BACK PAIN: A PROSPECTIVE GENETIC ASSOCIATION 
STUDY.
Omair, Ahmad 

52 ERFARINGER MED EN MODIFISERT SKAGGS-METODE FOR BEHANDLING AV STØRRE OG 
RIGIDE RYGGDEFORMITETER BÅDE FOR PAS. MED IDIOPATISKE OG NEVROMUSKULæRE 
SKOLIOSER.
Bräuer , Torsten 

53 STIGENDE ANTALL POSTOPERATIVE INFEKSJONER ETTER RYGG KIRURGI.
Grabner Von Rosenberg, Jean-Paul

54 SÅRINFEKSJON ETTER RYGGKIRURGI.
Rossvoll, Ivar
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FF sesjon 8 - spinalkirurgi 2
Torsdag 25. oktober
10.30-12.00
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Ivar Rossvoll og Vidar Punsvik 

55 KOMPLIKASJONER VED OPERASJON AV SKOLIOSE HOS PASIENTER MED RETT SYNDROM.
Riise, Rolf

56 SCOLIOSIS DETECTION, PATIENT CHARACTERISTICS, TREATMENT, AND REFERRAL 
PATTERNS IN THE ABSENCE OF A SCREENING PROGRAM IN NORWAY.
Adobor, Raphael 

57 PRESENTASJON AV NSSS: NORSK SPINAL STENOSE STUDIE. 
Hermansen, Erland. 

58 NSSS: NORSK SPINAL STENOSE STUDIE II:RESULTATER ETTER TRE ULIKE KIRURGISKE 
METODER FOR BEHANDLING AV LUMBAL SPINAL STENOSE; EN RANDOMISERT 
KONTROLLERT STUDIE SOM SAMMENLIGNER LAMINARTHRECTOMI OG BILATERAL 
LAMINOTOMI MED UNILATERAL LAMINOTOMI OG CROSSOVER. 
Ahmed, Mohamed 

59 KAN ET RASKT BLIKK ERSTATTE AREALMÅLINGER FOR VURDERING AV LUMBAL SPINAL 
STENOSE PÅ MR?
Lønne, Greger 

60 DEGENERATIV SPONDYLOLISTESE (DS): ER DET NØDVENDIG Å GJØRE FIKSASJON 
I TILLEGG TIL DEKOMPRESJON? PRESENTASJON AV EN PLANLAGT NORSK 
MULTISENTERSTUDIE OG AV DATA FRA NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR 
RYGGKIRURGI (NKR).
Austevoll, Ivar

61 MEKANISKE TESTING AV PEDIKKELSKRUEKONSTRUKSJONER.
Seip, Andreas

62 RCT VERSUS REGISTER STUDIER VED EKSEMPEL KYFOPLASTIKK.
Hübschle , Lars Michael 

137 TO METODER FOR BAKRE SKOLIOSEOPPRETTING MED 20 ÅR I MELLOM.
«WISCONSIN» METODEN ELLER « ALL SCREW CONSTRUCTION»? ER DET NYESTE BEST?
Nilsen, Per Torgeir

FF sesjon 9 - Hånd 2
Torsdag 25. oktober
10.30-12.00
Sted: Base One
Møteledere: Konrad Mader og Yngvar Krukhaug

63 INTERN FIKSASJON AV SCAPHOIDEUM FRAKTURER/ PSEUDOARTHROSER MED HYBRID 
TEKNIK. 
Skak, Søren Valdemar  

64 BEHANDLING AV SCAPHOID FRAKTURER HOS ”HIGH PERFORMANCE” ATLETER. 
Tysland, Arne Christian 

65 MÅLING AV VOLAR ANGULERING OG FORKORTNING I FRAKTURER I COLLUM AV 5. 
METACARP. EN INTER- OG INTRA-OBSERVER VALIDITETS- OG RELIABILITETSSTUDIE.
Sletten, Ida Neergård 

66 GODE RESULTATER ETTER BEIN TRANSPLANTASJON OG K-PINNE FIKSERING AV 
SCAFOIDPSUEDARTROSER HOS BARN/UNGE.  
Reigstad, Ole

67 BRUK AV TØRR ARTROSKOPI I BEHANDLINGEN AV KOMPLEKS DISTAL RADIUS FRAKTUR: 
EN PROSPEKTIV STUDIE AV GJENNOMFØRBARHETEN. 
Mader, Konrad

68 KOMPLIKASJONER ETTER OPERATIV BEHANDLING AV USTABILE DISTALE 
RADIUFRAKTURER. 
Williksen, John H

69 SCAPHO-LUNæRT SPRIK VED EKSTAARTIKULæR COLLES FRAKTUR TRENGER VANLIGVIS 
IKKE BEHANDLING. 
Finsen, Wilhjalmur

70 ULNA+ OG KLINISKE RESULTATER ETTER OPERATIV BEHANDLING AV DISTALE 
RADIUSFRAKTURER. 
Williksen, John H

71 GODE RESULTATER MED HÅNDLEDDSPROTESE ETTER 3,8 (1,7-6,6) ÅR VED SNAC OG SLAC 
POSTTRAUMATISK ARTROSE. 
Reigstad, Ole

72 CARPAL TUNNEL SYNDROME AFTER OPERATIV BEHANDLING AV DISTALE 
RADIUSFRAKTURER. 
Williksen, John H
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FF sesjon 10 - tumor/infeksjon
Torsdag 25. oktober
10.30-11.30
Sted: 301
Møteledere: Olga Zaikova og Eivind Witsø

73 ERFARING MED MEGAPROTESER VED SEKSJON FOR ONKOLOGSIK ORTOPEDI; OUS 2005-
2011. 
Thorkildsen Joachim 

74 TIDLIGE KLINISKE ERFARINGER MED LUMIC-KOPPEN. 
Sellevold, Simen

75 MR I PRIMæRVURDERING AV BLØTVEVSSSVULSTER. 
Zaikova, Olga

76 NEKROTISERENDE MYOSITT, EN KASUISTIKK. 
Liyanarachi, Suki  

77 KRONISKE IMPLANTATINFEKSJONER. EN IN VIVO MODELL. 
Witsø, Eivind 

FF sesjon 11 - traume 2
Fredag 26. oktober
08.30-10.30
Sted: Film
Møteledere: Martinus Bråten og Aron Adelved

78 SAMMENLÅSING AV TRE SKRUER REDUSERER POSTOPERATIV LÅRHALSFORKORTNING 
ETTER FIKSERING AV STABILE LÅRHALSBRUDD I HUMANE KADAVERBEN. 
Basso. Trude

79 HEMIPROTESER I NORGE OG SVERIGE. SAMARBEID MELLOM NASJONALT 
HOFTEBRUDDREGISTER OG DET SVENSKE HOFTEREGISTERET. 
Giertsen, Jan-Erik

80 SPONTAN, UKOMPLISERT FJERNING AV HIP PIN GJENNOM RECTUM. 
Bjørbæk, Erik 

81 OUTCOMES ON MOBILITY AND ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN THE TRONDHEIM HIP 
FRACTURE TRIAL. A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL. 
Sletvold, Olav

82 BEHANDLING AV HOFTEBRUDD HOS DEMENTE PASIENTER. RESULTATER FRA NASJONALT 
HOFTEBRUDDREGISTER.
Kristoffersen, Målfrid Holen  

83 BIPOLAR HEMIPROTESE VS. TOTALPROTESE VED LÅRHALSBRUDD.  
Bøe, Tor Even

84 DETALJERT KOSTNADSANALYSE AV BEHANDLINGEN AV HOFTEBRUDD VED OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS, AVDELING ULLEVÅL. 
Andersen, Inger Marie

85 KLINISKE OG RADIOLOGISKE RESULTATER ETTER BEHANDLING AV LÅRHALSBRUDD I 
GOD STILLING. 
Sandnes, Øystein Drolsum

86 RADIOLOGISKE FUNN SOM KORRELERER MED LUKSASJON AV HEMIPROTESE. 
Parrington Hansen, Knut Egill

87 FOREKOMST AV ALVORLIGE KIRURGISKE POST OPERATIVE KOMPLIKASJONER ETTER 
USEMENTERT HEMIPROTESE ER LAVERE HVIS PROTESEKIRURG VAR MED VED INNGREPET. 
Steensland, Erik

88 EKSPERIMENTELL OSTEOPOROSE ØKER BEINRESORPSJONSMARKØREN TARTRATE-
RESISTENT SUR FOSFATASE (TRAP) I OSTEOBLASTER OG OSTEOCYTTER I KORTIKALT 
BEIN. 
Solberg, Lene Bergendal

89 LÅRSMERTER BLANT LANGTIDSBRUKERE AV BISFOSFONAT I OSLOOMRÅDET. 
Wang, Johan
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FF sesjon 12 - protese 3
Fredag 26. oktober
13.00-15.00
Sted: Kunst
Møteledere: Kristian Bjørgul og Geir Hallan

90 TRENING I TILLEGG TIL PASIENTUNDERVISNING KAN UTSETTE BEHOVET FOR 
PROTESEKIRURGI HOS PASIENTER MED HOFTEARTROSE.EN RANDOMISERT, 
KONTROLLERT STUDIE MED 3,5-6 ÅRS OPPFØLGING. 
Svege, Ida 

91 EKSPONERING FOR STØY VED ORTOPEDISKE PROSEDYRER. 
Watts, Elin 

92 HØY LØSNINGSFREKVENS VED 28 MILLIMETER METALL-METALL ARTIKULASJON 
SAMMENLIGNET MED KERAMIKK-POLYETYLEN OG METALL-POLYETYLEN I 
HOFTEPROTESER.
Bjørgul, Kristian

93 METALL-MOT-METALL PROTESER PÅ ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS. 
Borch, Tor Christian

94 FRAKTUR AV KERAMISKE PROTESEHODER, - EN SJELDENHET ELLER EN RISIKOFAKTOR Å 
TA HENSYN TIL.
Olsson, Marianne

95 HVORDAN GÅR DET MED PASIENTER SOM HAR FÅTT HOFTEPROTESE FØR DE ER 20 ÅR 
GAMLE?
Halvorsen, Vera

96 HOFTEPROTESEKIRURGI OG MINIMERING AV LUKSASJONER.
Muchow, Holger 

97 TIDLIG TAP AV BEINTETTHET RUNDT EN USEMENTERT FEMURSTAMME MED MODULæRE 
NAKKER. PRELIMINæRE RESULTATER.
Wik, Tina Strømdal

98 SIMULTAN BILATERAL HOFTEPROTESEOPERASJON VED SUS.
Haarr, Elin

99 VENTILASJON OG LEIE SOM MULIGE RISIKOFAKTORER FOR REVISJON AV TOTAL 
HOFTEPROTESE PÅ GRUNN AV INFEKSJON.
Baste, Valborg

100 BEHANDLING AV TIDLIGE, DYPE INFEKSJONER ETTER HOFTEPROTESEKIRURGI VED 
LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS I PERIODEN 2003-2010.
Kaul Jenssen, Kjersti 

101 A PROSPECTIVE, RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL OF RETRANSFUSION OF INTRA-
OPERATIVELY COLLECTED FILTERED WHOLE BLOOD IN TOTAL HIP SURGERY WITH THE 
SANGVIA BLOOD-REINFUSION SYSTEM.
Holen, Ketil Jarl

NORSK ORTOPEDPOST
Kuttekanter viser nettoformat: 148 mm bredde (+ 5 mm utfallende høyreside) x 210 mm høyde.

Sideplassering er som kuttekanter viser. Det må ikke gjøres endringer i denne annonsen.

Symposium. 
Challenges in Proximal 
Femoral Fractures

Ortopedisk Høstmøte

Onsdag 24. oktober 2012

Kl 14.00 - 15.15

Radisson Blu Plaza, Oslo

Rom: Ekeberg, 33. etg.

Foredragsholdere:

Dr. med. Christian Kammerlander

University Hospital Innsbruck

Innsbruck, Østerrike

Karoline Knutsen

Legemiddelkonsulent/farmasøyt

Lilly
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FF sesjon 13 - barn 2
Fredag 26. oktober
08.30-10.30
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Anders Wensaas og Christian Sætersdal

102 BRUDDRATER VED FYSISK AKTIVITET HOS BARN.
Randsborg, Per-Henrik 

103 SENFØLGER AV OBSTETRISK PLExUS BRACHIALISSKADE VED ST. OLAVS HOSPITAL
Hulleberg, Gunn  

104 50 ÅRS OPPFØLGING AV SEN-DIAGNOSTISERT HOFTELUKSASJON.
Terjesen, Terje

105 RISIKOFAKTORER FOR HOFTELEDDSDYSPLASI OG TOTALPROTESE I HOFTELEDDET.
Engesæter, Ingvild Øvstebø

106 KLINISKE KONSEKVENSER VED LANGTIDSOPPFØLGING AV DEFORMITET ETTER 
EPIFYSIOLYSIS CAPITIS FEMORIS.
Wensaas, Anders

107 INTER- OBSERVER ENIGHET FOR RADIOLOGISKE MÅLINGER AV ACETABULUM VED 
CALVé- LEGG- PERTHES SYKDOM.
Huhnstock, Stefan

108 FORMEN PÅ ACETABULUM VED DIAGNOSE PÅVIRKER PROGNOSEN VED CALVé-LEGG-
PERTHES SYKDOM.
Huhnstock, Stefan

109 DEBUTMÅTE PÅVIRKER PROGNOSEN VED BILATERAL CALVé-LEGG-PERTHES´ SYKDOM.
Wiig, Ola

110 ALTERNATIVE BEHANDLINGSTILBUD I UTLANDET, ET TILFELLE MED CALVé LEGG 
PERTHES.
Parrington Hansen, Knut Egill

111 EN FIRE ÅR GAMMEL GUTT SOM «IKKE VIL GÅ» OG HALTER. 
Vatn, Bente

112 IRREDUCIBLE HIPS CAUSED BY ACAETABULAR CARTILAGE OVERGROWTH IN A 
NEWBORN; A CASE REPORT.
Holen, Ketil Jarl

113 91 PASIENTER MED 136 KLUMPFØTTER BEHANDLET FØR PONSETI-METODEN BLE 
INNFØRT VED 5 SYKEHUS I NORGE.
Sætersdal, Christian

FF sesjon 14 - skulder/albu
Fredag 26. oktober
10.30-12.00
Sted: Base One
Møteledere: Kirsten Lundgreen og Rune Moan

114 SMERTELINDRING VED ARTROSKOPISKE SKULDEROPRASJONER.
Grønseth, Anders

115 ULTRALYDVEILEDET LAVAGE AV KALK VED TENDINOSIS CALCAREA  
- FORELØPIGE RESULTATER.
Moosmayer, Stefan

116 BEDRE FUNKSJON OG LIVSKVALITET MED TOTAL ENN MED HEMIPROTESE I SKULDER.
Skredderstuen, Arne 

117 PROGNOSTISKE FAKTORER I RELASJON TIL GRAD AV ARTROSE OG ROTASJON VED ÅPEN 
ALBUEARTROLYSE.
Eriksson, Joakim

118 ÅPEN ARTROLYSE VED STIV ALBUE ETTER TIDLIGERE SKADE.
Pettersen, Petter Morten.

119 ØKET FOREKOMST AV APOPTOSE OG ØKET P53-AKTIVITET VED PARTIELLE 
SUPRASPINATUSSENERUPTURER.
Lundgreen, Kirsten

120 FULLTYKKELSE RUPTURER AV SUPRASPINATUSSENEN HAR SIGNIFIKANT REDUSERT 
MUSKEL-REGENERASJONSPOTENSIALE.
Lundgreen, Kirsten
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FF sesjon 15 - Fot/ankel
Fredag 26. oktober
08.30-09.00
Sted: Rom 301
Møteledere: Marius Molund og Lars Kjetil Aas

121 ANKELARTRODESER VED MARTINA HANSENS HOSPITAL 2007-2011.
Sundet, Mads

122 44 PRIMæRE ANKELARTRODESER OPERERT VED ST. OLAVS HOSPITAL I PERIODEN 
2000-2010.  EN ANALYSE AV BEHANDLINGSRESULTATER VED FORSKJELLIGE 
OPERASJONSMETODER.
Forselv, Gabriel Christian

123 REDUSERT INTRAARTIKULæR BELASTNING OG LITE KOMPRESJON I ANKELLEDDET 
UNDER VEKTBæRING HOS PASIENTER OPERERT MED LEDD-DISTRAKSJON 
(ARTHRODIATASE).
Steen, Harald 

124 TRANSPOSISJON AV TIBIALIS POSTERIOR SENEN SOM BEHANDLING AV DROPPFOT 
ETTER KNELUKSASJON. 
Molund, Marius

125 KOMPLEKS FOTKIRURGI: ALLTID VIL DET TRENGES EN INDIVIDUELL TILNæRMING – CASE 
DISCUSSION.
Hahn, Andreas

126 TIDLIGE RESULTATER ETTER DEKOMPRESJON AV MORTON’S NEVROM.
Bertz, Ari

127 PASIENTTILFREDSHEIT ETTER OPERASJON FOR HALLUx VALGUS MED 
INTERMETATARSAL-VINKEL OVER 15 GRADER. SAMANLIKNING AV PASIENTER OPERERA 
MED CHEVRON DISTAL OSTEOTOMI VS. LAPIDUS PROSEDYRE.
Robstad, Bjørn

FF sesjon 16 - kne/skopi 2
Fredag 26. oktober
13.00-14.30
Sted: Rom 301
Sesjonsledere: Randi Hole og Jon Olav Drogset

128 KNESKADE ETTER FALL FRA FJELL. EN KASUISTIKK.
Drogset, Jon Olav

129 RADIOLOGISK BILLEDDIAGNOSTIKK I VURDERING AV FREMRE 
KORSBÅNDREKONSTRUKSJONER.
Parka, A P

130 COMPARISON OF EIGHT TIBIAL SIDE DEVICES FOR SOFT TISSUE ANTERIOR CRUCIATE 
LIGAMENT RECONSTRUCTION: A BIOMECHANICAL STUDY.
Aga, Cathrine

131 FIKSASJON AV HAMSTRINGGRAFT I FEMUR VED ACL-REKONSTRUKSJON. RESULTATER 
ETTER TO ÅR - EN PROSPEKTIV RANDOMISERT STUDIE.
Gifstad, Tone

132 PRESENTASJON AV EN NY TEKNIKK FOR SENEFIKSASJON I BENVEV 
Grimsgaard, Christian

133 BMD VED NORMAL TILHELING AV SENE I TIBIA BENTUNNEL - EN LONGITUDINELL 
EKSPERIMENTELL STUDIE I ROTTE
Hjorthaug, Geir Aasmund

134 VEDVARENDE HYPOESTESI ETTER HØSTING AV HAMSTRINGSSENER TIL 
KORSBÅNDSREKONSTRUKSJON.
Inderhaug, Eivind

135 FREMRE KORSBÅNDSSKADE FØRER I LITEN GRAD TIL SEKUNDæRE MENISK- OG 
BRUSKSKADER HOS BARN.
Moksnes, Håvard

136 EFFEKT AV MENISK- OG BRUSKSKADE PÅ PASIENTRAPPORTERT RESULTAT ETTER 
REKONSTRUKSJON AV FREMRE KORSBÅND.
Røtterud, Jan Harald
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Protese 1

sementering og plassering aV aCetabUlarkomponent: resUltater FØr og 
etter innFØring aV exeter rimFit CUp.

Einar Andreas Sivertsen  Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Mads Sundet   Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Pål Borgen   Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital

innledning: Exeter Rimfit cup er en ny acetabularkomponent som har flens og sementkuler. 
Sementkulene skal hindre at komponenten skviser bort sementen under innstøping. Den har 
også ny plast (x3). I tilegg har man konstruert et instrument som skal gjøre at man får bedret 
plasseringen av koppen. Rim cutter lager en hylle tilpasset flensen på koppen. Dette skal 
bedre sementmantelens kvalitet, koppens plassering, samt hindre ”bunning” av komponen-
ten. Våren 2011 ble koppen introdusert ved Martina Hansens hospital. Vi evaluerte de radiolo-
giske resultatene av endringen. 

materiale og metode: 215 pasienter operert med sementert totalprotese i de tre første må-
nedene i 2010 (n=104) og 2012 (n=111) ble inkludert. Tre kirurger gjorde følgende målinger 
på første postoperative AP bilde av bekkenet: Inklinasjonsvinkelen, den korteste og lengste 
diameter i ellipsen dannet av koppen, sementmantelens tykkelse i DeLee/Charnley sone I,II 
og III og størrelsen på caput. Anteversjonsvinkelen ble beregnet etter Lewinneks metode. 
Variasjonskoeffisienten ble brukt som et mål på variasjonen i sementmantelens tykkelse i 
sone I,II og III.
  Det var 75 % kvinner. Gjennomsnittsalder var 70.0 år (SD=8.3). Gjennomsnittlig opera-
sjonstid var 70.6 minutter (SD=18.5). 

resultater: Gjennomsnittlig anteversjon av koppen var 18.2° før skifte av prosedyre mot 15.5° 
etter (p<0.01). 93.3 % av koppene hadde anteversjon mellom 5° og 30° før skifte av prosedyre 
mot 90.1 % etter (ns). Gjennomsnittlig inklinasjon var 43.8° før skifte av prosedyre mot 45.5° 
etter (p<0.05). 87.5 % av koppene hadde inklinasjon mellom 30° og 50° før skifte av prosedyre 
mot 77.5 % etter (p=0.054). 81.7 % av koppene hadde plassering innenfor ”safe sone” defi-
nert som 5°-30° anteversjon og 30°-50° inklinasjon før skifte av prosedyre, mot 69.4 % etter 
(p=0.036)
  Gjennomsnittlig tykkelse av sementmantelen i sone I, II og III før skifte av prosedyre var 
2.5, 4.4 og 5.9 millimeter. Etter skiftet var den 5.1, 7.1 og 7.3 millimeter. Forskjellene i hver sone 
var statistisk signifikante (p<0.001).
  Sementmantelens tykkelse er jevnere etter skifte av prosedyre. Gjennomsnittlig varia-
sjonskoeffisient var 39.7 % før og 24.2 % etter skifte av prosedyre, (p<0.001).

Diskusjon: Denne studien viser ingen forbedring i plassering av koppen, men en bedret 
distribusjon av sementen. Dette er av usikker klinisk betydning. Vi vil utvide studien til regis-
trering av kliniske hendelser. 

betydning/relevans: Høy oppmerksomhet rundt kopplassering er viktig. Nesten ingen kop-
per har for mye anteversjon, og svært få er for flate. Ved bruk av rim cutter og kopp med flens 
er det viktig å være oppmerksom at flensen legger seg på hyllen, og at den ikke henger seg 
opp på forveggen. 

Abstrakt 1 Abstrakt 2

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Protese 1

Vitamin e inFUnDert kryssbUnDet plast meD 32 og 36 mm HoDe - en pro-
spektiV ranDomisert rsa-stUDie meD 2 års resUltater

Einar Lindalen¹, Stephan Maximillan Röhrl2, Øystein Høvik¹, Lars Nordsletten2

¹ Lovisenberg Diakonale Sykehus, ortopedisk avdeling, Oslo
2Ortopedisk avdeling, Oslo Universitets sykehus.

innledning: Plastslitasje har vært en hovedårsak til revisjon av totalproteser i hoften. Kryss-
bundet plast har vist lav slitasje sammenlignet med konvensjonell plast. Kryssbinding av 
plasten genererer frie radikaler som igjen kan reagere med oksygen i kroppen og føre til at 
plasten mister sine initiale gode mekaniske egenskaper. Reduksjon av frie radikaler er derfor 
ønskelig. E-Poly™ kryssbundet plast er bestrålt og varmet opp til under smeltepunktet samt 
tilsatt vitamin-E som en antioksidant for å redusere nivået av frie radikaler. Laboratorieresul-
tater har så langt vist gode resultater, men kliniske studier mangler i å dokumentere effekten 
in vivo.
  Luksasjonsfrekvensen kan reduseres ved å bruke store leddhoder. Store leddhoder kan 
imidlertid føre til økt plastslitasje. I en prospektiv randomisert klinisk studie analyserer vi 
slitasje av E-Poly™ kryssbundet plast med keramisk hode av Biolox™ delta med 32 eller 36 mm 
diameter. Preliminære resultater ble presentert i 2011.

Formål: Å evaluere slitasjen av E-Poly™ og om det er forskjell i slitasje mellom 32 og 36 mm 
leddhoder.

material og metode: 50 hofter (49 pasienter) ble randomisert til enten 32 eller 36 mm ledd-
hode. Alle skulle ha primær artrose som diagnose, uten anatomiske avvik. Vi brukte et use-
mentert Exceed ABT skall og Corail usementert lårbensprotese. Vi har brukt Harris og Oxford 
Hip score og evaluert protesen med røntgen samt markerless RSA. Aktivitet ble målt med 
UCLA aktivitets score etter 2 år.

resultater: Etter 2 år er slitasjen (95% CI) inkludert ”creep” på 0.041 mm (0.015-0.066) i prok-
simal retning og 0.18 mm (0.16-0.20) i total 3D. Fra 1-2 år er slitasjen på 0.03 mm (0.002-0.058) 
i proksimal retning og 0.015 mm (-0.018-0.047) i total 3D. Etter antatt periode med ”creep” 
fant vi ingen påvisbar slitasje hverken i y aksen eller i total 3D fra 3 måneder og opp til 2 år 
(Wilcoxon signed rank test). For proksimal penetrasjon fant vi ingen signifikante forskjeller 
mellom 32 (n=25) og 36 mm (n=23) leddhode. Slitasje (95% CI) inkludert “creep” i total 3D når 
man sammenligner 32 og 36 mm hoder var henholdsvis 0.195 mm (0.166-0.223) and 0.158 mm 
(0.121-0.195) (p=0.045). Det var ingen forskjell mellom gruppene i inklinasjon av koppen, bo-
dymass indeks, aktivitets score eller oppfølgingstid. 

konklusjon: 2 års resultater viser ekstrem lav slitasje. Forskjellen med mindre slitasje for 36 
mm hode er vanskelig å forklare. Vi vil imidlertid følge denne randomiserte gruppen videre 
da det er for tidlig å konkludere om slitasjen på lang sikt.
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Protese 1

glUtealsVikt etter HoFteprotese kirUrgi 

Anders Walløe, Gunnar Follerås, Emil Mohr, Mette Willumstad Thomsen, NPE og Ove Furnes
Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

innledning: NPE har behandlet et stort antall erstatningssaker som gjelder glutealsvikt etter 
operasjon med totalprotese. Det er lite å finne om dette i litteraturen. Det er trolig at tilgan-
gen, som er den mest brukte i Norge, er årsak til problemet. Pasientene med glutealsvikt blir 
ofte smertefrie, men ha dårlig funksjon med behov for krykke eller stokk (positiv Trendelen-
burgs test).

materiale og metode: Alle erstatningssaker med operasjonsdato i 2006 og 2007 er gjennom-
gått. Vi inkluderte pasienter med artrose (ikke dysplasi, reoperasjoner eller tilstander etter 
skader). Vi har fått antall opererte hofter med tilsvarende diagnose fra Nasjonalt register for 
leddproteser. Derframgår den operasjonsmetode som er benyttet.

resultat og diskusjon: NPE har behandlet 188 erstatningssaker fra de to årene. Det er 163 
saker med primær artrose og dårlig resultat av kirurgien i hoften. Av disse har 70 fått medhold 
og 93 fått avslag. Det er to pasienter som først fikk avslag, men som deretter fikk medhold 
i Pasientskadenemnda. Glutealsvikt er angitt hos 52 pasienter. Det gjelder 42 kvinner og 10 
menn, med gjennomsnittsalder på henholdsvis 68 år og 71 år. Det er 14 pasienter som har fått 
medhold, 6 med samtidig infeksjon og 4 med samtidig skade av nervus gluteus superior. Det 
er 4 pasienter som har fått medhold av annen grunn. Ingen fikk medhold for muskelløsning 
alene. Muskelløsning betraktes som en påregnelig risiko som pasienten må ta ansvar for.
  Det ble i 2006 og 2007 operert 9967 hofter med primær artrose i Norge. Av disse er 6576 
operert med lateral tilgang og 660 med anterolateral tilgang (Watson-Jones). Det er 2532 som 
er operert med posterolateral tilgang. Resten er operert med annen tilgang (0,2%) eller opp-
lysninger mangler (1,8%).
  Vi har ikke hatt anledning til å gå inn i pasient journalene (forutsetter samtykke fra pasi-
entene eller søknad til REK om dispensasjon fra taushetsplikten), men vårt inntrykk er at det 
bare er pasienter med Hardinge tilgang som får gluteal svikt. Som bifunn fant vi at det var 
klaget på 33 infeksjoner hvorav 28 fikk medhold (særskilte regler ved infeksjon) og 5 avslag på 
grunn av forhold ved pasientene. Det var 31 pasienter som hadde peroperativ skade av ner-
vus ischiadicus og 2 av nervus femoralis. Seks pasienter har krevet erstatning på grunnlag av 
periprostetisk fraktur. Tre var operert med sementfrie femurstammer.

konklusjon: Det er risiko for løsning av gluteus medius ved Hardinge tilgang til hoften. Me-
toden er den dominerende i Norge og selv med uresorberbar tråd og feste gjennom borehull 
synes denne komplikasjon å opptre. Revisjoner som utføres for denne tilstand rapporters 
ikke til NRL og det finnes trolig et betydelig mørketall. Mange av disse pasientene er forsøkt 
rekonstruer med til dels dårlige resultater. 

Protese 1

pasientrapportert resUltatet etter innsatt primær HoFteprotese meD 
anterolateral/Fremre, lateral og bakre tilgang.

Amlie E1, Havelin L2, Furnes O2, Baste V2, Høvik Ø1, Nordsletten L3, Dimmen S1 
1. Lovisenberg Diakonale Sykehus, 2. Nasjonalt register for leddproteser, ortopedisk klinikk, Haukeland  
Universitetssykehus, 3. Oslo Universitetssykehus Ullevål

bakgrunn: Lateral og bakre operasjonstilgang ble i 2010 benyttet i henholdsvis 53,5% og 
29,6% ved innsetting av primær hofteprotese. Bruk av fremre og anterolateral tilgang er 
økende på grunn av antatt kortere liggetid og kortere rehabiliteringsfase for pasienten. 
Denne studien evaluerer pasientens opplevelse av operasjon med ulike tilganger 1-3 år etter 
operasjonen.

materiale og metode: Et utvalg ble gjort blant pasienter operert på sykehus som hadde ut-
ført minst 25 inngrep med aktuelle tilgang i perioden 2008 – 1. halvår 2010, der operasjonen 
var rapportert til Nasjonalt register for leddproteser. Pga lavt antall, ble pasienter med antero-
lateral og fremre tilgang slått sammen til en gruppe. I denne gruppen ble kun pasienter med 
omvendt hybrid fiksasjon (498) inkludert. Til sammenligning ble et uttrekk gjort av pasienter, 
i sammenlignbare aldersgrupper, med lateral tilgang (500) og bakre tilgang (478) med om-
vendt hybrid- eller usementert fiksasjon. Spørreskjema med angivelse av komplikasjoner, 
smerte og funksjon samt HOOS- og EQ-5D skjema ble sendt til 1476 pasienter

resultater: 1267 (86%) pasienter besvarte spørreskjemaet. På spørsmål om operasjonen 
hadde ført til halting ble dette markert av 24,5% i gruppen lateral tilgang. Tilsvarende tall var 
11,7% og 12,4% i gruppene anterolateral+ fremre og bakre tilgang. 
  På VAS skala for pasientfornøydhet (0-100) var gjennomsnittsverdi i gruppen lateral til-
gang 83 mot 88 og 90 i gruppene anterolateral/fremre og bakre tilgang. Tilsvarende tall på 
VAS skala for smerte var henholdsvis 16, 11 og 10. Lateral tilgang hadde lavere HOOS index 
(80 mot 86 i gruppen anterolateral/fremre og bakre). Klinisk relevans for denne forskjellen er 
usikker, men forskjellen gjenspeiles i alle subscore. EQ5 index viser også samme tendens (66 
mot 75 i gruppen anterolateral/fremre og bakre). EQ5 VAS skala (0-100) var 76 i gruppen late-
ral mot 80 i gruppen anterolateral og bakre tilgang.

Diskusjon: Halting angis av pasientene som en hyppig komplikasjon ved lateral tilgang. 
Årsak til halting er ikke angitt, men forskjellen antas å bero på svikt i gluteus medius og mini-
mus.. Halting kan også forklare forskjellene i pasientfornøydhet og HOOS, EQ5 index og -VAS.
Materialet gir ikke svar på om forskjellene kan skyldes at lateral tilgang har en større andel 
overvektige pasienter som kan forklare disse forskjellene. Materialet er heller ikke justert for 
fiksasjon eller protesetype.

konklusjon: Halting er en betydelig komplikasjon sett fra pasientens ståsted. Hverken symp-
tomet eller reoperasjon for halting rapporteres til leddregistret, og pasientrapporterte resul-
tater bør inngå som rutineinnsamling av data når resultat av operasjoner skal evalueres.

Abstrakt 3 Abstrakt 4
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Protese 1

manglenDe korrelasJon mellom raDiologiske parametere og klinisk 
resUltat etter totalprotese i HoFteleDD Via Fremre tilgang

Filip Bjørdal, med.stud, Universitetet i Oslo
Kristian Bjørgul, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold Moss

bakgrunn: Det ansees som viktig å plassere protesekomponentene riktig for å oppnå god 
stabilitet, riktig biomekanikk og for å minimere slitasje. Det finnes imidlertid lite dokumenta-
sjon som viser om tilsiktet og perfekt posisjonering av komponentene gir bedre kliniske resul-
tater enn suboptimal plassering av hofteprotesekomponenter.

Formål: Å undersøke i hvilken grad acetabular abduksjonsvinkel, kombinert anteversjon 
mellom acetabulum og femur samt abduktor-vektarm påvirker klinisk resultat det første året 
etter operasjon. 

materiale og metode: Direkte fremre tilgang til hofteleddet gjennom Smith-Petersens inter-
vall ble innført i 2010, og alle pasientene ble undersøkt postoperativt med vanlig røntgen og 
CT i tillegg til Harris Hip Score(HHS) og Hip Osteoarthritis Outcome Score (HOOS). Vi har data 
for 166 operasjoner i denne perioden. For kombinert anteversjon beregnet vi antall opera-
sjoner som resulterte i verdier innenfor safe-zone på 25-50 grader og sammelignet disse med 
gruppen utenfor safe-zone med hensyn på hver parameter av HOOS og HHS ved hjelp av 
t-test. Likeledes ble abduksjonsvinkel og abduktor-vektarm inndelt i grupper basert på hen-
holdsvis avvik fra tilsiktet vinkel og avvik fra frisk side. Gruppene ble sammenlignet for hver 
parameter av HOOS og HHS.

resultater: Gjennomsnitlig abduksjonsvinkel var 45,6 grader. Vi fant ingen signifikant for-
skjell i klinisk resultat mellom gruppene med avvik fra anbefalt vinkel.
  Samlet anteversjon var gjennomsnittlig 37,8 grader, og vi fant ingen korrelasjon mellom 
samlet anteversjon og klinisk resultat. Andelen pasienter innenfor safe zone var 109 av 166 
(66%), og det var ingen forskjell i klinisk resultat mellom gruppen innenfor og gruppen uten-
for safe zone.
  Abduktor-vektarm var gjennomsnitlig 65,4 millimeter på operert side og 58,2 på frisk 
side. Det var ingen forskjell i klinisk resultat mellom gruppene som fikk en abduktor-vektarm 
innenfor +-5 millimeter av frisk side, og dem som fikk endret vektarmen med mer enn 5 mil-
limeter. Vi fant ingen korrelasjon mellom vektarm og klinisk resultat.

Diskusjon/relevans: Studien indikerer manglende korrelasjon mellom radiologiske para-
metere og klinisk resultat. Dette kan skyldes at disse parameterne reelt sett ikke spiller noen 
avgjørende rolle for det kliniske resultatet for den enkelte pasient. Vi kan imidlertid ikke ute-
lukke at måleinstrumentene vi brukte ikke er sensitive nok til å plukke opp en underliggende 
forskjell. Dessuten kan det vise seg forskjeller ved lengre tids oppfølging.

Abstrakt 5 Abstrakt 6

Protese 1

erFaring meD mUskelsparenDe Fremre tilgang til HoFteleDDet VeD  
isolert koppreVisJon

Even Østheim, Marianne Olsson, Lukas Månsson
Drammen Sykehus

innledning: Teoretisk vil muskelsparende fremre tilgang (Smith-Petersen eller Watson-Jones) 
i ryggleie kunne være gunstig ved isolerte kopprevisjoner. Ryggleie vil kunne medføre enn 
mer sikker plassering av komponenten, fremre tilgang er den korteste veien inn til acetabe-
lum, og den hypotetiske fordelen med muskelsparende kirurgi. Men man kan tenke seg at 
dette kan gi problemer med for eksempel dårlig oversikt, og en betydelig læringskurve. Vi 
ønsket å evaluere vår tidlige erfaring med isolerte kopprevisjon gjort med en fremre muskels-
parende tilgang til hoften

materialer og metoder: Det ble gjort en retrospektiv deskriptiv studie av alle pasienter som 
hadde blitt operert med isolert kopprevisjon med en muskelsparende fremre tilgang i rygg-
leie på Drammen Sykehus.

resultater: Totalt var det 9 pasienter. Indikasjon for revisjon var; 3 frakturer av keramisk hode, 
2 luksasjoner, og 4 løse kopper. Pasientene hadde fått gjort primær inngrepet i bakre tilgang 
i 2 tilfellen, lateral tilgang i 3 tilfellen, og i fremre tilgang i 4 tilfellen. Median operasjonstiden 
var 95 min (76-242 min) og median post operativ liggetid var 2 døgn (1 – 9 døgn). Det ble satt 
inn sementerte kopper i 5 fall, usementerte kopper i 4 fall (Pinnacle revisjonskopp og Avanta-
ge 3P). Beintransplantat ble høstet intramedullært fra tibia ved et tilfelle. Det er ikke registrert 
noen kirurgiske komplikasjoner.

Diskusjon: I samtlige fall ble revisjonen gjennomført etter plan og uten kirurgiske kompli-
kasjoner. Den store variasjonen i operasjonstid taler for at det er en betydelig læringskurve. 
Hvis det skulle være behov så kan fremre muskelsparende tilganger konverteres til klassiske 
ekstensive fremre tilganger, men dette har vi ikke hatt behov av i denne lille serien. Fremre 
muskelsparende tilganger kan vurderes som et alternativ ved isolert kopp revisjon.

betydning: Vi vil fortsette å gjøre isolerte kopprevisjoner med fremre tilgang hos selekterte 
pasienter.
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Protese 1

en in Vitro eValUering aV primærstabilitet i en Usementert FemUrstamme 
meD Ulike moDUlære nakker. 

Enoksen C H  Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus
Wik T S  Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs Hospital
Klaksvik J  Ortopedisk forskningssenter, St Olavs Hospital
Gjerdet N R  Det medisinsk-odontologiske fakultet - Biomaterialer, UiB
Arthursson A  Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

bakgrunn: Usementerte implantater er avhengig av initial primærstabilitet for å oppnå 
beininnvekst og sekundær stabilitet. Stabiliteten til en usementert femurstamme er avhengig 
av implantatets egenskaper, kirurgisk teknikk og pasientforhold. Valg av modulære nak-
ker som ledd i innsetting av totalprotese i hoften gir muligheter for å justere femoral offset, 
benlengde og nakkevinkler for å kunne optimalisere og rekonstruere leddets opprinnelige 
biomekaniske forhold. 

Formål: Undersøke og evaluere primærstabilitet i en primær usementert total hofteprotese 
(THA) med ulike modulære nakker i humane kadaverbein.

metode: En usementert primær femurstamme (Profemur® Gladiator, Wright Medical Techno-
logy Inc) ble innsatt i tolv humane lårbein av en erfaren ortoped i henhold til retningslinjene 
fra produsent. Kadaverbeina ble testet i en hoftesimulator med pasientspesifikk belastning 
ved simulert ettbensstand og trappegang. Stammen ble testet i kombinasjon med et 28 mm 
caput og med fire ulike modulære nakker: standard, kort, retro (15°) og varus (15°). En 'mi-
cromotion jig' ble brukt for å måle mikrobevegelser i overgangen bein - protese på to ulike 
forhåndsdefinerte nivå.

resultater: Det ble funnet størst bevegelse for femurstammen koblet til varusnakke i trap-
pegangsbelastning på distalt nivå (78um). Mikrobevegelsene for stamme med varusnakke 
og retronakke var signifikant større enn mikrobevegelsene for stamme med standardnakke 
(43um) , henholdsvis p<0.001 og p=0.04.
Diskusjon: Det er fortsatt lite kliniske langtidsdata på bruken av modulære nakker, og kun 
enkeltstudier som viser god 10-års overlevelse for modulære nakker. Det finnes kasusrappor-
ter der man peker på økt risiko for løsning og modulære nakkebrudd ved bruk av modulære 
nakker. Det australske leddregisteret har i sin siste rapport vist at det er signifikant høyere re-
visjonsrate for femurstammer med modulære nakker sammenlignet med konvensjonell THA. 
  I dette eksperimentet er de gjennomsnittlige mikrobevegelsene for de testede modu-
lære nakkene under 150um, og innenfor det området hvor det normalt er mulighet for at 
sekundær beininnvekst inntreffer. Likevel er gjennomsnittlig mikrobevegelser for varusnak-
ken dobbelt så store som for standardnakken. For enkeltpasienter er bevegelsene utover det 
aksepterte området. Det kan diskuteres om denne økte bevegeligheten i kombinasjon med 
andre forhold som kirurgisk teknikk, pasientens beintetthet og BMI kan gi mikrobevegelser 
som kan hindre beininnvekst og fremtidig sekundær stabilitet. Dette må ses i lys av in vitro 
testingens kjente begrensninger. 
konklusjon: In vitro eksperimentet viser at Profemur® Gladiator femurstamme koblet til 
modulære nakker gir mikrobevegelser innefor de nivåene som man forventer vil kunne tillate 
beininnvekst og sekundær stabilitet. 

Protese 1

CHarnley VersUs exeter. kValitetskontroll aV HoFteproteser meD Hen-
syn til tiDlig lUksasJon.

Rüdiger Bezold, ortopedisk avdeling, STHF, Skien

bakgrunn: Luksasjonsfrekvens etter totalproteseoperasjon i hofte ligger ifølge litteraturen 
ved 1-8%. Luksasjoner som ikke medfører revisjon rapporteres imidlertid ikke til proteseregis-
teret. Ved Sykehuset Telemark HF, Skien, skiftet man 2007 fra Charnley (monoblokk) til Exeter 
som standard hofteprotese uten å forandre tilgangen (direkte lateral).

Formål: Vi ønsket å undersøke om det var ulik luksasjonsfrekvens i de to gruppene innen et 
år postoperativt. 

materiale og metode: Gjennomgang av journal og operasjonsprotokoll til Charnley-pasien-
ter, operert 2003-2006. Exeter-pasienter, operert 2007-2010, ble kontakter via brev, supplert 
med journalgjennomgang. Det ble registrert bakgrunnsdata samt tidlige luksasjoner. I tillegg 
ble det gjort subanalyse av komplikasjonsgruppene.

resultater: Luksasjonsfrekvensen var 5,9% i Charnleygruppen (27/461) og 2,6% i Exetergrup-
pen (11/427). Denne forskjellen er signifikant (χ²-test, p<0,05). Det var en del spredning i 
Charnleygruppen (0-285 dager) mht første luksasjon, mens alle luksasjoner i Exetergruppen 
skjedde innen 3 måneder postoperativt. Andel LiS som hovedoperatør var henholdsvis 17/27 
(Charnley) og 8/11 (Exeter). 14/27 versus 8/11 undergikk revisjon. Komponentbytte ble utført 
hos henholdsvis 2/14 (Charnley) og 8/8 (Exeter). Andel med glutealsvikt i revisjonsgruppene 
var 11/14 (Charnley) og 7/8 (Exeter) .

Diskusjon: Årsakene til proteseluksasjon er multifaktorielle. Kjente risikofaktorer som kom-
ponentfeilplassering, manglende operativ erfaring og glutealsvikt finnes også i vårt mate-
riale. Samtidig skiller de to undersøkte proteser seg i forhold til protese-design i flere punkter, 
blant annet caputstørrelse (22,225 versus 28mm) og offset (40-45mm versus 35,5-50mm). 
Preoperativ templating ble først innført med Exeter-protesen. 

konklusjon: Luksasjonsfrekvensen innen første år postoperativt har gått ned etter overgang 
fra Charnley til Exeter. Antall luksasjoner er for lav til å kunne dra sikre konklusjoner på årsaks-
sammenhengen, men forskjell i protesedesign og utstyr kan ha betydning. 

Abstrakt 7 Abstrakt 8
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Protese 1

en migrasJonsanalyse aV C-stem amt VersUs 
exeter stamme meD rsa

Bernhard Flatøy Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Jonas Rydinge Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Stephan M Röhrl  Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Lars Nordsletten  Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

innledning: C-stem AMT og Exeter stamme er begge kileformede sementerte stammer, 
designet for kontrollert nedsynkning i sementmantelen. C-stem AMT er en modifikasjon av 
den originale C-stem som har god 10 års overlevelse til tross for en øket retroversjon i initial 
fasen målt med RSA. Det finnes ingen tidligere RSA analyse eller langtidsdokumentasjon på 
den nye modifiserte C-stem AMT. Tidligere litteratur har vist at små forandringer i design kan 
påvirke stabilitet og overlevelse.  
  Vårt mål var å sammenlikne migrasjonsmønsteret av den nye C-stem AMT sammenliknet 
med Exeter.

materialer og metode: 70 pasienter med gjennomsnittsalder 65 år ble randomisert til C-
stem AMT eller Exeter stamme sammen med Marathon kopp og 32mm hode ved Ringerike 
sykehus. Inklusjonskriterier var primær eller sekundær artrose uten større anatomiske avvik 
eller revmatisk sykdom. Pasientene ble fulgt opp med RSA og klinisk score opp til 2 år.

resultater: Etter 2 år, ser man at C-stem AMT har en distal migrasjon sammenliknbar med 
Exeter stammen. Derimot har C-stem AMT signifikant høyere retroversjon med en gjennom-
snittlig verdi på 1,18°, sammenliknet med 0,31° for Exeter.

Diskusjon: Våre data viser at C-stem AMT i likhet med den originale C-stem har initial retro-
versjon. Sammenliknet med Exeter, kan dette skyldes forskjellen i design, hvor C-stem AMT 
har trippel kile og Exeter har dobbel. Langtidseffekten av denne rotasjonen er uklar da 10 års 
resultatene av den originale C-stem er gode.

betydning: Studien bidrar med dokumentasjon på en stamme uten langtidsresultat, og fun-
nene tilsier at man bør følge pasientene nøye pga. økt retroversjon opp til 2 år.

Abstrakt 9 Abstrakt 10

Protese 2

risikoFaktorer For kneprotese, en prospektiV koHort stUDie aV 212 529 
inDiViDer

Hilde Apold1, Haakon E. Meyer2, Valborg Baste3, Ove Furnes3, Gunnar B. Flugsrud4

1Ortopedisk avdeling Sykehuset Telemark, Skien, 2Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi ved 
Universitetet i Oslo, 3Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus 
4Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus 

Artrose er en av de vanligste leddlidelsene, og kneleddet er et av de hyppigst affiserte led-
dene. Vi har undersøkt risikofaktorer for å bli operert med protese i kneleddet for primær 
artrose i en stor norsk kohort.

materiale og metode: Ved å koble resultater fra flere norske helseundersøkelser med nasjo-
nalt register for leddproteser kunne vi analysere risikofaktorer for å bli operert med protese i 
kneleddet hos over 200 000 personer. Helseundersøkelsene ga opplysninger om høyde, vekt, 
røykestatus, og om fysisk aktivitet på fritid og under arbeid. Leddregisteret ga opplysninger 
om kneproteser satt inn for primær artrose. Både totalproteser med og uten patellakompo-
nent, og unicondylære kneproteser ble inkludert. Analysene ble utført ved hjelp av Cox over-
levelsesanalyse.

resultat: 212 529 personer ble inkludert i studien. I løpet av 12 års oppfølgingstid mottok 392 
menn, og 797 kvinner protese i kneleddet. Høy kroppsmasseindeks og tungt fysisk arbeid var 
klare risikofaktorer for å få kneprotese (se tabell). Daglig-røykere hadde noe lavere risiko for å 
bli operert enn ikke-røykere. Fysisk aktivitet på fritiden hadde ingen innvirkning på risikoen.

kroppsmasseindeks (kg/m2) arbeidsaktivitet

menn RR* (95 % KI) menn RR* (95 % KI)

<23.3 1 Overveiende stillesittende arbeid 1

23.3-25.1 3.0 (1.9-4.8) Arbeid som krever mye gåing 1.3 (1.0-1.7)

25.1-27.2 4.0 (2.5-6.2) Arbeid hvor en går og løfter mye 1.9 (1.5-2.6)

>27.2 7.4 (4.8-11.4) Tungt kroppsarbeid 2.6 (2.0-3.5)

kvinner kvinner

<21.7 1 Overveiende stillesittende arbeid 1

21.7-23.6 1.9 (1.2-2.8) Arbeid som krever mye gåing 1.4 (1.2-1.7)

23.6-26.2 4.0 (2.8-5.8) Arbeid hvor en går og løfter mye 1.7 (1.4-2.2)

>26.2 10.3 (7.3-14.6) Tungt kroppsarbeid 2.1 (1.4-2.6)

*Justert for røykestatus, alder ved undersøkelse, høyde, fysisk aktivitet på fritid og arbeidsaktivitet

Diskusjon: Overvekt er en betydelig risikofaktor for gonartrose. Vår studie bekrefter at 
dette også gjelder for alvorlig artrose som er protesekrevende. Vi fant en dose-respons sam-
menheng, med økt risiko selv ved kroppsmasseindeks i øvre normalområde. Det var også en 
dose-respons sammenheng mellom tungt fysisk arbeid og protese. 
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Protese 2

posisJon og alignment aV CompUternaVigerte og traDisJonelt opererte 
totalproteser i kne, målt meD Ct og lange aksebilDer. en prospektiV, ran-
Domisert klinisk stUDie.

Øystein Gøthesen1,2,3, Birgitte Espehaug2, Leif Ivar Havelin2,3, Gunnar Petursson4, Geir Hallan2,3,  
Svein Halvorsen5, Eivind Strøm5, Ove Furnes2,3

1 Ortopedisk seksjon, Haugesund sjukehus, 2 Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser, Ortopedisk klinikk, 
Haukeland universitetssjukehus, 3 Kirurgisk institutt, Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen, 4 
Lovisenberg diakonale sykehus, 5 Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

innledning: Noen studier har vist bedre plassering av protesekomponentene ved bruk av 
computernavigasjon i kneprotesekirurgi (1-2). Vår studie vil kontrollere dette gjennom en kli-
nisk randomisert studie, og undersøke om en evt bedret plassering gir bedre bevegelighet og 
funksjon.

materialer og metoder: 188 pasienter ble inkludert i studien og randomisert til computer-
navigasjon (CAS) (94 pasienter) eller tradisjonell teknikk (TKA) (94 pasienter). Alder 55-85 år, 
rekruttert fra ventelistene ved 4 norske sykehus i perioden 2009-2011. Alignment av underek-
stremiteten ble målt preoperativt og etter 3 mnd. Ved 3 mnd ktr brukte man både CT og 
lange aksebilder (røntgen). Knee society score (KSS) ble målt preoperativt og etter 3 mnd.

resultater: Preoperativt hadde 2/3 av pasientene varusstilling og 1/3 valgusstilling i kneet, 
med lik fordeling mellom gruppene. Postoperativt fant man en statistisk signifikant forskjell i 
gjennomsnitts HKA-vinkel (Hofte-Kne-Ankel) med 181,9 grader i TKA-gruppen og 180.1 i CAS-
gruppen (p<0.001). Femurkomponentens akser var gj.sn. 90,0 grader v/TKA og 89,0 grader v/
CAS. Tibiakomponentens akser var gj.sn. 91.9 grader v/TKA og 91.1 v/CAS. Helning av tibia-
komponenten var gj.sn. 89,3 grader v/TKA og 87,6 grader v/CAS. Måling av vinkler på lange 
røntgen aksebilder var like nøyaktig som CT i frontalplanet, og samsvarte med disse. Rotasjon 
av komponentene var lik i de to gruppene. KSS funksjonsscore var statistisk signifikant bedre i 
CAS gruppen etter 3 mnd (72,6 vs 65,4) med gj.sn differanse på 7,13 (95% KI:1,6-12,7, p=0,012). 
Mulig tendens til bedre bevegelighet i CAS-gruppen etter 3 mnd (gj.sn 96,7 vs 93,3 grader). 

Diskusjon: Studien bekrefter tidligere funn ved at CAS gir en mer nøyaktig plassering av 
protesekomponentene. Helning av tibiakomponenten var nærmere ønsket plassering ved 
CAS. Funksjonsscore var bedre i CAS-gruppen og kan ha sammenheng med bedre plassering 
av komponentene.

betydning/relevans: Computernavigasjon av totalprotese i kne kan muligens gi bedre funk-
sjon ved bedre plassering av protesen. Forskjellene er små og begrenset til ett navigasjons-
system og ett bestemt protesemerke. Lengre oppfølging er nødvendig for å konkludere.

referanser: 1. Krackow KA, Bayers-Thering M, Phillips MJ, Mihalko WM. A new technique for 
determining proper mechanical axis alignment during total knee arthroplasty: progress to-
ward computer-assisted TKA. Orthopedics 1999;22(7):698-702.
2. Bathis H, Perlick L, Tingart M, Luring C, Zurakowski D, Grifka J. Alignment in total knee ar-
throplasty. A comparison of computer-assisted surgery with the conventional technique. JBJS 
(Br) 2004;86(5):682-7. 

Protese 2

komponentplasseringen etter total kneprotese operasJon (tkr) meD 
pasient spesiFikk posisJonerings-gUiDe teknikk (pspg) - en kValitetskon-
troll stUDie 

Van Leeuwen JAMJ, Betanien Hospital Skien. Röhrl SM, Oslo Universitetssykehus.
Snorrason F, Vestre Viken Drammen. Grøgaard B, Oslo Universitetssykehus

bakgrunn: Bruk av pasient spesifikke posisjonerings-guider (PSPG) i kneprotese operasjon 
blir stadig mer populært. PSPG er basert på MRI / CT data og passer direkte inn i pasientens 
anatomi og dette skal forbedre implantatplassering. Forventede komponent posisjoner defi-
neres i et 3-D dataprogram og kirurgi kan visualiseres digitalt preoperativt. Kneprotesekirurgi 
med PSPG utføres uten tradisjonell invasiv instrumentering. 

Formål: Å undersøke om pre-operativ planlegging samsvarer med postoperativ komponent-
posisjon etter kneproteskirurgi med bruk av PSPG.

materialer og metoder: Inkludert 42 pasienter operert med total kneprotese med PSPG 
teknikk (Signature™): 25 pas ved STHF (2009-2010) og 17 pas ved OUS, Ullevål (2010-2011). 
Inkluderte pasienter samtykket til å delta i en kvalitetskontroll studie ved å utføre en lett mo-
difisert CT (Perth protokoll). Vinkelmålinger ble utført ved OUS av uavhengig radiograf.

resultater: 23 menn, 18 kvinner. Gj sn alder 65 år (44-86).

(-) valgus / (+) varus¹      (-) ekst / (+) fleksjon²      (-) innadrotasjon / (+) utadrotasjon³

Diskusjon: Gjennomsnittlig avvik av post-operativ tibiarotasjon er på 8,2 gr. Det finnes en 
rotasjonsveiledning i PSPG, men allikevel er ekstra-medullar siktesystem brukt i mange tilfel-
ler. Outliers i sagitalplan av femur kan skyldes at femurkomponenten ved innsetting har en 
tendens til å gå i fleksjon. Vi fant en stor spredning av post-operativ tibiaplassering som kan 
bero på at kirurgen ofte overstyrer rotasjonsstillingen. Tibiaguide er oftere vanskeligere å få 
plassert enn femurguide.

betydning: PSPG er en relativ ny operasjonsteknikk og medfører preoperativ tilleggsunder-
søkelse. Det er vesentlig at studier gjennomføres for å bekrefte at teknikken er sikker og at 
PSPG har en merverdi. Derimot øker antall kneprotese operasjoner slik at det er betydnings-
fullt å finne likeverdige eller superiøre operasjonsmetoder med bedre kostnadseffektivitet.

Abstrakt 11 Abstrakt 12
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Protese 2

spatelmetoDen, en ny metoDe For intraoperatiV måling aV  
ligamentbalanse i kneproteser. ValiDering og resUltater aV laksitets-
målinger i 100 knær

Eirik Aunan, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Thomas Kibsgård, John Clarke-Jenssen, Stephan M Röhrl, Oslo Universitetssykehus

bakgrunn: Riktig ligamentbalanse anses som en forutsetning for god funksjon og proteseo-
verlevelse etter total kneprotesekirurgi (TKA), men det er ikke enighet om hvordan ligament-
balansen best kan måles under TKA. Graden av stabilitet man kan forvente å oppnå etter ulike 
balanseringsteknikker er for det meste ukjent.
Hensikt: Denne studien presenterer en ny metode for å måle ligamentbalanse intraoperativt 
i TKA. Metodens inter-observer reliabilitet og resultater fra en utprøving av metoden på 100 
kneproteseoperasjoner presenteres.

metode og pasienter: Polyethylen-spatler med ulike tykkelser ble benyttet til å måle medial 
og lateral ”condylar lift-off” i ekstensjon og fleksjon i 70 ligamentbalanserte knær og i 30 knær 
der ligamentbalansering ikke var nødvendig. Inter-observer reliabilitet for den nye metoden 
ble beregnet ved hjelp av intraclass korrelasjons koeffisient. Graden av medio-lateral sym-
metri i ekstensjon og fleksjon samt likheten mellom ekstensjons-gap og fleksjons-gap ble 
kalkulert.

resultater: Metoden viste seg å være enkel og bruke under alle operasjonene. Inter-observer 
reliabiliteten var svært god med en intraclass korrelasjonskoeffisient på 0,88. Det var ingen 
signifikant forskjell i condylar lift-off mellom ligamentbalanserte og ikke ligamentbalanserte 
knær, men det var en tendens til flere ”outliers” i fleksjon i gruppen som ble ligamentbalan-
sert.

Diskusjon: Det kan hevdes at manuell belastning av ligamentene ikke gir en nøyaktig og 
reproduserbar oppstramming av ligamentene, men en tidligere studie på effekten av sekven-
siell lateral ligament frigjøring der det ble utført både instrumentell og manuell belastning 
av ligamentene viste at manuell oppstramming ga reproduserbare mål for lateral condylar 
lift-off (La Prade et al. JBJS am, 2008). Validering av en ny metode bør helst foregå mot en gull-
standard. Det er vår oppfatning at en slik ikke finnes for måling av condylar lift-off. Spacere, 
tensjons-instrumenter og elektroniske apparater måler gapene i en svært ufysiologisk bio-
mekanisk situasjon uten hele protesen implantert. En studie av Muratsu et al. (Clin. Biomech. 
2010) viste en svært stor endring av ekstensjonsgapet og varus-valgus balansen før og etter 
implantasjon av femurkomponenten. Laksitetsmåling med computer navigasjon er nærlig-
gende, men det er vår erfaring at denne metoden overestimerer laksiteten, kanskje på grunn 
av benvevets visco-elastiske egenskaper.

konklusjon: Den nye metoden (spatelmetoden) er reliabel og gir kirurgen verdifull intraope-
rativ informasjon om ligamentbalansen i protesekneet. Metoden er også et nyttig verktøy i 
videre forskning på sammenhengen mellom ligamentbalanse, knefunksjon og proteseover-
levelse.

Aunan E, Kibsgard T, Clarke-Jenssen J, Rohrl SM (2012) A new method to measure ligament balancing in total knee 
arthroplasty: laxity measurements in 100 knees. Arch Orthop Trauma Surg 132(8):1173-1181.

Protese 2

ligamentær laksitet målt intraoperatiVt påVirker FUnksJonsskår etter 
totalprotesekirUrgi i knær

Eirik Aunan, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

bakgrunn: Det finnes lite kunnskap om hvilken betydning ligamentær laksitet har på de 
funksjonelle resultatene etter totalproteseoperasjon i kneleddet (TKA) og det finnes ingen 
godt dokumenterte anbefalinger for hvor stramt en total kneprotese bør balanseres. Graden 
av ligament-laksitet avgjøres fremdeles i stor grad av kirurgens personlige preferanse, og 
praksis er svært ulik.

Hensikt: Målet ved denne studien var å beregne sammenhengen mellom ligament-laksitet 
målt intraoperativt og funksjonelle resultater etter ett år.

metode og pasienter: Ved hjelp av Spatelmetoden ble medial og lateral ”Condylar lift-off” i 
ekstensjon og 90° fleksjon målt peroperativt i 122 konsekutivt opererte TKA (Nexgen® CR, ba-
kre korsbåndsbevarende, fixed plattform). Gjennomsnittlig alder var 70 år (42-83). Alle pasien-
ter ble skåret preoperativt og etter ett år med Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score 
(KOOS), Oxford Knee Score, Knee Society Score (KSS) og pasienttilfredshet. Quantil median 
regresjonsanalyse ble utført i STATA® for å beregne sammenhengen mellom peroperative 
laksitetsmål og resultatmål ved ett-års kontroll.

resultater: Mekanisk akse (varus-valgus) målt ved ett-års kontrollen viste seg å være en sig-
nifikant effektmodifikator. Materialet ble derfor splittet i to: Knær med nøytral akse eller val-
gusakse (n = 58) og knær med varusakse (n=64). Kjønn, BMI og alder var ”confounders” og ble 
justert for i analysen. I knær med nøytral akse eller valgusakse var condylær lift-off medialt i 
ekstensjon og fleksjon en negativ prediktor for alle fem subskårene i KOOS. Medialt i eksten-
sjon var regresjonskkoeffisientene statistisk signifikante for Smerte (c=-5,9) (p=0,006), ADL 
(c=-7,3) (p<0,001) og Sport/Rekreasjon (c=-6,9 (p=0,017). Medialt i fleksjon var koeffisientene 
signifikante for ADL (c=-3,1) (p=0.023) og Sport/Rekreasjon (-4,2) (p=0,042). Condylær lift-off 
lateralt i ekstensjon og fleksjon var ikke signifikante prediktorer for funksjonsskår. Det var 
ingen systematisk, signifikant sammenheng mellom laksitetsmål og funksjonsskår for knær 
med varusakse. KSS, Oxford score og tilfredshet ble ikke signifikant påvirket av laksitetsmå-
lene.

Diskusjon: Tradisjonelt har målet for ligamentbalanseringen vært rektangulære og like store 
fleksjons- og ekstensjonsgap. Denne studien antyder at sammenhengen mellom gapenes 
geometri og knefunkjonen er mer sammensatt og blant annet avhengig av ekstremitetens 
mekanisk akse.

relevans/konklusjon: Den minste klinisk interessante effekten av subskårene i KOOS er 8 
poeng. Det betyr f. eks. at 1-2 mm økning i medial laksitet i ekstensjon predikerer et klinisk 
signifikant dårligere resultat hos pasienter som har endt opp med perfekt mekanisk akse eller 
en lett valgusdeformitet. Dette er antagelig den første studien som dokumenterer effekten av 
condylær lift-off målt intraoperativt på funksjonelle resultater etter TKA. Ved ligamentbalan-
sering av TKA bør kirurgen sikte mot medial laksitet fra 1 til 2-3 mm.
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Protese 2

proteseoVerleVelse, pasientFornØyDHet og FUnksJon etter Uni-konDy-
lær og total kneprotese. en retrospektiV matCHeD Case-Control stUDie

Andreas F. Dalen  Det medisinske fakultet, NTNU
Anne Marie Fenstad Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus
Arild Aamodt12   1Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, 2NTNU

bakgrunn: Uni-kondylær kneprotese er et alternativ ved operasjonstrengende medial 
gonartrose, dersom visse forutsetninger er oppfylt. Rapporter fra enkelte sentra viser at uni-
proteser har god langtidsoverlevelse og at pasientfornøydhet og knefunksjon er bedre enn 
hos pasienter med totalprotese. På den annen side fremholdes at innsetting av uni-protese er 
teknisk krevende og fordrer høyt operasjonsvolum for at resultatene skal bli gode. Register-
data viser dessuten at risikoen for revisjon er nesten dobbelt så høy som hos pasienter med 
totalprotese. I denne studien har vi sammenliknet proteseoverlevelse og kliniske resultater 
hos pasienter med uni- og totalprotese i kne.

metode og pasienter: En retrospektiv matchet case-control studie for sammenlikning av 
pasienter operert med henholdsvis uni-protese (n=107) og totalprotese (n=198) ble gjen-
nomført. Pasientene ble matchet på alder, kjønn og operasjonstidspunkt. Alle var operert 
i perioden 2001-2008, med en median observasjonstid på 6 år. Pasientene med uniprotese 
fikk innsatt Oxford III (Biomet), pasientene med totalprotese hadde LCS (n=44), LCS complete 
(n=48), Nexgen (n=29) eller Duracon (n=77). Primært endepunkt var proteseoverlevelse, esti-
mert med Kaplan-Meier analyse. Sekundære endepunkt var sykdomsspesifikk, pasientadmi-
nistrert score (KOOS - Knee Osteoarthritis Outcome Score) og objektiv knescore (Knee Society 
Clinical Rating).

resultater: Overlevelsesanalysen viste at 25/107 uni-proteser og 24/198 totalproteser var 
revidert. Fem-års overlevelse i gruppen med uni-proteser var 77.1% (95%-CI = 68.3-85.9) og 
84.3% (95%-CI = 78.2-90.4) for totalproteser. Risikoen for revisjon for pasienter med uniprote-
ser var 1.9 sammenliknet med risikoen hos pasienter med totalproteser (p = 0.025, 95%-CI = 
1.09-3.34).
  Vi fant ingen signifikante forskjeller mellom gruppene med hensyn på KOOS score 
smerte (p=0.892), ADL (p=0.538), sport/rekreasjon (p=0.845) and QoL (p=0.403). I symp-
tom sub-score var det en statistisk signifikant forskjell i favør av pasienter med totalprotese 
(p=0.026), men forskjellen ble ikke bedømt å være klinisk signifikant. Det var heller ikke statis-
tisk signifikante forskjeller mellom gruppene i Knee Society clinical scores (knescore p=0.347 
og funksjonscore p=0.787). En større andel av pasienter med uni-protese hadde imidlertid 
knefleksjon >120° (59% vs 23%; p=0.003)

konklusjon: Vi fant en signifikant lavere 5-års overlevelse for uni-proteser sammenliknet med 
totalproteser. Med hensyn på pasientfornøydhet og knefunksjon var det ingen signifikante 
forskjeller mellom gruppene, med unntak av pasienter med totalprotese scoret noe høyere i 
KOOS subscore ”symptomer” og at en større andel pasienter med uni-protese kunne flektere 
kneet >120°. Resultatene i denne studien må tolkes på bakgrunn av at det er en retrospektiv 
undersøkelse og at pasientene ikke er matchet med henblikk på preoperativ klinisk score eller 
gradering/lokalisering av artrose.

Protese 2

kneprotese Hos blØDere. 110 proteser meD opp til 32 års oppFØlging 

Westberg M1, Tjønnfjord G2, Paus AC1

OUS Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling1 og Avdeling for blodsykdommer2

innledning: En av de viktigste komplikasjonene ved alvorlig blødersykdom er artropati grun-
net gjentatte intraartikulære blødninger. Kneleddet er hyppigst rammet. Kneprotese er vist å 
gi god smertelindring, men varierende resultater med hensyn til komplikasjoner er rapportert 
og langtidsoppfølging er begrenset. Rikshospitalet har landsfunksjon for elektiv kirurgi hos 
blødere, og har utført kneprotesekirugi i denne pasientgruppen siden 1979. Vi ønsket å evalu-
ere resultatene av primære kneproteser i en større serie bløderpasienter med opp til 32 års 
oppfølging.

materiale og metode: Studien er en retrospektiv journalgjennomgang av 110 fortløpende 
primære kneproteser innsatt ved Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Rikshospita-
let i perioden 1979-2012. Pasientene er identifisert via operasjonsprotokoller og pasientarki-
ver ved avdeling for blodsykdommer.

resultater: 110 kneproteser hos 79 pasienter (4 kvinner) med alvorlig hemofili A (76%), he-
mofili B (11%), von Willebrands sykdom (9%) og Faktor VII-mangel (4%) ble inkludert. Gjen-
nomsnittsalder ved kirurgi var 40 (20-82) år. Follow-up 138 (4-392) måneder. 7 pasienter (9%) 
var HIV positive ved kirurgi. Preoperativ Hb var 14,5 (10,9-16,9) g/dl og postoperativ Hb var 
10,4 (7,0-13.7) g/dl. 5 pasienter ble transfundert postoperativt. Av registrerte komplikasjoner, 
var dårlig bevegelighet som medførte lukket eller åpen mobilisering hyppigst (n=7). I tillegg 
residiverende leddblødning (n=2), instabilitet (n=2) og tidlig postoperativ infeksjon (n=2). 
Ytterligere 5 sene proteseinfeksjoner ble registrert, hvorav 4 hos sprøytenarkomane pasien-
ter. I alt 6,7% infeksjoner. ROM var preoperativt 72 (5-125) grader og postoperativt 76 (5-110) 
grader. 91% av pasienter med primærprotesen i behold anga et smertefritt ledd ved siste 
kontroll. 25 av protesene ble revidert etter i gjennomsnitt 138 (16-336) måneder, dvs litt over 
11 år. Hyppigste årsak til revisjon var aseptisk løsning (48%) og infeksjon (28%). Det var ingen 
øket forekomst av revisjon eller infeksjon hos HIV positive pasienter.

Diskusjon og konklusjon: De fleste av pasientene går til årlige kontroller hos hematolog 
med samtidig kontroll hos fysioterapeut. Dataene baserer seg derfor på rikelig journaldoku-
mentasjon til tross for et retrospektivt design. Det er dog noe manglende data på Hb-nivå og 
ROM de tidligste årene, slik at de resultatene baseres i hovedsak på de siste 60 protesene.
  Denne studien støtter tidligere rapporter om at til tross for beskjeden bedring av beve-
gelighet, er kneprotesekirurgi hos blødere svært effektivt som smertelindring. Revisjonsraten, 
også ved langtidsoppfølging, er akseptabel. Blødning i det postoperative forløpet er ikke et 
problem. En infeksjonsrate på 6,7% samsvarer med nyere litteratur på kneprotesekirurgi hos 
blødere, og er noe høyere enn hos ikke-blødere. 
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Protese 2

ett år meD ”Fast-traCk” protesekirUrgi i HoFte og kne. pasienttilFreDs-
Het og FUnksJonsniVå.

Schnell Husby O, Bjørgen S, Egeberg T, Østbyhaug PO, Strømdal Wik T, Helle J, Henriksen R, Sekabembe D.
Ortopedisk forskningssenter, Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

materiale: 394 pasienter fikk innsatt hofte/kneprotese i tidsrommet 13.09.2010 – 13.09.2011. 
Ett års oppfølgingsdata rapporteres. Komplikasjoner, smerte- og funksjonsskår samt tilfreds-
hetsdata, EQ5D, tilfredshetsskår, Harris Hip Score, HOOS, KOOS, Knee Society Score inngår i 
vår kvalitetsregistrering.

resultater: 

Pre (mean 
(SD))

Post (mean (SD))

EQ5D (samlet) 0,47 (0,3) 0,74 (0,26)

HHS: 53,3 (14,2) 87,7 (15,5)

HOOS: 44,3 (15,1) 18,7 (15,4)

KSS: 37,4 (15,5) 78,6 (18,4)

KOOS: 46,7 (13,1) 33,7 (15,3)

Hofte: Av 246 hofteoperasjoner ble 3 pasienter (1,2 %) reoperert grunnet dyp infeksjon, 2 
pasienter (0,8 %) grunnet luksasjon og 1 pasient (0,4 %) av annen grunn innen 3 mnd. Av 211 
hofteoperasjoner ble 2 pasienter (0,9 %) reoperert grunnet glutealinsuffisiens innen ett år 
postoperativt. kne: Av 150 kneoperasjoner ble 1 pasient (0,6 %) reoperert grunnet dyp infek-
sjon innen 3 mnd. Av 113 kneoperasjoner ble 2 pasienter (1,8 %) reoperert pga patellaluksa-
sjon og 3 pasienter (2,7 %) reoperert grunnet komponentbytte innen ett år postoperativt. 
smerteskår: < 3, ved 1 års oppfølging, hvile/aktivitet: hofte; 92,2 % / 80,8 %. Kne; 90,3 % / 
75,2 %. 93 % av hoftepasientene og 85 % av knepasientene anga at de ville ha gått gjennom 
samme prosedyre.

Diskusjon: Pasientenes selvrapporterte helsetilstand bedring i helsetilstand, samt graden av 
forbedring i HHS, HOOS, KSC, KOOS er i samsvar med resultater fra andre senter. Vi arbeider 
aktivt for å redusere infeksjonsforekomsten.

relevans: Ved omlegging av pasientbehandling til mer standardiserte rutiner er det viktig å 
etablere en database slik at behandlingsforløpet kan evalueres fortløpende. På denne måten 
kan evt. positive og negative trender oppdages tidlig.

Protese 2

innFØring aV ”Fast-traCk” i proteskirUrgien.

Schnell Husby O, Bjørgen S, Østbyhaug PO, Egeberg T, Strømdal Wik T, Sekabembe D, Helle J, Henriksen R.
Ortopedisk forskningssenter, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital

Ved St. Olavs Hospital har vi innført et standardisert behandlingsforløp for pasienter som skal 
ha hofte- eller kneproteser etter modell av det danske ”Fast-track” prinsippet. Her presenteres 
pasientdata frem til utreise fra avdelingen.

materiale: 394 hofte- og kneproteseoperasjoner ble utført i tidsrommet 13.09.2010-
13.09.2011. Data frem til utskrivelse er lagt inn i en database; ventetid på behandling, ligge-
døgn, utskrivning til hjem/rehabiliteringsinstitusjon, komplikasjoner, smerteskår, kvalmesta-
tus, pasienttilfredshet.

resultater: Ventetid fra henvisning til poliklinisk us. var gjennomsnittlig 6,4 (SD 4,0) mnd, og 
7,3 (4,0) mnd fra henvisning til operasjon. Liggetid hofte var 3,1 (0,4) dager, og liggetid kne var 
3,1 (0,05) dager. 87,7 % av pasientene reiste direkte hjem. Smerteskår ved utreise: ved hvile: 
kne 1,3, hofte 1,1. Ved mobilisering: kne 2,5, hofte 2,3. 

Komplikasjoner; hofte: UVI 2, kateterproblem 1, periprostetisk fraktur 1, væskende sår 2, pero-
neusparese 1, spinal hodepine 1. 

Kne; Mors 1, væskende sår 4, kateterproblem 1, spinal hodepine 1. 
92,7 % av pasientene anga tilfredshet med behandlingsforløpet i sin helhet.
Alle våre pasienter deltar i et felles informasjonsprogram og all utredning er utført poliklinisk.

Diskusjon: Tilsvarende praksis i Danmark rapporterer 2,1 liggedøgn for både hofte- og kne- 
opererte pasienter, hvor smerteskår ved utreise ligger innenfor de verdier vi har registrert.

relevans: Et standardisert pasientforløp krever fastlagte rutiner, klare arbeidsoppgaver for 
alt medisinsk personell og en skolering av pasientene.
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Hånd 1

lys Våken HånDkirUrgi VeD st. olaVs Hospital

Line Lied, Ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim
Grethe E. Borchgrevink, Ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim
Vilhjalmur Finsen, Medisinsk fakultet, NTNU og Ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim

innledning: Å operere håndkirurgi med kun lokalanestesi, gir den fordel at pasienten aktivt 
kan delta ved å stramme og slakke muskler ved behov. Dette kan peroperativt gi informa-
sjon om senenes glideevne i seneskjeden, tensjon og hold i senesuturer og rotasjonsforhold i 
fingre. Ved at man injiserer lokalanestesi med adrenalin, oppnår man redusert blødning, som 
gjør at man kan avstå fra blodtomhet peroperativt. Dette er en fordel ved operasjoner med 
varighet utover 15-20 minutter, da blodtrykksmansjetten ofte gir økende smerter etter 15 
minutter.

I Canada har man brukt denne metoden de siste 10 årene, og det er dokumentert at det er 
trygt og hensiktsmessig. Etter et studieopphold hos Professor Donald Lalonde i New Bruns-
wick, Canada, har vi satt i gang et prosjekt ved St Olavs Hospital for å undersøke nytten av å 
legge om anestesimetode. 

materialer og metoder: Som lokalanestesi settes rikelig med xylocain 1% med adrenalin og 
bicarbonat. For at adrenalineffekten skal bli optimal, venter man 30-60 minutter fra bedøvel-
sen er satt til man begynner å operere. Fra mars 2012 har vi operert definerte diagnosegrup-
per med denne metoden. Av elektiv håndkirurgi dreier det seg om pasienter med behov for 
artrodeser distalt for carpus, eksisjon av trapezium og senetransposisjoner i hånden og frileg-
ging av nervus ulnaris i albuenivå. Av akutt håndkirurgi dreier det seg om frakturer, seneska-
der, sår og amputasjoner i hånden. Disse diagnosegruppene utgjorde i 2010 ca 260 operasjo-
ner og data fra disse blir brukt til sammenligning av stuetid og knivtid. Pasient og operatør 
blir i tillegg bedt om å evaluere metoden på VAS-skala (0-best til 10-verst). 

resultater: I løpet av 34 uker har man operert 55 pasienter med denne nye metoden. 49 av 
55 pasienter ville valgt samme bedøvelse en gang til, mens en elektiv pasient og 5 akutte 
pasienter heller ville ha hatt plexusbedøvelse. Pasientene følte seg godt ivaretatt under inn-
grepet. (VAS= 0,0). Gjennomsnittlig smerte da bedøvelsen ble satt var 2,0 og peroperative 
smerter 0,9. Operatør rapporterte om at gjennomsnittlig ulemper med metoden i form av 
blødning (0,9) og ødemer (0,6) var mye mindre enn fordelen av å ha en våken og samarbei-
dende pasient (6,7, hvor 0-minst til 10-mest fordel). Gjennomsnittlig knivtid er uendret, mens 
stuetiden er redusert med 10 minutter.

Diskusjon: Metoden ser ut til å fungere godt både ved akutt og elektiv håndkirurgi. Man får 
tatt unna akutt håndkirurgi selv når man ikke har anestesiressurser tilgjengelig. 90% av pasi-
entene er godt fornøyd. De kan få mat rett etter inngrepet og kan forlate avdelingen så snart 
papirene er klare.

Hånd 1

HanDFUnksJon VeD HUrler synDrom, statUs i Den norske popUlasJonen

Maria Vatne og Magne Røkkum, OUS, seksjon for Hand- og mikrokirurgi

bakgrunn: Hurler syndrom (Mukopolysakkaroidose type I) er ein arveleg, medfødt stoffskif-
tesjukdom som rammar 1:100 000 fødde. Mangelen på enzymet alfa-L-iduronidase fører til 
opphoping av mukopolysakkaridar, som igjen gir avleiringar i fleire vev. Sjukdomen påverkar 
skjelettvekst, hjerne og utvikling, gir spesiell utsjånad, uklar cornea, endringar i indre organ 
med meir. Beinmergstransplantasjon har forbetra leveutsiktene for desse pasientane betyde-
leg. Det har blitt aktuelt med operativ behandling for plager som carpal tunnel syndrom og 
triggerfingrar, som dei fleste av desse barna utvikler. 

Formål: Me ville kartlegga handfunksjonen til pasientar med Hurler syndrom, resultat av 
eventuell tidlegare behandling og behov for vidare behandling.

materiale og metode: Alle pasientane i Noreg med Hurler syndrom vart kalla inn til undersø-
kjing. Ein gjorde funksjonstestar og klinisk undersøkjing, røntgen og ultralyd og hos ein del av 
pasientane, elektrofysiologisk undersøkjing.

resultater: Me har funne 9 pasientar med diagnosen Hurler syndrom i Norge. Dei har karak-
teristiske skjelettdeformitetar og innskrenka leddutslag. Dei fleste får carpaltunnelsyndrom 
frå barnealderen. Påleiringar på bøyesenane ser ut til å vera obligatorisk, med ukarakteristiske 
triggerfingrar, der trigginga kjem både frå A1pulley og frå pulleysystemet utover på fingrane. 
Fleire hadde ikkje fått behandling for plagene sine.

relevans: Barn som blir diagnostiserte med Hurler syndrom, bør henvisast til vurdering det 
første leveåret og må kontrollerast årleg med tanke på carpal tunnel syndrom, triggerfingrar 
og feilstillingar.

referansar: Van Heest, A.; House, J.; Krivit, W.; Walker, K.: Surgical Treatment of Carpal Tunnel 
Syndrome and Trigger Digits in Children with Mucopolysaccharide Storage Disorders.Journal of 
Hand Surgery, 23A:236-243, 1998.
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Hånd 1

kirUrgi For HånDleDDsganglier

Vilhjalmur Finsen1,2, Øyvind Håberg2, Grethe E. Borchgrevink2,  
Medisinsk Fakultet, NTNU1 og Ortopedisk Avdeling, St.Olavs Hospital2 , Trondheim

bakgrunn: Håndleddsganglier er en av de vanligste årsakene for henvisning til håndkirurg. 
De fleste har få symptomer ut over det kosmetiske. Vi undersøkte om pasienter er fornøyd 
med å bytte ut en kul med et arr.

pasienter og metoder: I løpet av en åtte års periode opererte vi 160 pasienter for håndledds-
ganglier. Alle fikkk tilsendt et spørreskjema 8 (3-11) år etter kirurgi. Etter én purring hadde 122 
(76%) svart. Det var 40 volare ganglier og 82 dorsale. De 40 som anga at de hadde et dårlig 
resultat ble bedt om å komme til undersøkelse. Vi etterundersøkte 27 av dem og 6 ble kon-
taktet per telefon. Syv kunne ikke nås. 

resultater: Tre firedeler av pasientene var kvinner, og to tredeler av gangliene var dorsale. 
Det var ingen peroperative komplikasjoner ved operasjon av dorsale ganglier, men arteria 
radialis ble skadet ved 3 operasjoner av volare ganglier. To arterier ble suturert og én ligert 
uten påvisbare sekveler. 
  Pasientene var stort sett godt fornøyd med inngrepet. VAS (0-100) for generelle plager 
med håndleddet ble husket som 56 før operasjon og var 14 ved etterkontroll. VAS for kos-
metikk før operasjon ble husket som 53 for dorsale og 44 for volare ganglier mens de var 
henholdsvis 15 og 13 ved etterkontroll. Pasientene var like godt fornøyd med langsgående 
arr (VAS 12) som tversgående (VAS 14). Smerte ved etterkontoll var VAS 11 hos pasienter ope-
rert for dorsale ganglier og VAS 9 for volare og generell tilfredshet med behandlingen var 
henholdsvis VAS 17 og VAS12. Syv (9%) av dem som var operert for dorsale ganglier og 3 (8%) 
av dem som var operert for volare ganglier svarte at de ikke ville ha latt seg operere om de 
hadde visst utfallet på forhånd. 
  Det vare 25 (30%) recidiv etter operasjon for dorsale ganglier og 8 (20%) etter operasjon 
for volare. Det var 3 recidiv (21%) ved de 14 operasjonene der bare gangliet ble fjernet, 12 re-
cidiv (31%) ved de 39 operasjonene der en del av stilken var fjernet, og 21 recidiv (33%) ved de 
64 inngrepene der gangliet, stilken og en del av kapselen var fjernet. Recidivfrekvensen var 
ikke sigifikant lavere når operasjonen var utført av en håndkirurg. Kun 10 av de 33 recidivene 
ble senere reoperert. 

Diskusjon: Recidivfrekvensen etter enkel aspirasjon av ganglier er omkring 66%, men det er 
få som ønsker operasjon ved recidiv

konklusjoner: Recidivfrekvensen ved operasjon er svært høy, uavhengig av operasjonsme-
tode. Likevel var pasientene godt fornøyde. Vår politikk nå er, på tross av dette, å aspirere alle 
ganglier og kun operere de recidiv der pasienten aktivt ber om det. 

Hånd 1

perCUtan aponeUrotomi For DUpUytrens kontraktUr.

Hallgeir Bratberg
Magne Røkkum
John H. Williksen
OUS

innledning: Dupuytrens kontraktur har tradisjonelt vært behandlet med åpen reseksjon av 
fascieforandringene.
I det seinere har det kommet enklere behandlingsmetoder. Blant annet har aponeurotomi 
fått en slags renessanse.
Vi sammenlikner percutan aponeurotomi med åpen aponeurektomi i en prospektiv randomi-
sert studie. Vi vil her presentere helt foreløpige og begrensede resultater.

materialer og metoder: 20 pasienter med 21 hender er foreløpig randomisert til enten van-
lig åpen aponeurektomi eller percutan aponeurotomi. 1 års oppfølging foreligger hos 7 pasi-
enter (8 hender) (3 percutan teknikk, 5 åpen aponeurektomi).

resultater: Operasjonsresultatet for alle randomisert til percutan teknikk var en kontraktur-
reduksjon fra 57° preoperativt til 9° postoperativt (13 hender/16 fingre). For åpen aponeurekt-
omi var de samme tallene 56° preoperativt til 3° postoperativt (8 hender/11 fingre).
Tar man ut pasientene som har vært fulgt opp ett år, får man følgende tall: 
I den percutane gruppa (3 hender/5 fingre) er kontrakturene redusert fra 43° preoperativt til 
18° etter 1 år. Postoperativ kontraktur var 3° . I den åpent opererte gruppa (5 hender/7 fingre) 
er kontrakturene redusert fra 55° preoperativt til 11° etter 1 år. Postoperativ kontraktur var 3°.
Quick-DASH for den percutane gruppa var 16 preoperativt, redusert til 8 etter ett år. For de 
åpent opererte var tallene 21 preoperativt til 7 etter ett år.
Ingen av tallene er signifikante.
Komplikasjoner percutan teknikk: 3 hudrupturer i perforasjonsområde, alle tilhelte greit. Ved 
åpen aponeurotomi har vi hatt to overfladiske infeksjoner som ble vellykket behandlet med 
antibiotika, en partiell nerveskade som ble suturert peroperativt, ikke gjennvunnet sensibili-
tet ved 6 mnd, og en arrkontraktur som er reoperert.

Diskusjon: Percutan aponeurotomi er en rask, enkel og grei prosedyre både for lege og pasi-
ent, i tillegg er kostnadene ved prosedyren lave. Prosedyren gjøres poliklinisk i èn seanse.
Disse foreløpige resultatene viser at den percutane metoden gir en god korreksjon av kon-
trakturene. Resultatene hva gjelder kontraktur holder seg godt etter ett år. 
Ett usikkerhetsmoment er recidivfrekvensen på sikt.
Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men metoden virker fruktbar i hvert fall for selekterte 
pasientgrupper. Om den er fruktbar for gruppa som helhet, gjenstår å se.
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Hånd 1

Dårlig Virkning aV ligamentsUtUr og raDio-sCapHoiD (blatt) kapsUlo-
Dese VeD sCapHo-lUnær DissosiasJon

Vilhjalmur Finsen1,2 , Grethe E. Borchgrevink2,
Medisinsk Fakultet, NTNU1 og Ortopedisk Avdeling, St.Olavs Hospital2 , Trondheim

bakgrunn: Det er stor usikkerhet omkring den beste måten å behandle akutt scapho-lunær 
dissosiasjon. Vi har benyttet en av de anbefalte metodene der det, i tillegg til reparasjon av 
ligamentet, gjøres en kapsulodese mellom radius og distale scaphoid for å redusere fleksjon 
av scaphoid. Vi hadde inntrykk av at resultatene er dårlige og etterundersøkte våre pasienter. 

pasienter og metoder: Vi opererte 20 pasienter med kapsulodese i en 7-års periode. én 
som ble operert akutt var misfornøyd fra utgangspunktet av, fikk utført en carpal artrodese 
ved et annet sykehus, og nektet å komme til etterkontroll. To andre var flyttet til utlandet. 
Materialet består derfor av 7 kvinner og 10 menn som var 42 (24-71) år ved operasjon. Tid fra 
skade til operasjon var 35 (1-214) uker og observasjonstiden 64 (29-123) måneder. Det var 5 
høyenergiskader. To pasienter hadde samtidig udislokerte scaphoid frakturer og to hadde lett 
dislokerte distale radius frakturer. Seks hadde stadium (Garcia-Elias et al.) 2 og 3 skader og 11 
hadde stadium 4 skader. Syv pasienter ble operert innen 6 uker. Ved operasjon ble scaphoid 
reponert i forhold til lunatum og pinnet midlertidig, ligamentet ble reparert, og det ble gjort 
en dorsal kaspulodese (a.m. Blatt (1987) hos hos 9). Gips og Kirschnerpinner ble fjernet etter 9 
(5-19) uker.

resultater: Ved etterkontroll var gjennomsnitlig tap av nøkkelgrep 13 (SD 15)%, av kraftgrep 
18 (SD18)%, av fleksjon 22 (SD 20; p<0.001)%, og av total håndleddbevegelighet 17 (SD 15; 
p<0.01)%. VAS (0=best; 100=verst) for smerte var 30 (SD28), for funksjon 43 (SD 30), og for 
generell tilfredshet med resultatet 33 (DS 33). Kvikk-DASH var 27 (0-70) og PRWE 34 (0-72). 
  Scapho-lunær avstand var 3,5 (1-8) millimeter før operasjon, 1,9 (1-4) postoperativt, og 
3,3 (1-11) ved etterkontroll. Ved de samme tidpunktene var scapho-lunær vinkel 63 (42-81)°, 46 
(22-70)°, og 70 (45-98)°. Vinkelen mellom radius og scaphoid i full fleksjon var 84 (69-99)°. I 10 
uskadede håndledd var denne vinkelen 91 (77-103)°.
  Fem av ti med tungt arbeid, og én av syv med lett arbeid, hadde måttet skifte jobb. Tre 
ville ikke ha latt seg operere om de hadde visst utfallet på forhånd. 

konklusjoner: Våre resultater ved denne operasjonen er dårlige, både klinisk og røntgenolo-
gisk. Kapsulodesen hindrer på sikt ikke scaphoid i å flektere. Vi benytter nå modifisert Brunelli 
ligamentplastikk (Talwalkar 2006, Garcia-Elias 2006) ved scapho-lunær dissosiasjon.

referanserz: Blatt G. Hand Clin 1987; 3: 81-102. 
Garcia-Elias M et al. J Hand Surg 2006; 31A: 125-34.
Talwalkar SC et al. J Hand Surg 2006; 31B: 110-17.
 

Hånd 1

traUmatisk sCapHolUnær DissosiasJon beHanDlet meD Forsterket Fiksa-
sJon aV senegraFt i lUnatUm som leDD i brUnelli seneplastikk

C Grimsgaard, M Røkkum, O Reigstad
Seksjon for hand og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

innledning: Ruptur av båndforbindelsen mellom scaphoid og lunatum (SL-ligamentet) er 
en alvorlig skade som ubehandlet kan medføre diastase mellom knoklene, inkongruens i 
leddet og endelig artroseutvikling (ScaphoLunate Advanced Collapse, SLAC-wrist). Ulike se-
neplastikker, kapsulodeser og avstivingsoperasjoner har vært anvendt med vekslende hell. 
Seneplastikkene og kapsulodesene har regelemessig sviktet over noe tid, med delvis recidiv 
av feilstillingen.
  Forbindelsen mellom scaphoid og lunatum er avgjørende for å hindre rotasjon av scap-
hoid i fleksjon, og lunatum i ekstensjon. Ved belastning av hånden er det betydelige krefter i 
spill over denne båndforbindelsen, og rekonstruksjon etter skade må ha tilstrekkelig styrke. 
I vår seksjon har varianter av modifisert Brunelli-teknikk vært anvendt gjennom flere år. Ved 
denne teknikken trekkes en flik av FCR senen opp gjennom scaphoid fra volart til dorsalt på 
proksimale pol, fikseres med benanker i en grøft som graves ut helt dorsalt på lunatum, senen 
tres så rundt det radiotriquetrale ligament før den sys tilbake mot seg selv. Rekonstruksjonen 
beskyttes med temporær transfiksasjon av håndrotsknoklene i kombinasjon med gipsbe-
handling.
  Med bakgrunn i delvis recidiv av feilstillingen har vi ønsket å styrke rekonstruksjonen, og 
vi har sett at fiksasjonen i lunatum har vært utilstrekkelig.

metode: Vi presenterer 2 kasus hvor vi har tilstrebet en betydelig sterkere fiksasjon av senen i 
Lunatum. FCR senen har vært fiksert gjennom en vinklet bore-kanal på det dorsale hjørnet av 
lunatum og trukket tilbake ned i borekanalen i scaphoid. Ved denne teknikken kan seneplas-
tikken strammes før senen låses i lunatum og scapoid med små interferrensskruer.

resultat: Ved oppfølging 2,5-3 år etter skadetidspunkt har begge god funksjon uten recidiv 
av feilstillingen.
  Bevegelsesutslag og styrkemål samt radiologiske undersøkelser legges frem

Diskusjon: Bedre forankring av seneplastikken i lunatum kombinert med forspenning av se-
neplastikken synes å kunne forhindre recidiv av feilstillingen mellom knoklene. Inngrepet kan 
gi gode resultater på kort til mellomlang sikt. Bruk av vinklede borekanaler i lunatum gir en 
sterk fiksasjon av senen i knokkelen, men det er teknisk utfordrende å få trukket senen gjen-
nom kanalen, og risiko for fractur av benbroen over kanalen. Mulighet for direkte fiksasjon av 
en seneloop i lunatum uten bruk av vinklede bore-kanaler, men med bibehold av mulighet 
for stramming ville innebære en betydelig fordel for en slik teknikk. Vi arbeider videre med 
utvikling av en spesiell festeteknikk som kan muliggjøre en direkte innfesting, og som på sikt 
kan også kan muliggjøre at inngrepet kan gjennomføres artroskopisk.

relevans: Etablering av en sterk seneplastikk mellom scapoid og lunatum etter SL ligament-
skade vil kunne forhindre feilstilling og sekundær artrose.
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Hånd 1

enCHonDrom, CHonDrom, CHonDrosarkom
en kasUistikk som belyser Diagnostiske UtForDringer

Jens Holthusen, overlege, ortopedisk avd., Sykehus Østfold HF

Bakgrunn er behandlingen av en godt voksen dame på 92 år. Hun presenterte sin høyre hånd 
med en nokså prominent tumor radiodorsalt over første CMC. Hun hadde gått med denne 
forandringen i over et år og syntes at den etter hvert ble så stor at hun kontaktet legen sin. 
Det ble rekvirert røntgen og pasient ble henvist videre til spesialist. Ved første konsultasjon så 
man en meget prominent tumor på 36x24mm. Røntgen hadde ikke vist noe tydelig affeksjon 
av skjelettstruktur og tumoren ble beskrevet til å passe med enchondrom.

Pasienten ble så operert med marginal ekstirpasjon av tumoren som klinisk minnet om et 
klassisk enchondrom. Det postoperative forløpet var ukomplisert og det histologiske svaret 
viste tumormasser forenlig med chondrom.

Ca. tre kvart år senere kommer pasienten til ny poliklinisk kontroll hvor hun presenterer et 
tydelig residiv. Ny røntgen viser forandringer også i 1. metacarp. På grunn av pasientens høye 
alder og den tidligere benigne histologiske diagnosen fikk pasienten tilbud om fornyet ope-
rasjon men man syntes nok at et slikt rask og stort residiv virket suspekt. Intraoperativ ble det 
funnet innvekst i skjellet og man gjorde en radikal ekstirpasjon av tumormasser og av halve 
første metacarp. Resterende kaviteten ble fylt med bensement(Palacos med Gentamycin) og 
det ble laget en spacer mot os trapezium. Det per-og postoperative forløpet var igjen ukom-
plisert. Ved kontroll etter 4 uker hadde pasienten allerede god bevegelighet, ingen smerter 
og hun kunne bruke tommelen til daglige aktiviteter.

Histologisk diagnose konkluderte igjen med Chondrom. Etter dialog med patolog lokalt 
ble preparatet sendt til patolog ved DNR hvor man etter hvert konkluderte med at tumoren 
kunne være forenlig med chondrosarkom, ikke minst pga. den kliniske opplysning om rask 
residiv.

In til nå (et år etter operasjon nr. 2) har pasienten vært residivfri, hun klarer seg selv og har 
rimelig god funksjon i tommelen. Man har etter diskusjon med pasienten og sarkomgruppen 
avstått fra mer radikal behandling ikke minst pga. hennes høye alder, residivfriheten og det 
gode funksjonsnivået. 

Traume 1

rekonstrUksJon aV store DiaFysære DeFekter i raDiUs og Ulna meD Fritt 
VaskUlarisert FibUlagraFt

Magne Røkkum og Karl R. Hetland, Håndseksjonen, Ortopedisk avdeling, OUS/Rikshospitalet

Defekter i underarmsknoklenes diafyser kan oppstå etter tumorreseksjon, traumer eller 
infeksjon. Små defekter kan behandles med forkortning eller innfelling av corticospongiøst 
bentransplantat. Ilizarow bentransport og fritt vaskularisert bengraft kan være alternativer 
ved større defekter i enkeltknokler. Store diafysære defekter i både radius og ulna kan rekon-
strueres med fritt vaskularisert fibulagraft.

En 53 år gammel frisk mann var utsatt for et multitraume da han falt ned fra 4. etasje i et stil-
las og blant annet pådro seg bekkenskader og multiple brudd i overekstremitetene inkludert 
åpne frakturer i begge underarmer. Høyre underarm ble rekonstruert med plateosteosyntese. 
Venstre side endte opp med store defekter av både radius og ulna. 

Ca. 3 måneder etter skaden ble venstre radius og ulna rekonstruert med et fritt vaskularisert 
fibulagraft delt i to stykker på henholdsvis 8 og 7 cm sirkulert på samme stilk. Bentransplan-
tatene ble felt inn og fiksert med lange plater. Forløpet var ukomplisert. Bentilhelingen var 
tilfredsstillende, og funksjonen bedret seg gradvis.

1½ år etter operasjonen var han meget godt fornøyd. Gripestyrken var 22 kg mot 32 kg i høy-
re hånd. Håndleddet kunne strekkes 50 grader og bøyes 35 grader mot 35 graders utslag hver 
vei på høyre side. Supinasjonen gikk til 75 grader mot 85 grader på venstre side, pronasjonen 
til 65 grader mot 85 grader på venstre.

Rekonstruksjon av store diafysære defekter i underarmsknoklene er en krevende prosedyre, 
men resultatene kan bli meget gode.
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Traume 1

opererte totale proksimale HamstringssenerUptUrer 
selVrapportert - og klinisk testet FUnksJon 1-5 år postoperatiVt

Skaara HE¹, Moksnes H², Frihagen F¹, Stuge B¹
¹ Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål
² Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR), Norges Idrettshøgskole, seksjon for idrettsmedisin og 
Hjelp24NIMI

innledning: Total proksimal hamstringsseneruptur kan gi betydelig funksjonstap og operativ 
behandling er anbefalt. Få studier har undersøkt funksjon hos pasienter med denne skaden. 
Formålet med denne tverrsnittsstudien var å undersøke funksjon hos pasienter operert for 
total proksimal hamstringsseneruptur, 1-5 år etter operasjon.

material og metode: Pasientene i studien var operert på OUS, Ullevål, Akershus Universitets-
sykehus og Bærum Sykehus, Vestre Viken HF i perioden januar 2006 til desember 2010. Av 36 
pasienter som møtte inklusjonskriteriene ble 31 (86 %) inkludert. Disse fylte ut skjema med 
demografiske data, livskvalitets spørsmål, Lower Extremity Funksjonal Scale (LEFS) skår 0- 80 
poeng og Proximal Hamstring Injury Questionnaire. Isokinetisk muskelstyrke ble testet med 
Biodex 6000 dynamometer på 60°/s og pasientene utførte fire ulike hinketester. Statistiske 
forskjeller mellom operert og ikke operert ben ble kalkulert med paired-samples t-test.

resultater: Av 31 pasienter var 15 kvinner og 16 menn med en gjennomsnitts-alder på 51 
(25-71) år. Det var i gjennomsnitt 17 (4-54) dager mellom skade og operasjon. Ved 17 av skade-
ne var alle tre senene (biceps, semitendinosus og semimembranosus) revet over og i 14 tilfelle 
var 1- 2 sener totalt avrevet. Pasientene ble undersøkt i gjennomsnitt 30 (12-66) måneder 
etter operasjon. Majoriteten opplevde lite eller ingen smerte eller begrensninger i dagliglivet 
og gjennomsnitts skår på LEFS var 89 (59-100) % av maks funksjons skår. Av 31 pasienter var 
29 (94 %) fornøyd med resultatet etter kirurgi. Imidlertid var kun 18 (58 %) tilbake på samme 
aktivitetsnivå som før skaden og 22 (71 %) av pasientene stolte ikke fullt på det opererte 
benet ved tyngre aktiviteter. Isokinetisk styrketest viste signifikant forskjell i gjennomsnittlig 
hamstringsstyrke på 16 % (peak torque) mellom operert og ikke operert ben. 

Diskusjon: Sammenlignet med andre studier var få tilbake til tidligere aktivitetsnivå og pa-
sientene skåret gjennomsnittlig lavt på de isometriske styrketestene. Høy gjennomsnittlig 
alder, tilleggsplager og mangelfull rehabilitering kan forklare resultatene.

betydning/ relevans: Studien viser at pasienter opererte for proksimal hamstringssene-
ruptur fungerer bra i dagligdagse aktiviteter, men rundt halvparten er tilbake på samme ak-
tivitetsnivå som før skaden og kun en tredjedel stoler fullt på det opererte benet ved tyngre 
aktiviteter. Det er behov for prospektive studier med gjennomføring av strukturert rehabilite-
ring for denne pasientgruppen.
 
 

Traume 1

brUDD i proksimale HUmerUs

Geir Jomaas
Morten Smedsrud
Tore Fjalestad
Jan Erik Madsen

bakgrunn: De fleste brudd i proksimale humerus behandles konservativt. Pasienter med 
evne til postoperativ trening og samarbeid tilbys operasjon om det er vinkelfeil over 45 gra-
der og/eller under 50% benkontakt i frakturen. I hovedtrekk anvendes ORIF med Philos-plate 
til pasienter under 60 år og ved 2- og 3- partsfrakturer.Ved headsplitfrakturer, luksasjonsfrak-
turer og ved 4- partsfrakturer hos eldre med osteoporose vurderes primær hemiprotese am. 
Global Fx.

målsetting: Foreta en retrospktiv evaluering av pasientene operert for proksimal humerus-
fraktur ved ortopedisk avdeling, Ullevål i perioden 2008-2011. 

metode: Pasienter over 18 år som er operert for brudd i proksimale humerus kalles inn til po-
liklinisk konsultasjon hos lege og fysioterapeut samt røntgenundersøkelse av aktuelle skulder. 
De har gitt skriftlig samtykke til deltagelse. Ortopedisk avdelings interne bruddregister er 
brukt som utgangspunkt.
Man vil vurdere pasientens egen opplevelse av funksjon og smerte, foreta funksjonsundersø-
kelse og vurdere radiologisk resultat. Vi har brukt Constant score, ASES score og livskvalitets-
score 15D som effektmål.
Studien er godkjent av sykehusets personvern-ansvarlig.

resultater: 97 pasienter over 18 år med proksimal humerusfraktur ble innlagt på Ullevål i 
perioden 2008-2011. Etterundersøkelsen av pasienten blir foretatt fra mai 2012- september 
2012. Oppfølgingstiden blir derfor ulik. 
Det var 61 kvinner og 36 menn. 70 pasienter ble operert med Philos plateosteosyntese, 15 
med Global Fx hemiprotese, 5 konservativt behandlet, 1 sperrremargnaglet og 6 operert med 
skruer/cerclage grunnet tuberculum-fraktur.
Vi vil presentere endelige kliniske og radiologiske resultater i uke 43. 
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Traume 1

resirkUlasJon Distalt på leggen, meD goDt resUltat, etter sUbtotal am-
pUtasJon. ein kasUistikk.

Maria Vatne, Christian Grimsgaard, Anders Wensaas, Magne Røkkum 
Oslo universitetssjukehus, Rikshospitalet

bakgrunn: Skademekanismane ved underekstremitetsamputasjon er oftast slik at ein ikkje 
vurderer replantasjon, på grunn av uttalt vevsøydeleggjing/ knusing lokalt, eller fordi pasien-
ten har andre, livstrugande skadar. Det er difor ikkje mange tilfelle i Norge der ein replanterer 
på lår/legg/fot. 

materialer og metoder: Ei 31 år gammal kvinne vart innlagt etter mishandling, der ho vart 
forsøkt amputert på venstre arm og fot, med ein stor kniv. Venstre fot var subtotalt amputert i 
ankelnivå, men a.tibialis anterior var inntakt og gav marginal sirkulasjon. N.tibialis og a.tibialis 
posterior var heilt avkutta. Ho hadde trimalleolær, dislocert ankelfraktur med distraksjon i 
leddet, som teikn på kapsel- og ligamentskade. Det meste av sener og blautvev på leggen var 
avdelt. Vevet var traumatisert etter gjentekne slag med kniven. Foten vart resirkulert 10 timar 
etter skaden. 

resultat: Bortsett frå fjerning av osteosyntesemateriale, er ikkje pasienten operert etter pri-
mæroperasjonen. Etter 11 mnd kan ho gå utan krykker. Ho har fått tilbake sensibiliteten prok-
simalt i fotsålen. Det første halve året var ho plaga med nevropatiske smerter og parestesiar, 
desse er i tilbakegang. 

relevans: Replantasjon/resirkulasjon i ankelnivået kan gje svært gode resultat. Det er avgje-
rande å få tilbake sensibilitet i planta pedis.

referansar: ”A Prospective Evaluation of the Clinical Utility of the Lower-Extremity Injury-
Severity Scores”, Bosse MJ et al, JBJS 01/2001

Traume 1

rekonstrUksJon eller ampUtasJon etter gUstilo anDerson graD iii b/C 
åpne tibia FraktUrer; resUltater etter 5 års oppFØlgning

Clarke-Jenssen J.   Ortopedisk avdeling, OUS-Ullevål
Frihagen F.  Ortopedisk avdeling, OUS-Ullevål
Andreassen G S  Ortopedisk avdeling, OUS-Ullevål
Flugsrud G.  Ortopedisk avdeling, OUS-Ullevål
Madsen JE.   Ortopedisk avdeling, OUS-Ullevål 

bakgrunn: Høyenergi åpne tibiafrakturer med store bløtdelsskader (Gustilo Anderson (GA) 
grad 3), er vanskelige og tidkrevende å behandle. Forekomsten av komplikasjoner er høy. Det 
er økende evidens for at radikalt sårdebridement, tidlig bløtdelsdekning og adekvat stabilise-
ring av frakturen er den beste strategien for et godt sluttresultat. Dette er også rutinene ved 
OUS-Ullevål. Bløtdelsdefekten behandles med NPWT (Negative pressure wound therapy ) og 
revideres hvert annet døgn inntil forholdene er tilfredsstillende. Endelig dekning tilstrebes så 
raskt som praktisk mulig.

materiale og metode: I perioden 2004-2009 ble det totalt behandlet 103 tibiafrakturer GA 
grad 3 ved OUS-Ullevål. Av disse ble 18 ekskludert (10 utenlandske pasienter, 6 døde, 2 med 
ryggmargsskade). 85 pasienter ble invitert til å delta i studien, 57 (67 %) takket ja til å bli med. 
Det var 27 GA grad 3a, 21 GA grad 3b og 9 GA grad 3c.

Disse er inkludert i en retrospektiv oppfølgningsstudie. Pasientene har svart på SF-36, gjen-
nomført 6 minutters gangtest samt klinisk og røntgenologisk undersøkelse utført. Tid til til-
helning og bløtdelsdekning samt komplikasjoner ble registrert.

I dette materialet presenteres 30 GA grad 3b og 3c-skader.. Av disse ble 10 leggamputert, 
enten tidlig eller i forløpet, mens 20 ble rekonstruert.

resultater: 30 GA 3 b/c frakturer er fulgt i gjennomsnitt 57 måneder (27-92).

Gangdistansen på 6 minutters gangtest var 468 meter for de amputerte og 501 meter for de 
rekonstruerte (p=0,58).

Selvopplevd pasienttilfredshet ble skåret på et VAS skala fra 0-100. De amputerte skåret i snitt 
59. Rekonstruerte pasienter skåret 66 (p=0,56). 

Heller ikke på SF36 ble det funnet statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene, på noen 
av de 8 kategoriene.

Diskusjon: Behandlingen av høyenergi åpne tibiafrakturer er kompleks og vurderingen rundt 
primær amputasjon eller rekonstruksjon er ofte vanskelig. Våre resultater viser imidlertid at 
det ikke er signifikant forskjell mellom dem som ble amputert og dem som har beholdt benet 
når man måler fysisk og psykisk helse etter minimum 2 års oppfølgning. Dette samsvarer med 
det som er publisert internasjonalt.
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Traume 1

DisplaCeD saCral FraCtUres – assoCiation oF neUrologiCal DeFiCits anD 
pain WitH long-term raDiologiCal FinDings.

Aron Adelved1,5, Anna Tötterman2, Thomas Glott3, Johan C. Hellund4, Jan Erik Madsen5, and Olav Røise5.
1- Orthopaedic dep. Akershus University Hospital 
2- Ortopaedic dep. Karolinska University Hospital, Sweden
3- Dep. for Spinal Cord injuries, Sunnaas Hospital
4- Radiologic dep. Oslo University Hospital
5- Orthopaedic dep. Oslo University Hospital

introduction: Long-term neurologic deficits and pain are common after high energy sacral 
fractures. However, little is known about the correlation between these long-term clinical 
outcomes and radiological findings.

materials and methods: 28 consecutive patients with displaced (>1cm) sacral fractures were 
followed for mean 10.7 years (range 8.1-13.4) post injury. Two had H-type sacral fractures, 
while 26 had AO/OTA type-C pelvic ring disruptions involving the sacrum. All fractures were 
treated with reduction and internal fixation. Sensorimotor impairments in the lower extremi-
ties were classified according to American Spinal Injury Association (ASIA) and pain was as-
sessed using a visual analogue scale (VAS) ranging from  0-10. CT and plain x-ray images were 
scrutinized for nonunion, cranial and posterior residual displacement and ankylosis/osteo-
arthritis in the L5-S1 facet joints and the SI joints. Changes of sacral configuration, including 
narrowing of the L5 and sacral neural foramina, as well as postforaminal encroachment of L5 
and S1 nerves were recorded. For the statistical analyses, Spearman correlation coefficients 
were utilized.

results: No sacral non-unions were encountered. Residual cranial displacement was present 
in 13 patients (46%) averaging 15.4 mm. Posterior displacement averaging 18.9 mm was ob-
served in 10 (36%). Twenty-six (93%) had narrowing of one or more neural root foramina in 
L5-S4. According to the VAS-scale, 8 patients (29%) reported no pain. Of the remaining 20, 11 
had pain in the lumbosacral area only and 9 in combination with radiating pain to the lower 
extremities. A statistically significant correlation was found between the narrowing of the 
sacral neural foramina and neurologic deficits in corresponding dermatomes (S1: p=0.03, S2: 
p<0.001, S3: p=0.001). In L5 dermatomes, a significant correlation was found between post-
foraminal affection of L5-nerves for both sensory (p= 0.025) and motor (p=0.01) deficits. No 
statistically significant correlations were found between pain and any of the pathologic radio-
logical findings.

Conclusions and relevance: In patients with surgically treated sacral fractures, persistent 
lumbosacral pain is common, but does not correlate with radiologic sequelae after fracture 
healing or residual displacement in the posterior pelvic ring. However, pathologic radiological 
findings involving the neuroforamina correlate significantly to neurologic deficits. This sug-
gests that reconstruction of the sacral neural foramina at the time of surgery may play a grea-
ter role in the long-term outcome compared to overall pelvic alignment. Further studies are 
needed to assess the natural history of these secondary changes involving the sacral neural 
foramina.

Traume 1

ski- og brettskaDer relatert til kJØnn og FerDigHet

Ekeland A, Martina Hansens Hospital
Rødven A, Alpinanleggenes Landsforening

bakgrunn: Alpinanleggenes Landsforening har siden 1996 gjennomført en sentral registre-
ring av skadene som opptrer i de største norske skisentra.

Formål: Skaderegistreringen skal vise skadetyper og mulige årsaker og danne basis for ska-
deforebyggende tiltak.

materiale og metoder: Skadene som oppsto i 16 norske skisentra ble registrert av skipatrul-
jer vintersesongene 2008/2009 og 2009/2010. Disse representerer 53% av skiheistransporten i 
Norge. Antallet ski-/brett-dager ble beregnet ut fra solgte skikort. 

resultater: Det ble registrert 8547 skadde skiløpere, 39% kvinner og 61% menn. Antallet 
ski-/brettdager var 6,621 mill. og skadefrekvensen var 1,29 per 1000 ski-/brettdager. De fleste 
skadene opptrådte blant personer på alpinski (67%) og snowboard (29%) i forhold til tele-
marksløpere (2%) og de med skiboard/kortski (2%). 55% av skadene ble sendt videre til lege 
eller sykehus. Skadefrekvensen blant disse var 0,72 skader per 1000 ski-/brettdager. Mange av 
skadene hadde lik fordeling mellom skiløpere og de som brukte brett, men alpine skiløpere 
hadde flere kneskader (24%) enn de som kjørte snowboard (8%) mens det motsatte ble ob-
servert for håndleddsskader med 22% for de som kjørte snowboard mot 4% for de på alpinski 
(P<0.001). Prosentandelen kneskader var dobbelt så høy for skadde kvinner (31%) som for 
menn (15%), mens menn var mer utsatt for skulderskader (18%) enn kvinner (7%) (P<0.001). 
Denne kjønnsforskjellen ble observert både blant ski- og brettkjørere og i alle 4 ferdighets-
gruppene. Leggbrudd var mer vanlig blant barn på alpinski (14%) enn blant tenåringer (5%) 
og voksne (4%) (P<0.001). Prevalensen av hodeskader var 13% hos nybegynnere økende til 
18% hos eksperter (P<0.001). Tilsvarende for skulderskader var 7% og 18% (P<0.001). Det 
motsatte ble observert for håndleddsskader med 14% for nybegynnere og 8% for eksperter 
(P<0.001) og for kneskader med 31% og 17% (P<0.001). 70% av de skadde ski- og brettløperne 
brukte hjelm, og hjelmbruken har økt fra 11% i sesongene 1996/98. I samme periode har pre-
valensen for hodeskader gått ned fra 19% til 16% (P<0.001).

konklusjon: Skiløpere på alpinski er utsatt for kneskader mens de som bruker snowboard er 
mer utsatt for håndleddskader. Prosentandelen kneskader blant kvinner var dobbelt så høy 
som blant menn, mens det motsatte ble observert for skulderskader. Barn som skadet seg på 
alpinski var mer utsatt for å få et leggbrudd enn tenåringer og voksne. Bruk av hjelm redu-
serte prevalensen av hodeskader.  
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Traume 1

integrering eller separering aV akUtt og elektiV primær HoFteprotese-
kirUrgi, en moDUlering VeDrØrenDe ressUrsbeHoV.

Lukas Månsson, Marianne Olsson
Drammen Sykehus

innledning: Primær hofteprotese (halv- eller helprotese) er en operasjon som gjøres som 
et akutt inngrep ved fraktur, eller som et elektivt inngrep. Det er vanlig at dette i hovedsak 
gjøres med separate operasjonsstue ressurser. De akutte tilfellene blir opererte på vakttid 
av vakthavende lege på stuer som ikke brukes til elektiv kirurgi, alternativt på akuttstuer på 
dagtid. Først ved uakseptabel lang ventetid blir de stuer som er satt av til elektiv kirurgi brukt 
til de akutte tilfellene. Det er mange som argumenterer for at en total, gjerne geografisk, se-
perasjon av akutt og elektiv kirurgi vil både øke effektivitet og kvalitet. Hovedforemålet med 
studien var å se på om en modell med integrering eller separering av akutt og elektiv hofte-
protesekirurgi vil gi best mulighet til effektivitet med likeverdig kvalitet. Primær hofteprotese 
(halv- eller helprotese) er en operasjon som gjøres som et akutt inngrep ved fraktur, eller som 
et elektivt inngrep. Det er vanlig at dette i hovedsak gjøres med separate operasjonsstue 
ressurser. De akutte tilfellene blir opererte på vakttid av vakthavende lege på stuer som ikke 
brukes til elektiv kirurgi, alternativt på akuttstuer på dagtid. Først ved uakseptabel lang ven-
tetid blir de stuer som er satt av til elektiv kirurgi brukt til de akutte tilfellene. Det er mange 
som argumenterer for at en total, gjerne geografisk, seperasjon av akutt og elektiv kirurgi vil 
både øke effektivitet og kvalitet. Hovedforemålet med studien var å se på om en modell med 
integrering eller separering av akutt og elektiv hofteprotesekirurgi vil gi best mulighet til ef-
fektivitet med likeverdig kvalitet.

materialer og metoder: Det ble gjort en matematisk modulering der kun en type inngrep, 
primær hofteprotese, er tatt med i modellen. Det ble satt et krav på behandling innen 6 
måneder for elektiv og 48 timer for akutt kirurgi, med p>0,99. Gjennomsnittlig årlig behov 
vil være totalt 1000 primære hofteproteser, fordelt på 720 elektive og 280 akutte i modellen. 
Operasjonsstueressurs ble definert som adekvat bemannet (inklusive operatør med nødven-
dig kompetanse), og utstyrt operasjonsstue til en hofteproteseoperasjon. 

resultater: Med integrering av akutt og elektiv primær hofteprotesekirurgi vil det årlige 
operasjonsstuebehovet være 1078. Med separering av akutt og elektiv vil det årlige opera-
sjonsstuebehovet være 1692.

Diskusjon: Integrering av akutt og elektiv primær hofteprotesekirurgi vil medføre at overka-
pasiteten som trengs for å ta høyde for statistisk varians i antall akutte tilfellen kan brukes til 
elektiv produksjon. Dette stiller selvfølgelig krav på en helt annen logistikk enn hva vi tradi-
sjonelt er vant med. En slags ”stand-by” system for de elektive pasientene vil kunne være en 
løsning.

betydning: Resultatet fra denne studien kan brukes til å organisere hofteprotesekirurgi på en 
mest mulig hensiktsmessig måte.

Barn 1

VekstForDelingen i VekstskiVen UnDer og etter Hemi-epiFysioDese meD 
8-plate. en raDiostereometrisk analyse

Joachim Horn1, Ragnhild B Gunderson2, Harald Steen1

1Ortopedisk Avdeling, OUS, Rikshospitalet
2Radiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet

innledning: Hemi-epifysiodese er en etablert metode for korreksjon av leddnære defor-
miteter. Formålet med denne studien var å analysere vekstmønsteret i en vekstskive under 
og etter en hemi-epifysiodese. Fordelingen av veksten medialt og lateralt vil kunne fortelle 
noe om omdreiningspunktet i korreksjonen og derved hjelpe til med å finne det optimale 
implantatet. Tilveksten i vekstskiven etter fjerning av implantatet vil avgjøre i hvilken grad en 
eventuell overkorreksjon er nødvendig for å forhindre residiv av feilstillingen. Det er ingen 
tidligere studier som har undersøkt dette.

pasienter og metoder: Vi opererte 4 pasienter [gjennomsnittsalder 12,5 (12-14) år; 2 gutter, 
2 jenter;] med 8-plate for hemi-epifysiodese og implantasjon av tantalumkuler for radioste-
reometrisk analyse (RSA). Samtlige pasienter ble operert for patologisk knevalgus med hemi-
epifysiodese distalt medialt på femur. Tantalumkulene ble plassert både medialt og lateralt 
på hver side av vekstskiven. Medial og lateral tilvekst over vekstskiven ble beregnet basert på 
RSA-målingene. Korreksjon av feilstillingen ble i tillegg kontrollert med stående lange aksebil-
der (HKA).

resultater: Gjennomsnittlig tilvekst 6 uker etter utført hemi-epifysiodese var 1,0 (0,4-1,7) mm 
medialt og 1,4 (1,2–1,7) mm lateralt. To pasienter hadde på dette tidspunktet fortsatt uniform 
vekst, mens de to andre viste asymmetrisk vekst. 24 uker etter hemi-epifysiodesen var tilvek-
sten 2,8 (2,1-3,9) mm medialt og 7,2 (6,3-7,7) mm lateralt. Tilveksten 36 uker etter operasjonen 
var 0,08 mm/uke medialt og 0,75 mm/uke lateralt. Gradvis korreksjon av valgusfeilstillingen 
ble observert hos alle pasienter på de lange aksebildene.To pasienter har fått fjernet sin 
8-plate, en av disse har vist uniform vekst etter fjerning, mens den andre har vist asymmetrisk 
vekst med mer vekst på den siden der det var implantert temporær 8-plate. 

Diskusjon: Undersøkelsen viser at pasienter operert med 8-plate har tilvekst både medialt og 
lateralt de første 6 måneder, dvs. en 8-plate låser ikke vekstskiven helt på innsatt side. Om-
dreiningspunktet til aksekorreksjonen ligger dermed utenfor vekstskiven. Modifikasjoner av 
implantatet som flytter omdreiningspunktet nærmere platen, kan eventuelt føre til en raskere 
aksekorreksjon Tilveksten medialt var avtagende og nærmet seg null etter cirka 36 uker hos 
disse pasientene. Lateralt var det kontinuerlig vekst. Man trenger å inkludere flere pasienter 
med ulike aldre og diagnoser for å undersøke vekstmønsteret etter at 8-plate er fjernet før 
avsluttet lengdevekst.

betydning/relevans: Ingen tidligere studier har undersøkt tilvekst i en uskadet vekstskive 
under og etter hemi-epifysiodese. Undersøkelsen har betydning for valg av riktig implantat 
og for å analysere i hvilken grad det er behov for en overkorreksjon (dvs valg av optimale 
tidspunkter for innsetting og evt fjerning av implantat).
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Barn 1

FemUrForlengelse meD motorisert nagle (Fitbone®)

Joachim Horn1, Anders Wensaas1, Harald Steen1, Øyvind Grimsrud2, Anita Dagsrud2

1Ortopedisk Avdeling, OUS, Rikshospitalet
2Avdeling for Fysioterapi, OUS, Rikshospitalet

innledning: Eksterne ringfiksatører og monolaterale fiksatører er etablerte metoder for be-
inforlengelse (kallutase), imidlertid forekommer det en del komplikasjoner som relateres til 
bruk av ekstern fiksasjon.
Fitbone® er en intramedullær distraksjonsmargnagle med innebygget motor. Målet med 
denne undersøkelsen er å presentere indikasjoner og begrensninger, samt å evaluere resulta-
ter og komplikasjoner.

pasienter og metoder: I perioden nov 2011 – mai 2012 opererte vi 8 pasienter med motori-
sert nagle (Fitbone®) for femur forlengelse. Gjennomsnittsalderen var 29 (16-61) år (6 menn, 
2 kvinner). Fem pasienter hadde posttraumatisk, 2 idiopatisk og 1 medfødt (PFFD) beinleng-
deforskjell. Fem av pasientene hadde i tillegg signifikant aksefeil (valgus 4-7º, varus 16º). 
Gjennomsnittlig forlengelse med motorisert nagle var 30 (15-50) mm. Samtlige aksefeil ble 
korrigert akutt ved innsetning av naglen. Forlengelsen (hastighet 0.9 mm/dag) ble startet en 
uke etter innsetting av naglen. 

resultater: Det var ingen peroperative komplikasjoner. Ønsket forlengelse og aksekorrek-
sjon ble oppnådd hos alle pasienter. To pasienter måtte reopereres grunnet mindre komplika-
sjoner. En på grunn av dårlig kontakt i koblingen til receiver og en på grunn av vandring av en 
sperreskrue. 7 pasienter oppnådde tilheling i kallutasen senest 12 uker etter toppstrekk og 1 
er fortsatt i konsolideringsfasen. Det var lite smerter under forlengelsesprosedyren og svært 
god knebevegelighet både under og etter forlengelsen. 

Diskusjon: Fitbone® er et velegnet verktøy for beinforlengelse og aksekorreksjon. Kompli-
kasjoner som normalt er assosiert med bruk av ekstern fiksasjon kan unngås ved bruk av 
intramedullær forlengelsesnagle. Forlengelse med motorisert nagle er assosiert med høyere 
pasient komfort og svært gode funksjonelle resultater. 

betydning/relevans: Hvis anatomiske forhold og kompleksiteten av en deformitet tillater 
bruk av margnagle, vil en intramedullær motorisert nagle høyst sannsynlig være å foretrekke 
fremfor bruk av ekstern fiksasjon.

Barn 1

ForskJeller i liVskValitet mellom Unge Voksne kVinner og menn meD Un-
DerekstremitetsDysmeli

Trine Sand Kaastad og Inger Holm, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

innledning: Dysmeli i underekstremitetene kan håndteres gjennom tilpassing av proteser 
eller andre ortopediske hjelpemidler, men kan også korrigeres med kallotasekirurgi med 
forlengelse for å sikre gangfunksjon. Målet med denne studien var å evaluere generell helse 
hos unge voksne med dysmeli i underekstremiteter og se om det var noen forskjeller knyttet 
til valg av behandlingstrategi.

materiale og metoder: Trettifire tidligere pasienter (13 kvinner, 21 menn) i alder 18 – 35 år 
med defekter under knenivå, ble invitert til en oppfølgingsstudie av helserelatert livskvalitet 
evaluert med Euroxol (EQ-5D) og Short Form 36 (SF-36). Sytten var forlenget i tibia og/eller 
femur, mens 17 brukte forlengelsesprotese.

resultater: Det var ingen forskjell i alder, høyde, vekt, utdannelsesnivå, sivilstatus eller selv-
følelse knyttet til dysmeli. EQ-5D generell helseverdi var median 70 i begge grupper, og det 
var ingen forskjeller i de åtte SF-36 skalaene. Kvinner i begge grupper hadde lavere fysisk 
funksjonsskår og emosjonell rollebegrensingsskår sammenlignet med gjennomsnittsbefolk-
ningen (1), mens menn i begge hadde lavere skår for fysisk funksjon, kroppssmerter og opp-
fatning om generell helse.

Diskusjon: Gruppene var relativt små, og med store forskjeller innen hver av gruppene, men 
de demografiske data gir grunnlag for å sammenligne dem. SF-36 skår var forskjellige for 
kvinner og menn sammenlignet med snittbefolkningen. Siden resultatene for de to gruppene 
var like, valgte vi å slå sammen og sammenligne alle kvinnelige og alle mannlige pasienter i 
sammenligningen med snittbefolkningen.

betydning/relevans: Det er ingen forskjeller i generell helse mellom unge voksne med 
dysmeli i legg/lår som har fulgt et ”konservativt” løp med bruk av ortopediske hjelpemidler 
og en tilsvarende gruppe som har blitt forlenget operativt. Hele gruppen, uansett behand-
lingsregime, har lavere fysisk funksjonsnivå enn snittbefolkningen. Kvinner med dysmeli 
skårer noe lavere enn snittbefolkningen på emosjonelle rollebegrensinger, mens menn skårer 
noe lavere på smerte og opplevelse av generell helse.

referanse: 1. JH Loge og S Kaasa. Short Form 36 (SF-36) health survey: normative data from 
the general Norwegian population. Scand J Soc Med 1998, 4 (250-258)
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Barn 1

Congenital DisloCation oF tHe patella; a Case report

Ketil J Holen, Christian Øye, Torarin Lamvik.  
Department of Orthopedic Surgery, Trondheim University Hospital, Norway.

introduction: Congenital dislocation of patella is a rare condition, only small series and case 
reports are found in the litterature. The condition often is related to syndroms, such as Nail-
patella syndrome, Downs syndrome and Kabuki syndrome. The classification involves the true 
congenital dislocation, and obligatory dislocation of patella. In the first condition the patella 
is fixed laterally with a flexion contracture and valgus position of the knee and external rota-
tion of the leg as a result Untreated this is leads to severe knee problems for the patients in 
adolecence. Surgery is recommended as early as possible, preferrably around 6 months of 
age. We report one case of congenital patellar dislocation of the right knee in a girl born in 
January 2012, with DDH of the hip at the same side.

material and methods: At birth, the patient had a positive Ortolani test of the rihgt hip, 
and was therefore referred to ultrasonographic examination of the hips. Even at birth there 
were an obvious external rotation of the leg, and a valgus position of the knee. There were, 
however, no flexion contracture of the knee. Hip ultrasound revealed a dislocatable right 
hip, and treatment with the Frejka pillow was started. Ultrasound examination was then per-
formed of the right knee as well, and the patella was found severe laterally displaced and in 
a fixed position, and with a very flat sulcus-angle. x-ray of the lower extremities showed no 
other bony deformities. The patellar luxation was operated with a Stanisavjlevic procedure 
at 7 months of age, the procedure consists of an extensive loosening of the quadriceps mus-
cle, lateral release, and a lateralisation of the oblique part of vastus medialis. In addition, we 
performed a medial transfer of the insertion of the patellar tendon, as described by Langen-
skiöld. Before surgery the patients had continously physiotherapy to avoid contracture of the 
knee.

results: After treatment of the right hip with the Frejka pillow, the hip developed normally 
with stable hips and normal ROM, normal scans by ultrasonography and normal x-rays. The 
observation time has been too short to adress the influence of the surgical procedure on the 
patellofemoral joint.

Conclusions: Congenital dislocation of the patella is a rare condition. The main purpose with 
this case report is to describe and get awareness of the condition, and describe the recom-
mended surgical procedure. For newborns with external rotation of the leg and valgus posi-
tion of the knee, a patellar luxation should be suspected. 

Barn 1

“natUral History” aV HoFteleDD Hos barn meD Cerebral parese 

Terjesen Terje Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

innledning: Et systematisk oppfølgingsprogram (CPOP) for barn med cerebral parese i Helse 
Sør-Øst ble startet i 2006. Røntgenundersøkelse av hofteledd inngår i CPOP, for å oppdage og 
behandle subluksasjon så tidlig som mulig, slik at man unngår forverrelse til total luksasjon. 
Hensikten med denne studien var å kartlegge utviklingen av hofteleddene (“natural history”) 
i relasjon til barnas funksjonsnivå og type CP, samt å evaluere hoftescreeningen i CPOP. 

materiale og metoder: I regi av CPOP ble det tatt røntgenbilder av hoftene hos 335 barn 
(56% gutter) født i 5-årsperioden 2002–06 i de 10 fylkene i Helse Sør-Øst. Barna ble klassifisert 
i henhold til Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Barn med CMFCS nivå I/II 
har gangfunksjon uten støtte, de med nivå III kan gå med støtte (krykker eller rullator), mens 
de med nivå IV/V ikke har gangfunksjon. Fordelingen av GMFCS nivå I til V var henholdsvis 
44%, 14%, 8%, 11% og 23%. Migrasjonsprosent (MP; prosent av caput femoris lateralt for 
acetabulum) ble målt på røntgenbildene. Gjennomsnittlig alder ved første røntgenbilde var 
3.0 (0.5-7.9) år. Hoftene ble fulgt opp til siste bilde preoperativt hos dem som ble operert og 
til slutten av 2011 hos dem som ikke var blitt operert. Alderen ved siste røntgenbilde var 5.4 
(2.0-9.6) år. 

resultater: Patologiske hofter (MP 33% eller høyere) utviklet seg hos 26% av alle pasientene 
og hos 63% av barn med GMFCS nivå IV eller V. Total luksasjon (MP 90% eller høyere) inntråd-
te hos 14 barn (4% av alle barn; 12% av dem uten gangfunksjon) i en alder av 4.4 (1.8-9.6) år. 
Gjennomsnittlig MP var 20% på første røntgenbilde og 34% ved siste kontroll. Progresjon av 
MP økte betydelig med synkende funksjonsnivå, fra 0.2% per år ved GMFCS nivå I til 9.5% ved 
nivå V. Progresjonen var langt høyere hos barn med spastisk kvadriplegi (9.2% per år) enn hos 
barn med diplegi (1.8%) og hemiplegi (0.2%). 

Diskusjon: 12% av barn uten gangfunksjon utviklet total hofteluksasjon. Man skulle forvente 
et lavere antall fordi systematisk oppfølging med røntgen og operativ behandling ved sub-
luksasjon burde føre til at færre hofter forverret seg. Utfordringene for vår hoftescreening er å 
forbedre rutinene for røntgenkontrollene, samt få tilført økte ressurser til operativ behandling 
for å få redusert den uakseptabelt lange ventetiden for operasjon vi har hatt i denne perio-
den. 

konklusjon: Hos barn med CP uten gangfunksjon er det en uttalt tendens til utvikling av pa-
tologiske hofter. Nøye overvåking med røntgen fra første leveår er nødvendig hos disse barna 
for å finne beste tidspunkt for operasjon for å unngå forverring til total luksasjon. 

abstrakt 37 abstrakt 38
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Barn 1

tiDlige resUltater etter «san Diego-operasJon» Hos pasienter meD alVor-
lig Cerebral parese og sUblUkserte/ lUkserte HoFter.

Christian Sætersdal, Thomas Natvik, Jonas M Fevang
Haukeland Universitetssykehus, Barneortopedisk seksjon

bakgrunn: Barn med alvorlig spastisk Cerebral Parese får ofte problemer med lateralisering 
og etter hvert luksering av en eller begge hoftene. Det er en alminnelig oppfatning at man 
skal prøve å bevare hoftene i ledd hos denne pasientgruppen. Flere metoder er beskrevet 
for enten forhindre eller reponere en hofteluksajon. Mubarak et al har beskrevet San Diego-
operasjonen utførlig, og har rapportert gode resultater med denne metoden.

materiale og metode: Siden 2008 har vi operert 8 hofter hos 7 barn ad modum San Diego 
hos barn med alvorlig Cerebral Parese, sublukserte eller lukserte hofter og samtidig dysplas-
tisk acetabulum. Vi presenterer San Diego operasjonen (adductor og psoas tenotomi, varise-
rende femurosteotomi, åpen reposisjon av hoften og perikapsulær osteotomi a.m. San Diego/ 
Dega) og våre tidlige resultater. 
  Av de 8 hoftene var 3 sublukserte og 5 lukserte. Operasjonsindikasjon var røntgenfunn. 
Alle hadde betydelig redusert bevegelighet preoperativt, spesielt abduksjon. 4 hofter ble 
derotert og 6 hofter ble åpent reponert. Alle fikk utført psoastenotomi. Det ble gjort adduc-
tortenotomi under 5 operasjoner, hos en pasient som ikke fikk utført adductortenotomi var 
dette gjort 6 mnd før. Pasientene ble gipset med hoftegips i 3,5-9,5 uker.

resultater:
Acetabular index var preoperativt mellom 30 og 40 grader, og postoperativt mellom 15 og 27 
grader.
  Alle 8 hofter står fremdeles i ledd etter en oppfølgingstid på 2-42 mnd. De 6 hoftene 
med lengst oppfølgingstid rapporterte ingen smerter fra den opererte hoften ved sist kon-
troll.

konklusjon: Operasjon ad modum San Diego er omfattende kirurgi på svake pasienter. Ope-
rasjonen kan likevel forsvares da målet vanligvis oppnås; varig hofte i ledd. Oppfølgingstiden 
for våre pasienter er kort.

Barn 1

benet Fot-kirUrgi UtFØrt samtiDig meD mUlti-leVel kirUrgi Hos gåenDe 
barn meD Cerebral parese. kVantitatiVe og kValitatiVe analyser.

Høiness PR1, Capjon H2, Lofterød B2, Terjesen T1

1Ortopedisk avdeling, RH-OUS, 2Barnenevrologisk seksjon, RH-OUS

bakgrunn: Kirurgisk korreksjon av fotdeformiteter hos ambulerende barn med moderat til 
alvorlig cerebral parese kan være nødvendig for at barnet skal kunne bruke ortoser og få best 
mulig opptrening etter èn-seanse multilevel kirurgi, såkalt SEMLS. Vi har hos barn som har 
blitt operert med beinet fotkirurgi samtidig med SEMLS observert mye postoperativ smerte, 
rehabiliteringsproblemer og psykososiale problemer. 

Formål: For å undersøke om de dårlige resultatene har sammenheng med fotkirurgien har 
vi utført en retrospektiv sammenlignende studie ved å se om de kvalitative og kvantitative 
resultatene etter SEMLS bløtvevskirurgi kombinert med korrigerende beinet fotkirurgi er 
sammenlignbare med bløtvevskirurgi alene. 

pasienter og metoder: Syv barn med diplegisk cerebral parese (fire gutter) som gjennom-
gikk SEMLS og samtidig beinet fotkirurgi i perioden 2003-2009 ble identifisert for inklusjon. 
Fem sammenlignbare pasienter operert med SEMLS, men uten fotkorreksjoner, ble matchet 
og inkludert basert på alder, kjønn, GMFCS-nivå, FMS og typer og antall operasjoner. Alle 
barna var klassifisert som GMFCS III. Sammenligning av pre-operative gangparametere viste 
ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. Begge gruppene ble behandlet likt etter en 
streng postoperativ rehabiliteringsprotokoll, inkludert 3-4 uker med intensiv trening på et 
rehabiliteringssenter.
  Ganganalyse-parametre registrert preoperativt og ett år postoperativt ble sammenlig-
net. I tillegg ble data samlet inn ved hjelp av kvalitative, semi-strukturerte intervjuer av de 12 
barna og deres foreldre basert på en hovedproblemstilling: På hvilken måte hadde barna og 
deres foreldre opplevd rehabiliteringsprosessen?

resultater: Barna i kontrollgruppen presterte signifikant bedre i 3 av 9 utvalgte gangpa-
rametre ett år postoperativt mens de fot-opererte forbedret kun ett parameter. Fire av syv 
barn med kombinasjonen av SEMLS og fotkirurgi og ett barn i kontrollgruppen opplevde 
sterke smerter og hypersensibilitet og utviklet kronisk regionalt smertesyndrom (CRPS) med 
behov for høyt spesialisert tverrfaglig behandling. Store belastninger ble påført de aktuelle 
familiene. Fem år etter operasjonen har fortsatt fire av fem barn hypersensitive og smertefull 
føtter, to har mistet gangevnen, ett barn er ikke lenger selvhjulpen i daglig omsorg og tre er 
rullestolbundet.

konklusjon: Forsiktighet bør utvises ved å utføre samtidige fotkorreksjoner ved SEMLS hos 
marginalt ambulante barn med cerebral parese. Postoperative smerter kan hemme rehabilite-
ringen og forårsake omfattende negative psykososiale effekter på pasientene og deres fami-
lier. Vi vil i fremtiden utføre fotkorreksjoner i en egen seanse i forkant av SEMLS.

abstrakt 39 abstrakt 40
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Kne/scopi 1

spenst og tiDlig sportsspesialisering som risikoFaktorer For UtVikling 
aV Hopperkne

H. Visnes1,2, H. Aandahl3, R. Bahr1

1Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo, 2Kysthospitalet i Hagevik, Hagavik,  
3ToppVolley Norge, Suldal

bakgrunn: Bakgrunnen for ”hopperkneparadokset”, at symptomatiske utøvere har bedre 
spenst sammenlignet med asymptomatiske kontroller, er ikke kjent og man vet lite om når 
denne forskjellen oppstår. Tidlig sportsspesialisering er omdiskutert i barne- og ungdomsi-
drett og spørsmålet er om dette kan øke risikoen for belastningsskader, som f. eks. hopper-
kne.

mål: Undersøke spenst/spenstutvikling og treningsbakgrunn som risikofaktorer for utvikling 
av hopperkne. 

metode: 5-år prospektiv kohortestudie ved et toppidrettsgymnas, ToppVolley Norge. Stan-
dardisert spenstundersøkelse på kraftplattform (Boscotest) med måling av stående hopp 
(SJ) og svikthopp (CMJ) ble gjennomført ved inklusjon og deretter to ganger i året så lenge 
utøverne var inkludert i studien. Tidligere idrettsbakgrunn ble registrert ved hjelp av et spør-
reskjema ved inkluderingstidspunkt. Hopperknediagnosen var basert på en standardisert 
klinisk undersøkelse.

resultat: 150 elever (68 gutter og 82 jenter) ble inkludert og 28 utviklet hopperkne (22 
gutter og 6 kvinner). Ved inkluderingstidspunktet hoppet guttene som senere utviklet hop-
perkne signifikant høyere ved CMJ (38,0±5,8 cm) sammenlignet med asymptomatiske gutter 
(34,6±5,5 cm, p=0,03), mens det ikke var påvisbar forskjell ved stående hopp (SJ: hopperkne 
30,3±7,4 cm, asymptomatisk: 28,1±6,1 cm, p=0.23). I en multivariat logistisk regresjonsanalyse 
korrigert for kjønn og tidligere volleyballtrening var odds ratio for utvikling av hopperkne 
2,09 (1,03 til 4,25) per cm forskjell i CMJ ved inkluderingstidspunkt. Vi fant derimot ingen sig-
nifikant forskjell i endring i spenst mellom gruppene i løpet av tiden de var ved TVN, selv om 
begge grupper bedret sine hoppferdigheter. Gruppen som utviklet hopperkne drev mindre 
med annen idrett året før de ble inkludert i studien (1,5±2,3 t/uke) sammenlignet med de gut-
tene forble asymptomatiske (0,3±0,8 t/uke), p=0,006. 

konklusjon: Volleyballspillere med naturlig god spenst har en høyere risiko for å utvikle hop-
perkne. I tillegg indikerer resultatene at tidlig sportsspesialisering i volleyball øker risikoen for 
å utvikle hopperkne.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk 
støtte fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, Norges idrettsforbund og olympiske komité, 
IOC og Norsk Tipping as.

Kne/scopi 1

troCHleaplastikk, resUltater etter innFØring aV ny operasJonsmetoDe 
For beHanDling aV kronisk patelloFemoral instabilitet

Øye C  St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
Hortemo GS  St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
Drogset JO  St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Stabiliteten til patellofemoralleddet påvirkes av flere faktorer. Trochleadysplasi 
betegner en manglende dybde av leddet og regnes som viktigste enkeltårsak til instabilitet. 
Operativ behandling av kronisk instabilitet i patellofemoralleddet har hovedsakelig vært 
konsentrert om bløtdelsplastikker og osteotomi av tuberositas tibia. Hos pasienter med uttalt 
trochleadysplasi har disse prosedyrene vært beheftet med en høy grad av residiv. Trochlea-
plastikk er et kneinngrep som kun tilbys pasienter med kronisk patellofemoral instabilitet 
hvor uttalt trochleadysplasi foreligger. Metoden har til hensikt å korrigere dysplasien. Dette 
gjøres ved å underminere subchondralt bein for så å forsenke trochlea og etablere en sulcus 
ved å vinkle leddfasettene. Metoden kombineres rutinemessig med rekonstruksjon av medi-
ale patellofemorale ligament. På individuell basis vurderes behovet for tilleggs prosedyrer 
som selektiv spalting av laterale patellofemorale ligament og medialiserende osteotomi av 
tuberositas tibia. 
  Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital innførte våren 2009 trochleaplastikk som 
operasjonsmetode. 

Formål: Vi ønsker å følge opp resultatene av trochleaplastikkene. 

materialer og metoder: 21 pasienter ble operert i perioden april 2009 til juli 2012, 3 av disse 
ble operert bilateralt ved isolerte prosedyrer slik at totalt er 24 knær operert. Det var 18 kvin-
ner og 3 menn, 14 pasienter var i aldersgruppen 14 – 17 år, 7 pasienter mellom 18 og 26 år. 
Samtlige knær ble operert med kombinasjonen trochleaplastikk og rekonstruksjon av medi-
ale patellofemorale ligament, 11 knær fikk i tillegg til dette utført selektiv spalting av laterale 
patellofemorale ligament. 3 knær ble i tillegg operert med glideosteotomi og et kne ble ope-
rert med kombinasjonen trochleaplastikk, MPFL rekonstruksjon, glideosteotomi og spalting 
av laterale patellofemorale ligament. KOOS skåringsskjema ble fylt ut operasjonsdagen og 
etter 6 og 12 måneder postoperativt. Fire pasienter hadde inkomplett rapportering og ble 
derfor ekskludert fra studien. 
resultater: Samtlige pasienter oppnådde alle et stabilt patellofemoralledd første postopera-
tive år. KOOS skåringsprofil viser en markert forbedring for alle dimensjoner 1 år etter opera-
sjonen sammenlignet med preoperativ profil. Mest uttalt er dette for dimensjonene SportRec 
og QOL som får en økning i skåre på henholdsvis 30 og 28. Alvorlige komplikasjoner som 
infeksjon, manglende tilheling eller blodpropp ble ikke registrert. 

Diskusjon: Trochleaplastikk, som rutinemessig kombineres med andre prosedyrer, gir et sta-
bilt ledd og en markert bedring i KOOS skåre første postoperative år. Resultatene samsvarer 
med resultater fra tilsvarende publiserte studier. 

betydning/relevans: Trochleaplastikk er en metode med få komplikasjoner første postope-
rative år. Metoden virker hensiktsmessig å tilby pasienter med kronisk patellofemoral instabi-
litet hvor uttalt trochleadysplasi foreligger. 

abstrakt 41 abstrakt 42

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



131130 • Høstmøteboken 2012• Høstmøteboken 2012

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Kne/scopi 1

mikroFraktUr teknikk Vs mosaikkplastikk For Fokale brUskskaDer i kne, 
en prospektiV ranDomisert mUltisenterstUDie meD 5-11 års oppFØlging

Ulstein S  Ortopedisk avd., Akershus Universitetssykehus 
Årøen A  Senter for idrettsskadeforskning og Ortopedisk avd., Akershus Universitetssykehus
Røtterud JH  Ortopedisk avd., Akershus Universitetssykehus
Løken S  Ortopedisk avd., Oslo Universitetssykehus
Engebretsen L   Senter for idrettsskadeforskning og Ortopedisk avd., Oslo Universitetssykehus
Heir S  Ortopedisk avd., Martina Hansens Hospital

bakgrunn: Langtidsresultatene ved bruskkirurgi er varierende og sprikende. Det foreligger 
kun to sammenlignende studier mellom mosaikk plastikk og mikrofraktur med > 5 års oppføl-
gingstid.

Formål: Sammenligne to etablerte teknikker for reparasjon av fokale bruskskader; mikrofrak-
tur teknikk (Mfx) og mosaikkplastikk (Mos), mhp funksjonsscore, og rtg-arthroseutvikling. 

materiale og metode: 25 pasienter (gjennomsnittalder 32,3 år; SD 7,7) ble randomisert til 
Mfx (N=10) eller Mos (N=15) i perioden 2000-2006. Inklusjonkriterier var isolert fokal brusk-
skade ICRS grad III-IV, areal 2-4 cm2, dybde < 1cm (OCD) i artikulerende flate på femur, samt 
Lysholm score <80. Ved oppfølging etter median 9,8 år (spredning 4,9 – 11,4) ble pasientene 
evaluert med Lysholm score (N=25), KOOS (N=25) og rtg-evaluert iht. Kellgren-Lawrence gra-
dering av artrose (N=21).

resultater: Ingen signifikant forskjell i knefunksjon mellom Mfx og Mos vurdert ved Lysholm 
score og KOOS kunne påvises ved oppfølging. Gjennomsnittlig Lysholm score ved oppfølging 
i Mfx-gruppen var 72,6 (95% CI [57,8 - 87,4]) og i Mos-gruppen 61,1(95% CI [51,4 – 70,9]). Det var 
heller ingen signifikant forskjell i endring av Lysholm score eller KOOS fra inklusjon til opp-
følging mellom gruppene. Røntgenologisk arthrose, vurdert som Kellgren-Lawrence >1, fant 
vi i Mfx-gruppen hos 4 av 9 pasienter og i Mos-gruppen hos 2 av 12 (p=0,16). Samlet hadde 
pasientene en signifikant bedring fra inklusjon til oppfølging evaluert ved Lysholm score og 
KOOS. Gjennomsnittlig Lysholm score ved inklusjon var 47,5 (95% CI [42,2 – 52,7]) og ved opp-
følging 65,7(95% CI [57,7 – 73,7]). 

Diskusjon: Svakheter ved studien er et lite pasientmateriale og varierende oppfølgingspe-
riode. En styrke er den lange oppfølgingstiden hos 100 % av pasientene. 

betydning: Mosaikk plastikk og mikrofrakturteknikk gir begge bedring av knefunksjon ved 
langtidsoppfølging, men ingen sikker forskjell mellom metodene i knefunksjon eller røntge-
nologisk artrose ble påvist. Kun et fåtall oppnår et svært godt resultat (Lysholm score over 90 
poeng) ved oppfølging over 5 år. 

Kne/scopi 1

sammenlikning aV to metoDer For beregning aV korreksJonsVinkel VeD 
ValgiserenDe tibia osteotomier

Vik, J Martina Hansens Hospital
Sivertsen, E Martina Hansens Hospital 
Nerhus, K  Martina Hansens Hospital

innledning: Mange studier har poengtert viktigheten av god preoperativ planlegging ved 
valgiserende tibia osteotomier (HTO). Det finnes flere metoder for å beregne korreksjons-
vinkelen.To vanlige metoder er beskrevet av Dugdale og Miniaci. Ved vår avdeling pågår det 
en studie hvor vi sammenlikner opening (OW) og closing wedge (CW) HTO hos en gruppe 
pasienter. I den pågående studien har vi benyttet Dugdales metode for beregning av korrek-
sjonsvinkelen. Vi ønsket å undersøke hvor forskjellige korreksjonsvinklene vil bli ved Miniacis 
metode. 

materiale og metode: Vi beregnet korreksjonsvinkelen ved bruk av både Dugdales og Minia-
cis metode for 58 pasienter med medial gon artrose inkludert i studien. 26 kvinner, 33 høyre 
knær. Det ble benyttet preoperative stående HKA-bilder, og beregningene ble utført ved 
hjelp av Medicad. Beregningen av korreksjonsvinkelen ved Dugdale-metoden var allerede 
utført som ledd i den preoperative planleggingen. Vi benyttet de samme punktene for hof-
tesenter, Fujisawas punkt og ankelsenter ved beregningen med Miniacis metode. Gjennom-
snittlig korreksjonsvinkel ved bruk av Dugdales metode var 9,5 grader. Miniacis metode for 
OW 10,1 grader og CW 10,2 grader. Forskjeller mellom metodene ble undersøkt med en paret 
T-test. Sammenhengen mellom målemetodene og andre faktorer av potensiell betydning for 
forskjellene ble undersøkt med lineær regresjonsanalyse.

resultater: Den gjennomsnittlige forskjellen mellom Miniacis metode for opening wedge og 
Dugdale var 0,58(0,51-0,64) grader (p<0,001). Den gjennomsnittlige forskjellen mellom Mi-
niacis metode for closing wedge og Dugdale var 0,83(0,74-0,91) grader(p<0,001). Forskjellen 
økte med større korreksjonsvinkel. Lineær regresjonsanalyse avdekket at man kan predikere 
med god presisjon Miniacis kooreksjonsvinkler ut fra Dugdale alene. Ved Minaicis metode for 
CW hadde forholdet mellom kondylbredden og tibias lengde nærsignifikant betydning for 
forskjellen. 

Diskusjon: Dugdales metode gir systematisk en mindre korreksjonsvinkel. Man kan mate-
matisk nokså nøyaktig beregne hva korreksjonsvinkelen ved Miniacis metode blir ut fra kor-
reksjonsvinkelen funnet ved Dugdales metode. Forskjellene er små, men de øker ved større 
korreksjonsvinkel. Det vil kunne ha en praktisk betydning hvis man ved postoperative under-
søkelser ser en systematisk underkorrigering som medfører at belastningsaksen kommer mer 
medialt enn planlagt. 

referanser: 1: Dugdale TW, Noyes FR, Styer D. Preoperative planning for high tibial
osteotomy. The effect of lateral tibiofemoral separation and tibiofemoral length.
Clin Orthop Relat Res. 1992 Jan;(274):248-64
2: Miniaci A, Ballmer FT, Ballmer PM, Jakob RP. Proximal tibial osteotomy. A new 
fixation device. Clin Orthop Relat Res. 1989 Sep;(246):250-9
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Kne/scopi 1

Femoral opening WeDge osteotomi For ValgUs knær.
en prospektiV stUDie meD 6 års oppFØlging.

Ekeland A Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Nerhus K Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Dimmen S Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Heir S Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Operasjonsteknikken ved opening wedge osteotomier er blitt forenklet ved hjelp 
av Puddu-platen som har et innsøkk som bestemmer bredden på osteotomispalten.

Formål: Denne studien presenterer resultater ved bruk av Puddu-plate på distale variserende 
femurosteotomier.

materialer og metoder: 24 distale femurosteotomier er blitt utført med opening wedge 
teknikk pga. lateral artrose med valgusfeilstilling i kneet i perioden 2000-2008. Artrosen var 
vanligvis forårsaket av en tidligere lateral menisk ekstirpasjon. Gjennomsnittsalderen var 48 
år (31-62), og 11 kvinner og 13 menn ble operert. Pasientene hadde en preoperativ femoro-
tibial vinkel i kneet på 12 (8-20) gr. valgus. Osteotomien ble fiksert med en Puddu-plate og 
osteotomispalten ble fylt med autogent ben fra hoftekammen. Pasientene ble evaluert med 
KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) preoperativt og etter 6 mnd, 1, 2, 5 og 
10 år postoperativt. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 71 (24-122) mnd. 

resultater: Osteotomiåpningen mot platen ble bestemt av innsøkket på Puddu-platen. Gjen-
nomsnittlig innsøkk på platen var 8,8 mm (5-12,5 mm), mens den oppnådde korreksjonen 
målt på pre- og postoperative røntgenbilder var 8,8 (6-16) gr. 
  Osteotomispalten tilhelet etter 12 uker (11-26 uker). I det postoperative forløpet var det 
en forsinket tilheling hos en revmatiker, en fleksjonsdeficit, samt en osteotomi som tilhelet 
i 15gr antekurvasjon. Osteotomiplaten er fjernet hos 7 pasienter og 4 pasienter har fått kne-
protese 5 (4-8) år postoperativt. Det var ingen infeksjoner eller osteosyntesesvikt. KOOS økte 
signifikant fram til 2 år postoperativt, og har siden holdt seg på det nivået. En KOOS-verdi på 
100 angir ingen plager, og en økning på 8-10 poeng har klinisk betydning. Ved siste oppføl-
ging var KOOS smerter bedret fra 53-72, symptomer fra 51-62, daglige funksjoner (ADL) fra 
67-81, sport og rekreasjon fra 19-39 og livskvalitet fra 29-56 (P<0.001).

Diskusjon: Operasjonsteknikken med opening wedge teknikk er enklere enn andre metoder, 
og den oppnådde korreksjonen samsvarer bra med det som var planlagt. 

konklusjon: Resultatene etter variserende opening wedge osteotomi med Puddu-plate 
distalt på femur viste 25-110% forbedrede KOOS – verdier i løpet av de første 2 årene, og har 
senere holdt seg på dette nivået.

Kne/scopi 1

tibial opening WeDge osteotomi For VarUs knær.
en prospektiV stUDie meD 6 års oppFØlging.

Ekeland A Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Nerhus K Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Dimmen S Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Heir S Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Operasjonsteknikken ved opening wedge osteotomier er blitt forenklet ved hjelp 
av Puddu-platen som har et innsøkk som bestemmer bredden på osteotomispalten.

Formål: Denne studien presenterer resultater ved bruk av Puddu-plate på proksimale valgi-
serende tibiaosteotomier.

materialer og metoder: 52 proksimale tibiaosteotomier er blitt utført med opening wedge 
teknikk pga. medial artrose med valgusfeilstilling i kneet i perioden 2000-2008. Artrosen var 
vanligvis forårsaket av en tidligere medial menisk ekstirpasjon. 17 av pasientene hadde i til-
legg en uoperert kronisk ACL-ruptur. Gjennomsnittsalderen var 47 (31-64) år, og 20 kvinner 
og 32 menn ble operert. Pasientene hadde en preoperativ femorotibial vinkel i kneet på 1gr 
varus (7gr varus - 3gr valgus). Osteotomien ble fiksert med en Puddu-plate og osteotomispal-
ten ble fylt med autogent ben fra hoftekammen. Pasientene ble evaluert med KOOS (Knee 
Injury and Osteoarthritis Outcome Score) preoperativt og etter 6 mnd, 1,2,5 og 10 år postope-
rativt. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 71 (24-127) mnd. 

resultater: Osteotomiåpningen mot platen ble bestemt av innsøkket på Puddu-platen. Gjen-
nomsnittlig innsøkk på platen var 8,5 mm (5-12,5 mm), mens den oppnådde korreksjonen 
målt på pre- og postoperative røntgenbilder var 8,0 (5-12) gr. Osteotomispalten tilhelet etter 
12 uker (7-18 uker). I det postoperative forløpet var det 3 sårinfeksjoner, 1 venetrombose og 1 
osteosyntesesvikt hos en overvektig person. Osteotomiplaten er fjernet hos 8 pasienter og 4 
pasienter har fått kneprotese 4 (2-7) år postoperativt. KOOS økte signifikant fram til 2 år post-
operativt, og har siden holdt seg på det nivået. En KOOS-verdi på 100 angir ingen plager, og 
en økning på 8-10 poeng har klinisk betyding. Ved siste oppfølging var KOOS smerter bedret 
fra 51-86, symtomer fra 54-83, daglige funksjoner (ADL) fra 64-91, sport og rekreasjon fra 26-
64 og livskvalitet fra 30-73 (P<0.001). Resultatene lå på samme nivå for pasienter med og uten 
ACL-ruptur, og hittil har bare 2 av 17 pasienter ønsket ACL-rekonstruksjon.

Diskusjon: Operasjonsteknikken med opening wedge osteotomi er enklere enn andre meto-
der og den oppnådde korreksjonen samsvarer bra med det som var planlagt. 

konklusjon: Resultatene etter valgiserende opening wedge osteotomi med Puddu-plate 
proksimalt på tibia viste 40-140% forbedrede KOOS-verdier i løpet av de første 2 årene, og har 
senere holdt seg på dette nivået.

abstrakt 45 abstrakt 46
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Rygg 1

komplikasJoner VeD lUmbal skiVeprotesekirUrgi VeD ålesUnD sykeHUs

Punsvik Vidar, Ålesund Sykehus, ortopedisk avdeling

bakgrunn: Ved operativ behandling av lumbal skivedegenerasjonssmerte, er skiveprotese et 
alternativ til det mer tradisjonelle bakre fusjons-inngrepet. Det krever teknisk kunnskap om 
fremre tilgang til columna, vanligvis en ekstraperitoneal tilgang, for de best dokumenterte 
protesetypene. Behandlingen er lite utbredt i Norge, også i USA utgjør den bare 2% av meng-
den lumbale bakre fusjoner. Flere studier, inklusive studie med vurdering av revisjonbyrde, 
viser kostnadseffektivitet ved skiveprotese. Manglende bruk av metoden kan da bero på usik-
kerhet omkring langtidsresultater, manglende teknisk operasjonsmetodikk, dårlige primære 
finansieringsordninger, og redsel for alvorlige komplikasjoner.

Formål: Ortopedisk avd Ålesund sykehus har anvendt fremre tilgang til lumbalcolumna siden 
80-tallet, og fra 2004 også for implantasjon av lumbale skiveproteser på inntil 2 nivåer. Det er 
nødvendig med en kartlegging av komplikasjoner ved denne type inngrep hos våre pasien-
ter.

materiale og metode: Journaldata fra alle pasienter operert med innsetting av lumbal skive-
protese mellom april 2004 og juni 2012 er retrospektivt gjennomgått. Alle beskrevne kompli-
kasjoner relatert til tilgang, implantat og kirurgisk behandling er registrert. 

resultater: Det er i den aktuelle perioden operert 80 pasienter med lumbal skiveprotese. 
55 pasienter med Charite III, 25 med Prodisc L hvorav 13 med samtidig ALIF på nabonivå. 51 
(64%)kvinner, median alder 43,5år (29-59), Nivåer: L3-L4;4, L4-L5;39, L5-S1;26, L3 til L5;1, L4 
til S1;10. Det er funnet komplikasjoner hos 43(54%) pasienter: Hyppigst strekknevropati hos 
24(30%)pasienter. Subsidence 9(11%), venøs rift med behov for sutur 7(9%), peritoneal rift 
6(7,5%), uvi/retensjon 6(7,5%), dvt/LE 2(2,5%), ventralhernie 1(1%), bukveggshematom 1, pa-
rese scapulamuskulatur 1. 4 (5%)pasienter er reoperert, hhv 2 bakre fusjon (index), 1 vertebral 
split-fractur, 1 hernieplastikk.

Diskusjon: Internasjonale cohort-studier viser stor variasjon fra 1 til 91% i rapporterte kom-
plikasjoner til innsetting av lumbal skiveprotese, randomiserte studier 7,3 til 29,1%! Reopera-
sjoner på index-nivå i cohortstudier 1 til 28,6%, i RCTs 3,7 til 11,4%. Sammenliknet med andre 
studier synes våre nevrologiske komplikasjoner å være hyppige. Muligens er vår definisjon 
av disse for liberal. Den mest alvorlige komplikasjonen med split-fractur av vertebral corpus, 
er trolig sjelden, men både i vårt og publiserte tilfeller, har det ikke resultert i alvorlig klinisk 
langtidsinvaliditet.

betydning: Tilgangs- og implantat-relaterte komplikasjoner i vårt pasientmateriale ser ut til 
å være i overensstemmelse med andre publiserte data. Metodikken kan medføre alvorlige 
komplikasjoner.

Rygg 1

kliniske Data Fra pasienter operert meD lUmbal skiVeprotese  
VeD ålesUnD sykeHUs

Punsvik Vidar Ålesund sykehus, ortopedisk avd

bakgrunn: Forekomst av lav lumbal ryggsmerte (LBP) er høy i vår befolkning, og er årsak til 
betydelig sykefravær og høye uføreytelser. Både konservativ og operativ behandling er vist å 
kunne forbedre plagene hos disse pasientene. Tradisjonelt har fusjonsinngrep vært den ope-
rative behandlingsmuligheten ved lumbal degenerativ skivesykdom (DDD), men prospektive 
studier har vist at skiveprotese gir likeverdige resultater, med raskere rehabilitering og til 
dels øket tilbakevending til yrkesaktivitet, også over 2 skivenivåer. Metoden har ikke fått stor 
utbredelse i Norge, til tross for studier som viser positiv kost-nytte-effekt sammenliknet med 
global fusjon, og god effekt sammenliknet med multidisiplinær rehabilitering.

Formål: Retrospektiv kartlegging av kliniske resultater fra våre første pasienter operert med 
lumbal skiveprotese på et eller to nivåer med minst ett år observasjonstid. Prospektive data 
vedr våre skiveprotesepasienter fra Norsk Ryggregister. Sammenlikning med andre publiserte 
historiske data.

materiale og metode: Journaldata fra 55 pasienter operert med Charite III protese mellom 
april 2004 og juni 2010 er gjennomgått. Oppfølgingsprotokoll har vært kontroll med røntgen 
etter 6 og 12 uker, 6,12, 24 og 60 mndr. Alle pasientene ble tilsendt spørreskjema for data-inn-
samling vedr ODI, VAS smerte, EQ5D, SEES, og pasienttilfredshet i 2011. 49 pasienter besvarte 
spørreskjema.

resultater: Pasientpopulasjonen besto av 33(60%) kvinner, median alder 44 (30-59). 64% 
hadde også bein-smerte, 58% var røykere, 51% comorbide med 27% multiple smerteloka-
lisasjoner, 64% tidligere operert i l-columna, 9 pasienter fra andre helseregioner. 1pas i fullt 
arbeid, 8 uføretrygdet og resterende sykemeldt. Opererte nivåer: L3-L4; 3pas, L4-L5; 18pas; 
L5-S1; 24pas, L3 til L5; 1pas, L4 til S1; 9 pasienter. Operasjonstid median 150min (85-330), 
postop liggetid 5dager (2-9), median oppfølgingstid 37mndr (12-85).
  Hos 49 pasienter som besvarte spørreskjema var rapportert ODI 22 (0-56), VAS rygg og 
bein 3,2 (0-8) og 2,5 (0-8), EQ5D 0,67 (1 til -0.16). 33 pasienten (67%) var helt bra eller mye 
bedre, 8 (16%) noe bedre, 8 uforandret eller verre. 43 pasienten (90%) var helt fornøyd eller 
fornøyd med behandlingen, og 40 (83%) ville tatt samme operasjon igjen.
  Prospektive data på 22 pasienter fra Norsk Ryggregister viser etter 12 mndr endring i ODI 
på 25, i EQ5D på 0,52, 100% var fornøyd med behandlingen og de fleste opplevde god nytte.
  35 pasienter (64%) kom tilbake i yrkesaktivitet. 31 pasienter (56%) hadde komplikasjoner, 
4 pasienter ble reoperert med fracturbehandling (1), in situ fusjon(2) eller hernieplastikk (1).

Diskusjon: Resultatene samsvarer godt med data publisert i internasjonale RCTs, til tross for 
at våre pasienter ser ut til å være mer invalidisert preoperativt.
Metoden ser ut til å være et godt behandlingsvalg for våre pasienter.

abstrakt 47 abstrakt 48
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Rygg 1

lUmbar DisC Degeneration progresseD oVer 9 years inDepenDent oF FUsion

Anne Froholdt, Orthopedic Department, OUS-Rikshospitalet and Department of Physical Medicine and  
Rehabilitation, Buskerud Hospital
Gunnar Leivseth, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, St. Olav and UNN
Olav Reikerås, Orthopedic Department, OUS-Rikshospitalet
Jens Ivar Brox, Orthopedic Department, OUS-Rikshospitalet

purpose: To compare lumbar disc degeneration at 9-year follow-up in patients with chronic 
low back pain randomised to instrumented lumbar fusion or cognitive intervention and exer-
cises. 

methods: The main outcomes were disc height and sagittal alignment measured by distor-
tion compensated roentgen analysis (DCRA). Secondary outcome included the Oswestry 
Disability Index and back pain.

results: Forty-eight patients with baseline and 9-year radiographs from L2- S1 were inclu-
ded. Thirty-three had lumbar fusion and 25 had no fusion. Disc height was reduced at all 
levels independent of fusion. Analysis according to the treatment received did not detect 
any difference in disc height and sagittal alignment between the two treatments. There were 
weak correlations, ranging from 0.04 to 0.36, between clinical and radiological parameters. 

Conclusions: Lumbar disc degeneration increased at all measured levels independent of 
fusion and correlated poorly with clinical outcome. 

abstrakt 49 abstrakt 50

Rygg 1

CHroniC loW baCk pain anD raDiograpHiC lUmbar DisC Degeneration are 
assoCiateD WitH inFlammatory anD matrix DegraDing gene Variants

Ahmad Omair1, Marit Holden3, Benedicte Alexandra Lie2, Olav Reikeras1, Jens Ivar Brox1

1 Department of Orthopaedics, Oslo University Hospital-Rikshospitalet, Oslo, Norway.
2 Department of Medical Genetics, University of Oslo and Oslo University Hospital-Ullevål, Oslo, Norway.
3 Norwegian Computing Center, Blindern, Oslo, Norway.

background: Inflammatory and matrix degrading gene variants have been reported to be 
associated with disc degeneration. Some of these variants also modulate peripheral pain. 
This study examines the association of these genetic variants with radiographic lumbar disc 
degeneration and changes in pain and disability at long-term after surgical and cognitive 
behavioural management.

methods: 93 unrelated patients with chronic low back pain (CLBP) for duration of >1 year 
and lumbar disc degeneration were treated with lumbar fusion or cognitive intervention 
and exercises. Standardised questionnaires included the Oswestry Disability Index (ODI) and 
Visual Analog Score (VAS) for CLBP, were filled in by patients both at baseline and at 9 years 
follow-up. Degenerative changes at baseline Magnetic Resonance Imaging and Computed 
Tomography scans, were graded as moderate and severe (N=79). Yield and quality of blood 
and saliva DNA was assessed by nano drop spectrophotometry. Eight SNPs in 5 inflammatory 
and matrix degrading genes were successfully genotyped. Single marker and haplotype asso-
ciation with severity of degeneration, number of discs involved, changes in ODI and VAS CLBP, 
was done using Haploview, linear regression and R-package Haplostats. 

results: Association analysis of individual SNPs revealed association of IL18RAP polymorp-
hism rs1420100 with severe degeneration (p = 0.05) and more than one degenerated disc (p = 
0.02). From the same gene two SNPs, rs917997 and rs1420106, were found to be in strong lin-
kage disequilibrium (LD) and were associated with post treatment improvement in disability 
(p = 0.02). Haplotype association analysis of 5 SNPs spanning across IL18RAP, IL18R1 and IL1A 
genes revealed significant associations with improvement in disability (p=0.02) and reduction 
in pain (p=0.04). An association was found between MMP3 polymorphism rs72520913 and 
improvement in pain (p = 0.03) and with severe degeneration (p = 0.006). 
  We revealed a higher mean yield of DNA from saliva (339.3 μg) compared to blood (229.3 
μg). Quality of DNA from both sources was good and genotype success rate for samples mat-
ched from both sources was 100 %.

Conclusions: The findings of the current study suggest a role of variation at inflammatory 
and matrix degrading genes with severity of lumbar disc degeneration, pain and disability.
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Rygg 1

genetiC ContribUtion oF CateCHol-o-metHyltransFerase Variants in 
treatment oUtCome oF loW baCk pain: a prospeCtiVe genetiC assoCiation 
stUDy

Ahmad Omair1,4*, Benedicte Alexandra Lie2, Olav Reikerås1, Marit Holden3, Jens Ivar Brox1

1 Department of Orthopaedics, Oslo University Hospital-Rikshospitalet, Oslo, Norway
2 Department of Medical Genetics, University of Oslo and Oslo University Hospital-Ullevål, Oslo, Norway
3 Norwegian Computing Center Blindern, Oslo, Norway

background: Treatment outcome of low back pain (LBP) is associated with inter-individual 
variations in pain relief and functional disability. Genetic variants of catechol-O-methyltrans-
ferase (COMT) gene have previously been shown to be associated with pain sensitivity and 
pain medication. This study examines the association between COMT polymorphisms and 
7–11 year change in Oswestry Disability Index (ODI) and Visual Analog Score (VAS) for LBP as 
clinical outcome variables in patients treated with surgical instrumented lumbar fusion or 
cognitive intervention and exercise.

methods: 93 unrelated patients with chronic LBP for duration of >1 year and lumbar disc 
degeneration (LDD) were treated with lumbar fusion (N=60) or cognitive intervention and 
exercises (N=33). Standardised questionnaires assessing the ODI, VAS LBP, psychological 
factors and use of analgesics, were answered by patients both at baseline and at 7–11 years 
follow-up. Four SNPs in the COMT gene were successfully genotyped. Single marker as well 
as haplotype association with change in ODI and VAS LBP, were analyzed using Haploview, 
linear regression and R-package Haplostats. P-values were not formally corrected for multiple 
testing as this was an explorative study.

results: Association analysis of individual SNPs adjusted for covariates revealed association 
of rs4633 and rs4680 with post treatment improvement in VAS LBP (p=0.02, mean difference 
13.5 and 14.2, respectively). SNPs, r4633 and rs4680 were found to be genotypically similar 
and in strong linkage disequilibrium (LD). A significant association was found with covariates, 
analgesics (p=0.001, mean difference 18.6); anxiety and depression (p=0.008, mean difference 
=15.4) and age (p=0.03, mean difference =0.7 per year) at follow up. There was a tendency for 
better improvement among heterozygous patients compared to the homozygous. No associ-
ation was observed for the analysis of the common haplotypes, these SNPs were situated on. 

Conclusions: Results suggest an influence of genetic variants of COMT gene in describing the 
variation in pain after treatment for low back pain. Replication in large samples with testing 
for other pain related genes is warranted

Rygg 1

erFaringer meD en moDiFisert skaggs-metoDe For beHanDling aV stØrre 
og rigiDe ryggDeFormiteter båDe For pas. meD iDiopatiske og neVromUs-
kUlære skolioser

T.Bräuer, I.Rossvoll, R.Knobloch

Ryggseksjonen, ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital

innledning: Operativ korreksjon av store og rigide ryggdeformiteter kan kreve både ressurs-
krevende og pasientbelastende preoperative forberedelser (Halo). Halobehandling kan være 
ledsaget av til dels alvorlige komplikasjoner. Skaggs et al. har derfor tatt i bruk temporær 
intern distraksjon av rygg-deformiteter som et alternativ. Baserende på Skaggs vurderinger 
og resultater har vi prøvd å modifisere metoden slik at også rigide dobbel- og trippel-kurver 
kan tilfredsstillende opereres med 2 lange stag og akseptabel korreksjon. 

material og metoder: Til sammen 4 pasienter (2 pas. med idiop.skoliose og 2 pas. med 
nevromusk. skoliose) ble fra januar til mai 2012 operert med en modifisert Skaggs-metode. 
Pre- og postoperative røntgenbilder ble vurdert mtp. coronal og sagittal korreksjon. I tillegg 
ble det lagt vekt på evt. signalforandringer av nevromonitoreringen under den temporære 
distraksjonen og sluttendelige reposisjonen og andre evt. komplikasjoner som kunne oppstå 
i forbindelse med den modifiserte Skaggs-metoden. 

resultater: Alle 4 pasienter kunne med den modifiserte Skaggs-metoden opereres med bra 
korreksjon av deformiteten coronalt og sagittalt. Det var ingen anormale signalforandringer 
å rapportere fra nevromonitoreringen under distraksjon og reposisjon av deformiteten. En 
av pas. med nevromuskulær skoliose utviklet en tidlig sårinfeksjon som kunne saneres uten å 
måte fjerne/skifte instrumentariet.

Diskusjon: Etter kun 4 gjennomførte rygg-deformitetsoperasjoner med en modifisert 
Skaggs-metode virker metoden hittil lovende mtp. effektivitet, korreksjonsgrad og sikkerhet. 
Metoden ser ut til å kunne utvikles videre hvor 2 distraksjon-aggregater og midlertidige dis-
traksjonspunkter som ikke inkluderer pedikkelskruene forventes til å kunne gi større frihets-
grader, intraoperativ sikkerhet og korreksjonsmulighet.

betydning/relevans: Vi antar at en modifisert Skaggs-metode vil føre til optimal korreksjon i 
alle plan evt. uten å nødvendiggjøre osteotomier av forskjellig art for å de-rigidisere deformi-
teten.

referanser: Temporary internal distraction as an aid to correction of severe scoliosis
Buchowski, Bhatnagar, Skaggs, Sponseller, JBJS 2006 (US)
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Rygg 1

Økning aV antall postoperatiVe inFeksJoner etter ryggkirUrgi Hos  
pasienter meD og Uten brUk aV implantater.

Jean Paul Grabner von Rosenberg1, Eivind Witsø1,2 ,Stian Lydersen2 
1 Klink for Ortopedi og Revmatologi, 2 Norsk Teknisk og Naturvitenskapelig Universitet:
St. Olavs Universitets sykehus, Trondheim, Norge

innledning: I perioden 1994-1997 registrerte vi 2,0 % postoperative infeksjoner etter rygg-
kirurgi ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital. Infeksjonsraten steg til 6.1 % i perioden 
1999-2010 (Grabner et al. Høstmøtet 2011). Vi undersøkte om økt bruk av implantater kan 
forklare denne utviklingen. 

materialer og metoder: I alt ble data fra 2441 pasienter analysert med hensyn til type opera-
sjon (ICPM kodeverket: ryggkirurgi med og uten implantat). 

resultater: For de ulike operasjonstypene registrerte vi følgende forekomster av infeksjon: 
Nukleus pulposus prolapskirurgi: 1/184 i perioden 1994-1997 og 1/18 i perioden 1999-2010. 
Annen operativ behandling uten bruk av implantat: 5/157 (4%) i perioden 1994-1997 og 
20/293 (7%) i perioden 1999-2010. Operativ behandling med bruk av implantat: 6/258 (2%) i 
perioden 1994-1997 og 91/1531 (6%) i perioden 1999-2010.
  Når man sammenligner de to periodene så har det vært en høysignifikant økning i bruk 
av implantat (Kjii-kvadrat, p<0,001). Derimot har økningen i forekomst av infeksjoner vært lik 
for de ulike operasjonstypene (logistisk regresjonsanalyse, p=0.6). 

konklusjon: Vi har observert en økning av infeksjonsraten når det gjelder postoperative 
dype infeksjoner etter ryggkirurgi i perioden 1999-2010 sammenlignet med perioden 1994-
1997. Økningen kan ikke forklares med økt bruk av implantater.

betydning: Vi har i dette materialet ikke vurdert forandringer i pasientrelaterte risikofaktorer 
som overvekt, diabetes mellitus, alder o.a. Dette er nødvendig for om mulig å kunne forklare 
økningen i infeksjonsforekomst etter ryggkirurgi. Det må også vurderes om det har vært 
forandringer med hensyn til selve de operative inngrepene og miljøet på operasjonsstuene.

Rygg 1

sårinFeksJon etter ryggkirUrgi

Ivar Rossvoll, Torsten Bräuer, Jean-Paul Grabner von Rosenberg, Rainer Knobloch
Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital

introduksjon: Vi har ved vår avdeling registrert en økende innsidens av sårinfeksjoner etter 
ryggkirurgi (Grabner Høstmøtet 2011/2012). Hensikten med denne undersøkelsen var å kart-
legge infeksjonene og deres forløp. 

pasienter og metode: Pasienter revidert for sårinfeksjon etter ryggkirurgi i perioden 1.1.2005 
til 30.6.2011, med oppvekst i prøver fra operasjonssåret, ble inkludert. 
 
resultater: 52 pasienter, 27 kvinner, 25 menn ble revidert for sårinfeksjon etter ryggkirurgi i 
perioden. 6 av disse var primært operert ved annet sykehus. Mean alder 46(SD 23, range 8-93)
år. 
39 pasienter hadde tidliginfeksjon (revisjon <60 dager). Hos disse ble revisjonen utført etter 
mean 19(range 6-60)dager. Det var oppvekst av gule Staph hos 65 %. Pasienter med tidlig-
infeksjon hadde mean 2,0 (range 1-5)revisjoner før infeksjonen var sanert. Tidliginfeksjoner 
med implantat hadde flere revisjoner (mean 2,3) enn infeksjoner uten implantat (mean 1,5) 
(p=0.02). Hos 11 av 23 pasienter med innestående implantat ved revisjon måtte implantatet 
fjernes. 18 av 39 var operert i samme nivå før indexoperasjonen som de nå ble revidert for. 
13 pasienter hadde seninfeksjon (revisjon >60 dager). Revisjonen ble utført etter mean 
676(range 90-3233)dager. Det var oppvekst av gule Staph hos 29 %, Propionibact acne hos 50 
%. Alle pasienter med seninfeksjon ble sanert etter 1 revisjon med fjerning av implantatet.
CRP ved tidlige infeksjon var 168, ved sen infeksjon 44 (p<0,001).
Idiopatisk skoliose 6 pasienter: 6 seninfeksjoner (gule Staph 1, Propionibact ac 5). 
Nevromuskulær skoliose 4 pasienter: 3 tidliginfeksjoner. 1 av 3 pasienter fjernet implantat 
(hvite Staph+ Proteus+ Propionibact 1, Ecoli 1, Propionibact ac 1). 
1 seninfeksjon (Propionibact ac).
Fraktur 9 pasienter: 7 tidliginfeksjoner, 3 av 7 fjernet implantatet (gule Staph 6, Acinetobact 1). 
2 seninfeksjon (Corynebact 1, Propionibact ac1).
Planlagt fjerning av implantat 5 pasienter: 5 tidliginfeksjoner (gule Staph+Proteus+Ecoli 1, 
Propionibact ac 1, gule Staph 1, gule Staph+Ecoli 1, Difteroide staver+Acinetobact 1).
Ikke instrumentert prosedyre 11 pasienter: 10 tidliginfeksjoner (gule Staph 6, gule 
Staph+streptokokker 1, Ecoli 1, Pseudomonas 1, Propionibact 1). 1 seninfeksjon (gule Staph).
Revisjon/forlengelse av Instrumentert fiksasjon 8 pasienter: 7 tidliginfeksjoner. 3 av 7 fjernet 
implantatet. (gule Staph 2, gule Staph+hvite Staph 2, gule Staph+E.coli 1, Staph capitis 1, 
Difteroide staver+hvite Staph 1). 1 seninfeksjon (gule Staph).
Instrumentert fiksasjon uten tidligere innestående implantat 3 pasienter: 
2 tidliginfeksjoner, begge fjernet implantat (gule Staph 1, hemolytiske Strept 1). 
1 seninfeksjon (hvite Staph).

Diskusjon: Ved tidliginfeksjon etter ryggkirurgi krevdes ofte flere revisjoner og hos halvpar-
ten ble implantatet fjernet, en må anta at dette i mange tilfeller fører til et dårligere resultat 
for pasienten. Seninfeksjoner ble alle sanert etter en revisjon med fjerning av implantatet. 
Ved tidliginfeksjon er gule Staph den vanligste mikroben, ved seninfeksjon Propionibact.
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Rygg 2

komplikasJoner VeD operasJon aV skoliose Hos pasienter  
meD rett synDrom

Rolf Riise
Ryggkirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, OUS-Rikshospitalet. 

bakgrunn: Rett syndrom er et nevrologisk utviklingsforstyrrelsesyndrom. Genomet er iden-
tifisert på x chromosomet (xq28), som koder for genet MECP 2. Genproduktet er et protein 
som er essensielt for postnatal utvikling av hjernen og påvirker modningen av allerede eksis-
terende nevroner. Ved forstyrrelse av MECP 2 tilkommer det utviklingsforstyrrelse i utviklin-
gen av blant annet hjernen. Klinisk er det vanskelig å identifisere syndromet  hos barna da de 
har tilsynelatende normalt utvikling første 6-18 måneder. Etterhvert utvikler barn med Rett 
syndrom karakteristiske trekk som redusert hodeomkrets, mental regresjon, autisme, respira-
torisk dysfunksjon, dyspraksi og monotone håndbevegelser. Det er jenter som rammes. 
Indikasjonen for oppretting av skoliose er skoliose på over 50 grader eller økende kyfosko-
liose. 
metode: Retrospektive undersøkelse med gjennomgang av elektronisk journal av jenter med 
Rett syndrom som er operert for skoliose i perioden 1.1.2005-1.12012.
9 pasienter ble i denne perioden registrert. 
Oppfølgingstiden er fra 6 måneder til 6 år.
Vi har valgt kun å rapportere alvorlige komplikasjoner. 
Vår definisjon av alvorlig komplikasjon lammelser, infeksjon som krever intravenøs antibioti-
kabehandling, opptrapping av anestesiressurser eller ikke planlagt kirurgi.
resultater: 9 pasienter ble operert med til sammen 11 skolioseoperasjoner. 
Alder var gjennomsnittlig 13,9 år (11,5-16,0) og pasientene veide 34,7 kg (25 kg – 44 kg ).
3 av pasientene hadde selvstendig gangfunksjon, og kurvene var fordelt på 6 type 1 (C-kurve) 
og 3 type 2 (dobbelkurve). Alle ble operert med bakre prosedyre, der 3 pasienter fikk tita-
nimplatat, de andre ble instrumentert med stål. Pasientene har nevromuskulær skoliose, og 
standard prosedyre er lange konstruksjoner for å unngå add-on av skoliosen. Gjennomsnittlig 
fikserte nivåer var 15,3 (13-17 nivåer)med kaudalt endepunkt på L5 (5 pasienter) eller S1 (4 pa-
sienter). Skoliosevinkelen ble målt med Cobbs metode, og målte gjennomsnittlig 69,5 grader 
(41-102). Etter oppretting var skoliosen 26,7 grader (10-55 grader) som gir en korreksjonsgrad 
på 61,5 %. 
Operasjonstid er fra 141 til 217 minutter, gjennomsnitt 190 minutter. Blødningen varierte fra 
800-2000ml
Alle pasienter blir mobilisert enten samme dag, eller dagen etter. 

komplikasjoner: 1 pasient ble reintubert på grunn av respiratorisk svikt (sekretopphopning 
i lungene), 4 pasienter hadde post operativ pneumoni som ble behandlet med intravenøs 
antibiotika. Alle fem tilhelet uten ytterligere lungekomplikasjoner. 2 pasienter fikk seninfek-
sjon dvs. senere enn 3 måneder etter operasjon. Begge ble reoperert, og man byttet fra stål 
til titanimplantat.
7/9 pasienter hadde alvorlig komplikasjon etter skoliosekirurgi, men alle komplikasjoner har 
etter behandling tilhelet uten sequele. 
Komplikasjonsfrekvensen er høy (78 %) og samtlige av luftveisproblemene er potensielt 
dødelig. Infeksjon i ryggimplantat er en plagsom tilstand med mye væsking fra sår og pasien-
tene er tjent med å få sanert infeksjonene selv om dette medfører en ny skolioseoperasjon.

Rygg 2

sColiosis DeteCtion, patient CHaraCteristiCs, treatment, anD reFerral 
patterns in tHe absenCe oF a sCreening program in norWay

Raphael Adobor, Rolf Riise, Roger Sørensen, Thomas Kibsgård: Seksjon for ryggkirurg, Ortopedisk avd, OUS-
Rikshospitalet
Harald Steen: Biomekanisk lab, Ortopedisk avd, OUS-Rikshospitalet
Jens Ivar Brox: Seksjon for ryggkirurg, Ortopedisk avd, OUS-Rikshospitalet

innledning: Early diagnosis of idiopathic scoliosis allows for observation and timely initiation 
of brace treatment in order to halt progression. School scoliosis screening programs were 
abolished in Norway in 1994 for lack of evidence that the programs improved outcome and 
for the costs involved. The consequences of this decision are discussed. We describe the de-
tection, patient characteristics, and referral patterns of idiopathic scoliosis at a scoliosis clinic 
in the absence of screening and to compare treatment modalities in two periods, with and 
without screening.

materiale og metode: Patient demographics, age at detection, family history, clinical and 
radiological charts of consecutive patients referred for scoliosis evaluation during the period 
2003-2011, were prospectively registered. Maturity was estimated according to Risser sign 
and menarcheal status. Severity of pain was recorded by a verbal 5-point scale from no pain 
to pain at all times. Physical and neurological examinations were conducted. The detector 
and referral patterns were recorded. Patient data was obtained by spine surgeons. Treatment 
modalities in the current period were compared to the period 1976-1988 when scoliosis scree-
ning was still performed.

resultater: We registered 752 patients with late onset juvenile and adolescent idiopathic 
scoliosis from 2003-2011. There were 644 (86%) girls and 108 (14%) boys. Mean age at detecti-
on was 13.6 (range 7-19) years. Sixty percent had Risser sign 3, whilst 74% were post menarche 
with a mean age of menarche at 13.2 years. Thirty percent had a family history of scoliosis. 
The mean major curve was 38 (range 10-95) °. About 40% had a major curve >40°. Seventy-
one percent were detected by patients, close relatives, and friends. Orthopedic surgeons 
referred 61% of patients. The mean duration from detection to the first consultation was 16 
(range 0-27) months. The yearly number of patients braced was halved in the period with 
screening compared to the period without screening, while the estimated increase in surgery 
was 60 %. 

Diskusjon: Majority of patients detected with scoliosis in the absence of screening were 
skeletally mature with curves that were not suitable for brace treatment. Most patients were 
first observed at local hospitals before being referred and only 1/3 of patients were referred 
directly by primary physicians or physiotherapists to the specialist clinic.

konklusjon: In the absence of scoliosis screening, lay persons most often detect scoliosis. 
Fewer patients are referred early enough to benefit from brace treatment. Bracing is reduced, 
and surgery is increased compared to the period with screening.
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Rygg 2

nsss: norsk spinal stenose stUDie:
resUltater etter tre Ulike kirUrgiske metoDer For beHanDling aV lUmbal 
spinal stenose; en ranDomisert kontrollert stUDie som sammenligner 
laminartHreCtomi og bilateral laminotomi meD Unilateral laminotomi 
og CrossoVer.

Erland Hermansen, Ålesund Sykehus.
Christian Hellum, OUS, Ullevål Sykehus.
Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik.
Ivar magne Austevoll, Kysthospitalet i Hagevik.
Mohamed Ahmed, Kysthospitalet i Hagevik.

Vi planlegger en multisenter randomisert prospektiv studie der vi skal sammenligne tre 
forskjellige operasjonsmetoder for Lumbal Spinal Stenose. Vi ønsker med dette abstraktet å 
presentere studien på Høstmøtet.

Lumbal spinal stenose (LSS) er i dag den vanligste indikasjon for operative inngrep i lumbal 
columna (lenderyggen). Spinal stenose defineres som en avsmalning/forsnevring av spinal 
kanalen, som gir en kompresjon (trykk) og ischemi (blodmangel) av nerve strukturer. Dette 
kan gi en nevrogen claudicatio (smerte ved gange, , nummenhet og ustøhet) og ryggsmer-
ter.. Den positive effekten av kirurgi for denne tilstanden er nå godt dokumentert. For å skape 
plass i spinalkanalen må det gjøres en dekompremerende prosedyre. Det vil si, man må fjerne 
deler av buen (laminotomi), fjerne medialsiden av bueleddene (medial facetectomi), og fjerne 
det gule ligamentet (flavectomi). Denne studien tar sikte på å sammenligne tre forskjellige 
kirurgiske metoder for å dekompremere spinalkanalen.

Bilateral laminotomi innebærer å gjøre laminotomien bilateralt, med bilateral tilgang. Det vil 
si bilateral løsning av paravertebral muskulatur. Unilateral laminotomi med crossover inne-
bærer en unilateral tilgang til spinalkanalen, med unilateral løsning av paravertabral mus-
kulatur. Deretter gjøres laminotomien på vanlig måte ipsilateralt, men kontralateralt gjøres 
den ved crossover teknikk. Det foreligger så langt vi vet 3 studier som sammenligner bilateral 
laminotomi mot unilateral laminotomi med crossover. En studie viser dårligere resultater 
ved unilateral, mens to studier viser like resultater. Den tredje metoden for å dekompremere 
spinalkanalen på er laminarthrectomi. Denne metoden innebærer en ensidig muskelavløs-
ning fra prosessus spinosus (ryggtaggen). Deretter gjør man en osteotomi i basis av prosessus 
spinosus (sager over ryggtaggen) på overliggende og underliggende virvel til det nivået som 
skal dekompremeres. Via denne tilgangen gjøres en laminotomi, fjerner ligamentum flavum 
og evt en medial fasetectomi (fjerne deler av bueleddene). Det finnes ingen studier som sam-
menligner laminarthrectomi med andre kirurgiske metoder for å dekomprimere ved spinal 
stenose. Hovedmålet i studien er å kartlegge bedret funksjon og reduksjon av smerte i be-
handlingsgruppene, men også pasientopplevd fornøydhet, bedret livskvalitet, reoperasjoner, 
komplikasjoner, og om den ene metoden gir et større areal av dural sekken postoperativt enn 
den andre. Videre hvorvidt øket dekomprimert areal påvirker resultatet på lang sikt. 

Deltagende sykehus: Ikke endelig avklart, presenteres på høstmøtet.
 

Rygg 2

nsss: norsk spinal stenose stUDie:
resUltater etter tre Ulike kirUrgiske metoDer For beHanDling aV lUmbal 
spinal stenose; en ranDomisert kontrollert stUDie som sammenligner 
laminartHreCtomi og bilateral laminotomi meD Unilateral laminotomi 
og CrossoVer.

Mohamed Ahmed, Kysthospitalet i Hagevik.
Christian Hellum, Ullevål Sykehus.
Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik.
Erland Hermansen, Ålesund Sykehus.
Ivar Magne Austevoll, Kysthospitalet i Hagevik.

Det er gjort en rekke studier for å kartlegge objektive radiologiske kriterier for Lumbal Spi-
nal Stenose (LSS). Med dagens teknologi er det enkelt å måle Dural Sac Cross Sectional Area 
(DSCSA). Dette måles i skivenivå, som er det mest stenotiske området ved LSS. Det er gjort 
flere studier som måler areal både med CT og MR. Her har en funnet at normalbefolkningen 
har et areal på ca 170 mm². Schonstrom et al, definerte alvorlig LSS til et areal på 70 mm² eller 
mindre, moderat stenose ble definert på et areal mellom 70 og 100 mm². Noen studier har 
funnet korrelasjon mellom kliniske symptomer og redusert areal, andre har ikke funnet det. 
Pasientmaterialet i disse studiene er imidlertid små. Den studien vi har funnet med flest pasi-
enter har n=109. 

Vår tidligere studie, viste en positiv korrelasjon mellom oppnådd økning av DSCSA, og pasien-
tenes selvopplevde fornøydhet. Vi har ikke funnet noen andre studier som har undersøkt det 
samme. Vi kan ikke på bakgrunn av disse studiene sikkert angi hvor stenotisk en spinalkanal 
må være, før den gir symptomer. Vi kan heller ikke angi hvor mye reduksjon av denne steno-
sen en trenger for at pasienten skal få varig klinisk bedring. Dette ønsker vi å undersøke. 

Vi vil derfor måle DSCSA av alle pasientene som kommer til poliklinisk vurdering hos ortoped 
for LSS ved KiH og Ålesund Sykehus. De pasientene som kommer for vurdering skal under-
søkes både radiologisk og klinisk med spøreeskjemaer, uavhengig av om det foreligger ope-
rasjonsindikasjon eller ikke. Vi håper å kunne svare på om grad av stenose påvirker grad av 
kliniske symptomer. 

Videre ønsker vi å se på om det er radiologiske forskjeller på de tre forskjellige operasjonsme-
todene (laminarthrectomi og bilateral laminotomi med unilateral laminotomi og crossover). 
DSCSA måles før og etter operasjonen, og derved kan vi avgjøre hvilken metode som gir mest 
økning av arealet. Vi legger opp til et mye større pasientmateriale enn tidligere studier, slik 
at vi mye sikrere kan gi et svar på dette. Og, ved å gjøre korrelasjonsanalyser mellom grad av 
oppnådd dekompremring og pasiententilfredshet etter operasjonen, vil vi kunne svare på om 
det er viktig med en vid dekompresjon. Eller om man kan oppnå de samme kliniske langtids 
resultater med en mindre dekompresjon, og derved en mindre invasiv metode. 
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Rygg 2

kan et raskt blikk erstatte arealmålinger For VUrDering aV  
lUmbal spinal stenose på mr?

Greger Lønne1, Bent Ødegaard2, Kjell Arne Kvistad3, Lars Gunnar Johnsen4, Øystein Nygaard5.

1. Sykehuset Innlandet, Lillehammer, Ortopedisk seksjon
2. Sykehuset Innlandet, Lillehammer, Radiologisk avdeling
3. St. Olavs Hospital, Radiologisk avdeling
4. St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling 
5. St. Olavs Hospital, Nevrokirurgisk avdeling

innledning: Nevrogen intermitterende claudicatio er en klinisk diagnose som bekreftes ved 
spinal stenose på MR. Arealmålinger i aksialplan kan angi en signifikant (areal < 75 mm2) el-
ler relativ (areal 75-100 mm2) stenose (1). En ny og enklere metode ser på forholdet mellom 
cerebrospinalvæske og nerverøtter i aksialplan (2). Den graderer stenosen (Grad A-D) ut fra 
morfologiske kriterier og gjøres med et raskt blikk på aktuelle nivå. Vi ønsker i denne studien 
å se på inter/intrareliabilitet ved bruk av metodene. I tillegg ønsker vi å se om metodene kor-
relerer med hverandre.

materiale og metode: En nasjonal multisenterstudie har inkludert 99 pasienter randomisert 
til to forskjellige operasjonsmetoder. 84 preoperative MR-undersøkelser er tilgjengelig for 
denne undersøkelsen. To erfarne MR radiologer har uavhengig av hverandre og uten kunn-
skap om operert nivå analysert aksiale bilder av L2/L3, L3/L4 og L4/L5, til sammen 252 nivåer. 
Intrareliabilitet er basert på målinger av 20 pasienter med 1 års mellomrom utført av begge 
radiologer. 

resultater: Ved interreliabilitets analysen var vektet kappa for areal på 0,70, og for Grad A-D 
på 0,70. For intrareliabilitetsanalysen var vektet kappa de to radiologene hhv 0,77 og 0,80 for 
areal, og 0,78 og 0,81 for Grad A-D for. Resultatene viser også et godt samsvar mellom Grad 
A-D og areal der grad C og D samsvarer godt med et areal < 75 mm2. 

Diskusjon: Begge metodene har god reproduserbarhet når bildene beskrives av erfarne 
radiologer. Studien har ikke undersøkt reproduserbarheten når bildene beskrives av klinikere. 
Grad B på MR bildene bør tolkes med varsomhet 

betydning/relevans: Morfologisk gradering (Grad A-D) vil være enklere å gjennomføre i 
klinisk praksis uten bruk av direkte målinger på MR bilder.

referanser: 1. Schönström N, Lindahl S, Willén J, Hansson T. Dynamic changes in the dimensi-
ons of the lumbar spinal canal: an experimental study in vitro. J. Orthop. Res. 1989;7(1):115–21. 
2. Schizas C, Theumann N, Burn A, Tansey R, Wardlaw D, Smith FW, et al. Qualitative grading 
of severity of lumbar spinal stenosis based on the morphology of the dural sac on magnetic 
resonance images. Spine. 2010Oct.1;35(21):1919–24. 

Rygg 2

DegeneratiV sponDylolistese (Ds): er Det nØDVenDig å gJØre FiksasJon  
i tillegg til DekompresJon? presentasJon aV en planlagt norsk  
mUltisenterstUDie og aV Data Fra nasJonalt kValitetsregister For  
ryggkirUrgi (nkr). 

Ivar Austevoll, Kari Indrekvam. Kysthospitalet i Hagevik, Haukeland Universitetssykehus
Oliver Muller, Jens Ivar Brox, Christian Hellum. Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling 
Erland Hermansen, Ålesund Sykehus
Kjersti Storheim, FORMI, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Samer Habiba, Haukeland Universitetssykehus, Nevrokirurgisk Avdeling
Paal Husby, AHUS
Tore Solberg, UNN-Tromsø, Nevrokirurgisk avdeling

innledning: Kirurgisk behandling av DS gjøres på flere måter. Det mest vanlige er å gjøre 
dekompresjon av nervestrukturer og samtidig instrumentell fiksasjon. Det er moderat grad av 
vitenskapelig belegg for at dette er den mest riktige behandlingsstrategien. Det er imidlertid 
få studier av god vitenskapelig kvalitet. Studien som det oftest blir referert til i oversiktsarti-
kler er en prospektiv sammenlignende studie med 25 pasienter i hver gruppe. Randomiserin-
gen er uklar, og den kirurgiske tilgangen var mer omfattende enn det mange gjør i dag. Det 
planlegges nå en norsk multisenterstudie hvor vi vil sammenligne to prinsipielt forskjellige 
måter å behandle pasienter med DS på: Dekompresjon alene versus dekompresjon og bakre 
instrumentell fiksasjon. 

materiale og metode: Studien planlegges som en multisenter, prospektiv, randomisert, non- 
inferiority studie. Vi vil i hovedsak bruke pasientrapporterte utkommemål som i dag brukes 
i NKR, med Oswestry Disability Index (ODI) som primære parameter. Vi vil bruke 12,8 poeng 
ODI forbedring som klinisk suksesskriterium etter operasjon, og sammenligne gruppene med 
hensyn på hvor mange prosent som når dette suksesskriteriet. Dersom forskjellen i andel 
pasienter med 12.8 poeng forbedring er mindre enn 15 prosent mellom gruppene, vil vi kon-
kludere med at forskjellen er for liten til at vi vil anbefale at en gjør instrumentell fiksasjon. 
Under planleggingen av studien har vi evaluert data fra 275 pasienter registrert i (NKR), med 
DS som hoveddiagnose. 

resultater: Styrkeberegning gir 133 pasienter i hver gruppe. Nærmere oversikt over hvilke 
sykehus som skal inkludere pasienter vil bli presentert på høstmøtet
Ved 12 måneders registrering av 275 pasienter registrert i NKR hadde 69 fått utført kun de-
kompresjon, registrert som foramenotomi, og 206 fått utført fusjonskirurgi. Gjennomsnittlig 
ODI- forbedring var 14,4 (CI: 9,9-18,8) i foramenotomi- gruppen, og 18,0 (CI: 15,5-20,4) i fu-
sjons- gruppen. Forskjellen var ikke signifikant , p= 0,151. 
Det var 52,2 % suksessrate i foramenotomi- gruppen og 61,2 % i fusjons- gruppen, p=0,121.

Diskusjon: Tall fra NKR viser trend mot bedre gjennomsnittlig ODI- forbedring og høyere 
suksessrate hos pasienter hvor det er gjort både dekompresjon og fusjonskirurgi. Gruppene 
er imidlertid ikke randomiserte og forskjellene er ikke signifikante. 

En prospektiv, randomisert studie med totalt 266 pasienter vil være et viktig vitenskapelig 
bidrag for å belyse hvilken operasjonsmetode som skal brukes for denne pasientgruppen.

abstrakt 59 abstrakt 60
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Rygg 2

mekaniske testing aV peDikkelskrUekonstrUksJoner

Seip, Andreas (1), Ellison, Peter (3), Mølster, Anders Odd (3), Algaard, Axel (3), Lundberg, Odd Johan (3), Molde-
stad, Irene Ohlen (1), Nilsen, Per Torgeir ( 1), Indrekvam, Kari (2), Nils Roar Gjerdet (3),
1) Haukeland Universitetssykehus, ortopedisk avdeling, Helse Bergen,
2) Kysthospitalet i Hagavik, ortopedisk avdeling, Helse Bergen,
3) Biomaterialer, UiB/HBHF/Innovest.

innledning: I forbindelse med fornyelse av kontrakter for ryggimplantater bestilte Helse 
Bergen en testserie fra Biomaterialer (BioMatLab, Univ. Of Bergen / Helse Bergen / Innovest 
AS) . Seks forskjellige implantatsystemer ble evaluert i en vertebrektomimodell. Det var ingen 
økonomisk støtte fra produsenter.

materiale og metode: Implantatdimensjonene ble målt. Testoppsettet er en tilpassing av 
den amerikanske standarden ASTM-F1717. 4 skruer og to stag ble monteret i en servo-hydrau-
lisk testmaskin. Stivheten av konstruksjonen ble målt. Konstrusjonen ble belastet initialt 200 
N i 10000 sykluser, deretter ble belastningen trinnvis økt med 50 N for hver 10000 syklus inntil 
svikt. Belastningsnivået ved svikt ble registrert. 

resultater: Stagtykkelse 5,46 til 6,38 mm
Skruestørrelsene 6,0 til 6,53 mm
Skruekjernediametere 3,9 til 4,3
Skruekjernediameter nærmeste skruehodet 4,0 til 7,0 mm
Høyde av skruehode fra forkant av staget: 9,9-14,5 mm

Strukturell stivhet ved 200N 27-60 N / mm
Akkumulert antall sykluser (med trinnvis økt belastning) før svikt 40000-102013
Belastning ved svikt 450-700 N

Tre typer svikt ble observert: stagbrudd, skruebrudd og svikt i den multiaksiale koblingen.
 
Strukturell stivhet og utholdenhet var avhengig av stagdiameter og diameteren av skruekjer-
nen nærmest skruehodet. 

Diskusjon: Vi mener forskjellene i stivhet og utholdenhet før svikt kan være av klinisk betyd-
ning. Forskjeller i skruekjernedesign kan påvirke utholdenhet av implantater.

betydning/relevans: Vi fant ingen klart dårlige implantater, men mener at forskjellen i me-
kaniske egenskaper er klinisk relevant.

Rygg 2

rCt VersUs register stUDier VeD eksempel kyFoplastikk

Lars Michael Hübschle (1), Emin Aghayev (2), Christoph Röder (2)

(1) Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF, Norway
(2) Institute for Evaluative Research in Orthopaedic Surgery, University of Bern, Switzerland

innledning: I Sveits forlangte helse myndighetene et nasjonalt helseregister for kyfoplastikk 
for å bestemme om dette inngrepet skulle refunderes eller ikke. De første resultatene etter 3 
år førte til permanent refusjon gjennom helseforsikringen (1). 
  Hvilken betydning har disse ’real life’-tall i sammenligning med RCT som tar for seg sam-
me prosedyre men i en veldefinert setting og pasientgruppe? 

materialer og metoder: Registeret ble etter refusjons beslutningen videreført og det forelig-
ger et års oppfølgings data som ble brukt i en prospektiv multisenter observasjons studie. Fra 
2005 til 2011 ble 625 pasienter behandlet i 819 virvel. Kirurg administrerte datasett omfattet 
informasjon om operasjonen men også oppfølgings spørreskjema som målte blant annet 
EQ-5D, VAS og comorbiditet. I forløpet ble ryggsmerter, medikament bruk, livskvalitet (QoL), 
sement lekkasje og nye brudd registrert. Data ble målt preoperativ, 3-6 måneder postoperativ 
og 1 år postoperativ. 
  I en stor internasjonal multisenter RCT publisert i 2009 (FREE study (2)) sammenlignet 
man 300 pasienter med osteoporotiske kompresjonsbrudd, behandlet med enten konserva-
tiv terapi eller kyfoplastikk. Vi sammenlignet resultatene av disse to datasett (operativ terapi 
vs register data). 

resultater: Vi fant ingen forskjell i postoperativ VAS ved 6 måneder eller 1 års kontroll. Det 
var bedre livskvalitet (QoL) i register gruppen enn i RCT gruppen i forløpet. Begge studier 
viser samme lave tall av komplikasjoner (<1%). Demografiske data viser yngre pasienter og litt 
færre kvinner i register studien. Dette kan forklares med at denne inneholder også pasienter 
behandlet for traume og for metastaser/kreft. 

Diskusjon: Resultatene er stort sett like for begge studier. Samme metode er studert i to 
forskjellige settinger. Med en RCT kan man vise effekten av en behandling. Men er det hen-
siktsmessig å bruke den hos alle pasienter? Registerstudier viser resultater for behandlingen i 
en ’real-life’ setting og kan gi grunnlag for vurdering av innføring/refusjon av en ny behand-
lings metode. I Sveits var dette knyttet til effektivitet, hensiktsmessighet og helse økonomisk 
gevinst ved inngrepet. 

betydning/relevans: Kyfoplastikk ser ut til å være en sikker og effektiv metode for smerte-
lindring ved osteoporotiske kompresjonsfrakturer av virvel. Man kan forvente økt livskvalitet 
etter behandlingen. 
referanser: (1) Diel P, Reuss W, Aghayev E, Moulin P, Roder C. SWISSspine-a nationwide health 
technology assessment registry for balloon kyphoplasty: methodology and first results. Spine 
J. 2010;10(11):961-71.
(2) Wardlaw D, Cummings SR, Van Meirhaeghe J, et al. Efficacy and safety of balloon kyp-
hoplasty compared with non-surgical care for vertebral compression fracture (FREE): a rando-
mised controlled trial. Lancet. 2009;373(9668):1016-24.
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Rygg 2

to metoDer For bakre skolioseoppretting meD 20 år i mellom.
 «WisConsin» metoDen eller « all sCreW ConstrUCtion»? er Det nyeste best?

Per Torgeir Nilsen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Mellom 1988 og 1992 ble 13 ungdom operert for skoliose etter Wisconsin metoden på Hau-
keland sykehus. 10 av disse hadde idiopatisk skoliose. Primærresultatene etter dette ble lagt 
fram på høstmøte 1994 (?). Skolioseoperasjoner har nå blitt adskillig vanligere hos oss med ca 
40 slike inngrep årlig. Metoden ved idiopatiske skolioser er etter hvert nesten bare såkalt «all 
screw constructions», med pedikelskruer som eneste fiksasjonsmetode.

metode: Vi har gått gjennom 10 fortløpende skolioseoperasjoner fra det siste året og sett på 
det primære resultat: komplikasjoner, operasjonstid og lengden på sykehusoppholdet samt 
radiologisk og klinisk korreksjon, og sammenholdt med primærresultatene for 20 år siden. Fra 
februar til juni 2012 ble 10 piker operert for idiopatisk skoliose: Aldrer 13-19, mean og median 
begge 15 år. Kurvetypene etter King Moe: KM1: 5 KM2: 2 og KM 3: 3.

resultat: Cobbvinklene på øvre kurver: 52,4 (33-77) grader preop. 19,6 (15-32) grader ved 
siste kontroll. Nedre instrumenterte kurve: 59 (52-77) preoperativt, og 20 (14-28) grader ved 
siste kontroll. Korreksjonsgraden er henholdsvis 63% (51-75) for øvre, og 61% ( 50-70) for ne-
dre. Liggetid postoperativt: 10,8 dager ( 10-13). Operasjonstid: 310 min (255-339)
  Alle hadde monitorering av medulla og cell-saver ble brukt. Ingen trengte ekstra blod-
transfusjon. Ingen komplikasjoner er observert så langt. Alle var i sagital balanse postopera-
tivt og lendelordosen(L4-Th12) var over 21 grader hos alle (mean: 30 (22-43 ))
  Til sammenlikning hadde de «Wisconsinopererte» en liggetid på 13 dager (8-14), behov 
for 3,7 enheter Blod ( 0-9), 2 forbigående komplikasjoner ( rygg/kjevesmerter) . Korreksjons-
graden var 41% (21-53), Cobbvinkel før operasjonen var 51,2 ( 43-60)grader. Det var imidlertid 
bare en KM 1 kurvetype og 6 pasienter med KM 2. Alle som var instrumentert nedenfor Th12 
(6 pas) hadde noe redusert lendelordose. Operasjonstiden var256 min (185-385).

Diskusjon: Kurvene i den tidligere opererte gruppen var jevnt over mindre og korreksjons-
graden betydelig lavere. Det var også færre lumbale kurver. Til tross for dette ser vi at opera-
sjon for idiopatisk skoliose med nyere utstyr (3D implantater, Cell-saver og medulla-monito-
rering) gir bedre korreksjonsgrad, mindre behov for blodtransfusjon, tryggere operasjon og 
fremfor alt bedre sagital balanse. Det betyr helt klart en kostnadsøkning og ingen reduksjon i 
liggetid eller operasjonstid.

resultat: Bedre, moderne utstyr gir bedre primære resultater med tanke på kosmetikk og ra-
diologisk korreksjon av deformiteten. Den gode sagitale opprettingen vil ventelig også være 
forebyggende for senfølger av ryggfusjonen.

Hånd 2

intern FiksasJon aV sCapHoiDeUm FraktUrer/pseUDoartHroser  
meD HybriD teknik.

Søren Valdemar Skak
Larvik Sykehus

innledning: Redegjørelse for helingsresultater fra en liten pilotserie frakturer/ pseudoarthro-
ser i scaphoideum behandlet med ny teknikk i perioden 2004-08. 

materiale og metoder: I studiet inngikk 17 konsekutive pasienter med 17 frakturer/pseu-
doarthroser. 15 pasienter var behandlet med hybrid teknikk, dvs. med frilegging, reposisjon, 
og anbringelse av graft med klassisk teknikk a.m. Russe, medens den interne fiksasjon med 
en kompressjonsskrue + en antirotasjonspinne ble innsatt via en dorsal mini-incisjon over 
scaphoideums proksimale pol. Den interne fiksasjon ble hos 2 pasienter innsatt via den volare 
insisjon. 10 frakturer var av typen «midwaist», 5 «distal body», og 2 «proksimal pole». 9 fraktu-
rer var høyresidige, 8 venstresidige, 4 pasienter var kvinner, 13 menn. Gjennomsnittsalderen 
på operasjonstidspunktet var 31 år (range: 15-62 år) . 9 pasienter hadde pseudoarthrose (= 
helingstid ≥ 6 mdr.), hos 7 var frakturen ikke tilhelet etter konservativt behandlingsforsøk, 1 
pasient ble direkte behandlet operativt pga. knusning i frakturområdet. Der var gått gjen-
nomsnitlig 1 år og 7 måneder (range: 1 dag-cirka 10 år) fra skadetidspunkt til operasjon. Alle 
operasjoner ble utført av forfatteren. 

resultater: Frakturene/pseudoarthrosene tilhelede hos de 15 pasienter behandlede med 
hybrid teknikk, denne gruppe inkluderte de 2 pasienter med fraktur av «proksimal pole». De 2 
pasienter behandlede med insettelse av osteosyntesematerialet volart fra kom ikke til heling. 
14 pasienter fik senere fjernet det inter-ne fiksasjonsmateriale etter gjennomsnittlig 10 måne-
der (range 3-25 mdr.). Hos merparten av disse var osteosyntesematerialet «forsvunnet», dvs. 
dekket av tilsynelatende normal brusk.

Diskusjon: Til den interne fiksasjon ble brukt intern fiksasjon med en ganske smal ikke ka-
nylert skrue («phi-plateskrue») til fiksasjon med kompressjon sammen med en 0.8 millimeter 
Steinmanpinne. Dermed fjernes minimale mengder knoglevev. Samtidig «rider» skruen på 
cortex på det mer eller mindre avasculære vev i proksimale fragment, slik at én unngår å stole 
på kvaliteten av kjernevevet i det proksimale fragment ved fiksasjonen. Resultatene antyder 
at disse principper er sunde. Ulemper: svært vanskelig og tidkrevende teknikk frihånds. Tek-
nikken kan muligvis forenkles ved utvikling av guide-utstyr.
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Hånd 2

beHanDling aC sCapHoiD FraktUrer Hos ”HigH perFormanCe” atleter

Arne Christian Tysland
Nimi Sykehuset

Presentasjon av modifisert bone grafting metode utført på 3 håndballspillere på elitenivå.

Undertegnede har i en 10 års periode anvendt metoden på ca 25 pasienter. Metoden presen-
teres gjennom 3 kasustikker, operert i perioden januar 2011 til mars 2012. 

Pasientene er i alder 19 til 21 år. En pasient har hatt 3 skader i samme scaphoid over flere år, en 
pasient ble behandlet ett år etter skade, en pasient ble behandlet 5 mnd etter skade.

Etter operasjon ble pasientene behandlet med håndleddsortose i 6-8 uker.

Røntgenologisk solid tilheling innen 12 uker. Retur til normal treningsaktivitet innen 12 uker.

Vi sammenlikner vår sylindergraft metode med velkjent Russi - graft, når det gjelder teknikk 
og forventet resultat.

Vi anser at sylindergraft metoden er et relativt enkelt graft alternativ ved operasjon av dis-
loserte frakturer / non-union av scaphoid hos yngre aktive idrettsutøvere som ønsker seg 
tilbake til høyt aktivitetsnivå. 

Hånd 2

måling aV Volar angUlering og Forkortning i FraktUrer i CollUm aV 5. 
metaCarp. en inter- og intra-obserVer ValiDitets- og reliabilitetsstUDie

Sletten IN (1), Nordsletten L (1), Holme I (2), Hellund JC (3), Hjorthaug GA (1), Kvernmo HD (1)
1: Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
2: Oslo universitetssykehus, Enhet for Biostatistikk og Epidemiologi
3: Oslo universitetssykehus, Avdeling for Radiologi og Nuklærmedisin

innledning: Såfremt der ikke foreligger rotasjonsfeilstilling av 5. finger er indikasjon for ope-
rativ behandling av collumfrakturer i 5. metacarp hovedsakelig bestemt av graden av volar 
vinkling av distale fragment, samt forkortning av metacarpen. Litteraturgjennomgang viser at 
det ikke er konsensus om hvilken metode som skal brukes for vinkelmål, hverken når det gjel-
der hvilken røntgenprojeksjon som skal brukes eller hvordan målingene praktisk skal utføres. 
Grad av forkortning kan estimeres ut fra motsatt hånds uskadete 5. metacarp, eller stipuleres 
ut fra den skadetes hånds nabometacarper.

materiale og metoder: Fire observatører gjorde målinger av volar vinkling og forkortning 
ved to tidspunkt i røntgenserier av 30 pasienter med fraktur i collum av 5. metacarp. Rønt-
genbildene var standardiserte ved hjelp av spesialtilpasset posisjoneringsutstyr, og bestod 
av omvendt front, rett sidebilde og 30 graders pronert skråbilde. Fire metoder for estimering 
av volar vinkling av distale fragment ble benyttet, måling midt i margkanalen (metode MC-90 
og MC-30) og måling langs dorsale cortex (DC-90 og DC-30) i henholdsvis rett sideplan og i 30 
graders pronert skråplan. Metode MC-90 ble på bakgrunn av tidligere forskning (1) benyttet 
som gullstandard ved beregning av de andre metodenes validitet (nøyaktighet). To metoder 
for estimering av forkortning i 5. metacarp ble benyttet. Ved metode SH-Abs ble forkortning 
vurdert ut fra motsatt hånds uskadete 5. metacarp, mens ved SH-Stip ble forkortning estimert 
ut fra den skadete hånds 3. og 4. metacarp. 

resultater: Måling av volar vinkling av distale fragment gav et signifikant ulikt resultat ved 
bruk av DC-90, MC-30 og MC-90 sammenliknet med valgt gullstandard MC-90 (variasjon -9.2 
til +9.2 grader). Reliabiliteten (reproduserbarheten) av målingene var høyere ved bruk av skrå-
projeksjon enn rett sideprojeksjon. SH-Stip gav 1 millimeter øket forkortning sammenliknet 
med SH-Abs. 

Diskusjon: Reliabiliteten for MC-90 var god nok til at denne anbefales for vinkelmål (ICC 0.53-
0.80). SH-Stip anbefales for estimering av forkortning da den var mest reliabel (ICC 0.81-0.96) 
og krever færre ressurser.

betydning/relevans: Konsensus vedrørende måling av vinkling og forkortning i frakturer i 
collum av 5. metacarp har avgjørende betydning for å unngå inklusjonsbias i kliniske studier, 
og for å sikre lik behandling dersom fremtidige retningslinjer kan utarbeides. 

referanser
1. Lamraski G, Monsaert A, De Maeseneer M, Haentjens P. Reliability and validity of plain ra-
diographs to assess angulation of small finger metacarpal neck fractures: human cadaveric 
study. J Orthop Res. 2006 Jan;24(1):37-45.
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Hånd 2

goDe resUltater etter bein transplantasJon og k-pinne Fiksering aV sCa-
FoiDpsUeDartroser Hos barn/Unge. oppFØlging aV 11 pasienter etter 7 år. 

Ole Reigstad1, Rasmus Thorkildsen1,2, Christian Grimsgaard1, Astor Reigstad1 og Magne Rokkum1

1Hånd og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, OUS-Rikshospitalet. 
2Ortopedisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus.

innledning: Scafoidpseudartroser forekommer relativt sjelden hos barn/ikke utvokste selv 
om scafoidfraktur hos unge ikke er sjelden. Lengre tids oppfølgingsresultater hos denne pasi-
entgruppen er ikke rapport tidligere.

pasienter og metode: 11 unge (10 gutter), gj alder 15,2 (13,9-15,9) år med scafoidpseudartro-
se (10 midtre, 1 proximal) og åpne epifyseskiver ble operert med beingraft fra crista, K-pinner 
og 12 ukers (16 u for 1 pas) gipsimmobilisering, 1,2 (0,3-2,3) år etter indeksskaden. Ved oppføl-
ging ble bevegelesutslag, gripestyrke, nøkkelgrep undersøkt og sammenliknet med frisk side. 
Pasientene fylte ut QDASH og VAS. Røntgen og CT ble vurdert mtp tilheling, carpal anatomi 
og degenerative forandringer. 

resultater: en overfladisk sårinfeksjon, tilhelet etter AB behandling, ellers ingen per- eller 
postoperative komplikasjoner. Pasientene ble fulgt opp etter 6,9 (3,1-15,1) år. Røntgen og CT 
bekreftet tilheling, carpal høyde var gjenopprett, og det var ikke tegn til artrose. Klinisk hadde 
pasientene svært god funksjon, aktiv ROM og gripestyrke var litt redusert i forholdt til frisk 
side, (215 vs 229°, 43,5 vs 45,5 kg, forskjell ikke signifikant), nøkkelgrep var sidelikt, VAS (0-100) 
i hvile = 1, ved aktivitet = 6 og QDASH =3.3. 

Diskusjon: tilheling av scafoidpseudartroser hos unge etter beintranplantasjon og gipsim-
mobilisering gir godt resultat. Pasienter med åpne vekstsoner bør behandles som eldre, dvs 
henvises til kirurgi så snart diagnosen er stilt for å forhindre at feilstillingen i håndroten gir 
degenerative forandringer. 

Hånd 2

brUk aV tØrr artroskopi i beHanDlingen aV kompleks Distal raDiUs Frak-
tUr: en prospektiV stUDie aV gJennomFØrbarHeten

Konrad Mader, Charlotte M. Friis, Simone Mader.
Seksjon Traumatologi, Hånd og Overekstremitet Rekonstruksjon
Ortopedisk avdeling
Sentralsykehuset Førde

innledning: Fordelene ved bruk av artroskopi i behandlingen av kompleks distal radius frak-
tur (AO type C2 og 3) i tillegg til fragment-spesifikke fiksasjonen ved utfordrende frakturer er 
fortsatt under evaluering. Artroskopi ved behandling av radiusbrudd brukes derfor også kun 
ved spesifikke sentre. Målet med den aktuelle studien var derfor å evaluere gjenomførbarhe-
ten av «tørr artroskopi» i en prospektiv protokoll.

material og metoder: 100 pasienter med kompleks distal radius fraktur (AO C2 og 3) ble in-
kludert i studien i perioden november 2010 til juli 2011. Alle pasientene fikk utført preoperativ 
CT. Dette for å analysere og karakterisere fraktur mønsteret. Operativ taktik, hvilket inkluderer 
både den kirurgiske tilgang og bruk av framentspesifikk plate ble også basert på CT bildene.
  Intraoperativ «tørr artroskopi» ble utført etter at man under samme operasjon hadde 
operert pasienten med ett multivinklet fiksasjonssystemet. Etter preliminær fiksasjon av frak-
tur utførte man under lett distraksjon tørr artroskopi etter vanlig teknikk med bruk av «wrist 
tower». Alle pasientene ble fulgt nøye i minimum 6 uker postoperativt. Det ble i forkant for 
studien utarbeidet en prospektiv protokoll. Intraoperative komplikasjoner og behov for for-
lenget operasjonstid ble nedtegnet. Man noterte ned hvor mye av leddflaten som ble visua-
lisert ved artroskopi, en såkallt «mapping». Der visualisering avdekket behov for endring av 
osteosyntese på bakgrunn av artroskopi ble også dette nedtegnet. 

resultater: Gjenomsnittlig alder i pasientpopulasjonen var 35 år. Gjenomsittlig ekstra ope-
rasjonstid var 15 min ( +/- 12 min). Ved å nytte en prospektiv database og en bestemt «follow 
up» protokoll i Helse Førde hadde man muligheten til å følge opp samtlige pasienter. Det var 
2 postoperative komplikasjoner etter den «tørre artroskopien». Begge var i form av forbigå-
ende nerve parestesi, og ved 6 ukers kontroll var det ingen aktuelle symptomer vedrørende 
nerve affeksjon.Det var ingen overfladisk eller dyp infeksjon som komplikasjon i vår studie. 
Det dorsoradiale hjørnet av leddflaten var vanskelig å visualisere:spesielt lokaliseringen/ re-
duksjonen av det disloserte«dorso-ulnar dye-punch fragment». Ved 5 av tilfellene avdekket 
artroskopien intrartikulær penetrasjon av skruer eller step- off/ gap med behov for intraope-
rativ revisjon av osteosyntesen.
Diskusjon: Intraoperativ « tørr artroskopi» i komplekse distale radius frakturer synes trygt, og 
fordelaktig i behandlingen av disse utfordrende frakturene. Prosedyren krever relativt kort 
læringstid, og det har vist seg å være en svært lav prosedyrerelatert komplikasjonsrate. Det 
har heller ikke vist seg å være uforholdsmessig tidskonsumerende.

betydning/relevans: På bakgrunn av det overnevnte mener vi at det er behov for gjennom-
føring av en RCT for den endelige vurderingen av om tørr artroskopi er lønnsomt og fordel-
aktig i behandlingen av komplekse distale radius frakturer. Vi mener likevel at man i denne 
studien beviser gjennomførbarheten for bruk av «tørr artroskopi» ved operativ behandling av 
komplekse radius frakturer.
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Hånd 2

komplikasJoner etter operatiV beHanDling aV Ustabile Distale  
raDiUFraktUrer. et års resUltater.

John H. Williksen, Frede Frihagen, Ingi Hauksson, Johan C. Hellund*, Hebe D. Kvernmo og Torstein Husby,  
Ortopedisk og *Radiologisk avd., Oslo Universitetssykehus – Ullevål.

innledning: Komplikasjoner etter operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer er 
vanlige og flere av komplikasjonene er relatert til kirurgisk teknikk.

materiale og metode: Fra november 2007 til juni 2009 ble 111 pasienter med ustabile distale 
radiusfrakturer randomisert til enten ekstern fiksasjon og pinner (59 pasienter) eller til en vo-
lar låseplate (52 pasienter). Studien inkluderte 89 kvinner og 22 menn med en gjennomsnitts-
alder på 54 (20-84) år. Ifølge AO/ASIF klassifikasjonen var det 29 A- og 82 C-frakturer.

resultater: 

Komplikasjoner Ekstern fiksasjon
N= 59

Volar plate
N= 52

Platefjerning

CTS* 3 (5%) 3 (6%) 1

CRPS**  4 (7 %) 2 (4%) 1

Fiksasjonsvikt 1 (2%) 0

Manglende reposisjon 2 (3%) 1 (2%)

Pinneinfeksjon  6 (10%) 0

Plateirritasjon 0 2 (4%) 2

For lange skruer 0 3 (6%) 2

Skruer i radiocarpalleddet 0 1 (2%) 1

Arrproblemer 2 (3%) 0

Synovitt 0 3 (6%) 1

Total 18 (30%) 15(29%) 8 (15%)
*Carpal tunnel syndrome. **Complex regional pain syndrome.

Diskusjon/betydning: CTS og CRPS er komplikasjoner som inntrer både ved konservativ og 
operativ behandling av distale radiusfrakturer. 13 pasienter hadde komplikasjoner relatert til 
kirurgisk teknikk og oftest relatert til bruken av volare plater. 15% av de volare platene måtte 
fjernes i løpet av det første året. Volar platefiksasjon er den metode som i dag er mest brukt 
ved ustabile distale radiusfrakturer. Korrekt kirurgisk teknikk er viktig for et godt klinisk resul-
tat.

Hånd 2

sCapHo-lUnært sprik VeD ekstaartikUlær Colles FraktUr trenger  
 VanligVis ikke beHanDling

Vilhjalmur Finsen,  Med. Fak., NTNU og Ort. Avd., St.Olavs Hospital, 
Benjamin Rajabi,   Med. Fak., NTNU
Øyvind Rød,  Med. Fak., NTNU 
Kristian Rød,  Med. Fak., NTNU 
Paal S. Alm-Paulsen Med. Fak, NTNU 
Harald Russwurm,  Ort. Avd., St.Olavs Hospital, Trondheim

bakgrunn: Sprik mellom scaphoid og lunatum sees noen ganger ved distal radius fraktur. Vil 
dette gi syptomer sener om det ikke behandles?

pasienter og metoder: Vi har tidligere etterundersøkt 260 pasienter som hadde gjennom-
gått Colles fraktur 6,3 (range: 2,5 – 12,7) år tiligere. Alle var behandlet konservativt. Ingen 
hadde hatt andre skader av samme overekstremitet. Ved etterundersøkelsen viste røntgenbil-
der sprik mellom scaphoid og lunatum hos 15 pasienter (=indekspasienter). Kontroller til disse 
ble funnet blant de øvrige pasientene etter kriteriene: Samme kjønn og fraktur hoved- type, 
alder innen 5 år, observasjonstid innen 2 år, ulnar varians innen 2 mm, og dorsal vinkling 
innen 5° av indekspasienten. Der det var mer enn en kontrollpasient som oppfylte kriteriene, 
ble de gjennomsnitlige måleverdiene for dem brukt. Det kliniske utfallet for hver indekspasi-
ent ble sammnlignet med det hos hennes kontroller. 

resultater: Det ble funnet mellom 1 og 12 (totalt 54) kontroller for alle de 12 indekspasien-
tene med type A faktur. Alle var kvinner. Gjennomsnittlig sprik hos indekspasientene var 2,6 
(2,1 – 3,4) mm mens scapholunær vinkel var 62° (39°-90°). Vi kunne ikke finne kontroller for de 
3 indekspasientene med type C fraktur. 
  Det var svært liten forskjell mellom indekspasienter og kontroller med hensyn til: Alder 
ved etterundersøkelse 0 (-5 til 3) år; Observasjonstid 0,2 (-1,0 til 1,3) år; Ulnar varians 0 (-2 til 2) 
mm; Dorsal vinkling 1 (-3 til 4) grader; Radial inklinasjon -1 (-8 til 10) grader. 
  Det var også sværft liten gjennomsnitlig forskjell mellom indekspasienter og kontroller 
med hensyn til klinisk utfall: VAS (0-100) for smerte i ro 1 (-14 til 29); ved daglig aktivitet 1 (-24 
til 29); ved tungt arbeid 2 (-42 til 69); tap av håndledd bevegelighet 4 (-20 til 30)%; tap av grep 
styrke 5 ((-15 til 39)%; Kvikk DASH -5 (-30 til 26); Patient rated wrist evaluation -1 (-35 til 25); 
Global wrist outcome score 1 (-24 til 20). 

konklusjon: Moderate sprik mellom lunatum og scaphoid i forbindelse med ekstraartikulære 
distale radius frakturer trenger ingen behandling. Det kliniske utfallet er det smame hos dem 
med og uten slik skade i tillegg til radius frakturen. 
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Hånd 2

Ulna+ og kliniske resUltater etter operatiV beHanDling aV Distale  
raDiUsFraktUrer. et års resUltater.

John H. Williksen, Frede Frihagen, Ingi Hauksson, Johan C. Hellund*, Hebe D. Kvernmo og Torstein Husby,  
Ortopedisk avd. og *Radiologisk avd., Oslo Universitetssykehus - Ullevål.

innledning: ulna+ (positiv ulnar variance, radiusforkortning) er en av hovedindikasjonene for 
operativ behandling av distale radiusfrakturer. Vi har tidligere presentert vår randomiserte 
studie: ” Ekstern fiksasjon og pinner vs. volar platefiksasjon ved ustabile distale radiusfrak-
tuerer ”. (Ortopedisk høstmøte 2010, EFORT 2011). Fra dette materialet presenterer vi nå de 
kliniske resultater relatert til graden av radiusforkortning etter et år, uavhengig av operasjons-
metode.

materiale og metode: Fra november 2007 og til juni 2009 ble 111 ustabile distale radiusfrak-
turer randomisert til enten ekstern fiksasjon og pinner (59 pasienter) eller åpen reposisjon 
og volar platefiksasjon (52 pasienter). Studien inkluderte 89 kvinner og 22 menn med gjen-
nomsnittsalder 54 (20-84) år. Syv pasienter utgikk av studien og etter et år ble 104 pasienter 
evaluert. I henhold til AO/ASIF var det 29 A- og 75 C- frakturer. I dette abstractet har vi vurdert 
kliniske resultater (Gripestyrke, smerter (VAS act.), Mayo Wrist Score og Quick-DASH) i relasjon 
til den radiologisk målte radiusforkortning et år etter operasjonen. 

resultater: 

Ulna+ N Gripestyr-
ke (kg)

P VAS
(act)

P Mayo 
Wrist 
Score

P Quick-
DASH

P

< 2mm 52 31
.01

9
0.4

89
.18

9
.46

≥ 2mm 52 25 12 86 11

< 3mm 72 29
.03

8
.03

90
.003

9
.37

≥ 3mm 32 24 15 82 11

< 4mm 84 29
.03

9
.02

90
.01

8
.02

≥ 4mm 20 23 18 79 15

<5mm 96 28
.21

9
.002

88
.16

9
.16

≥ 5mm 8 23 27 82 15

I dette materialet kunne vi ikke finne noen signifikante forskjeller ved en ulna+ på 1 mm. Selv 
om antallet pasienter varierer i de forskjellige gruppene, er det en klar tendens til forverring 
av de kliniske parametre når ulna+ er mer enn 2 mm.

Diskusjon/betydning: En ulna+ på mer enn 2 mm gir redusert gripestyrke. En ulna+ på mer 
enn 3 mm gir en forverring av de kliniske symptomer. Denne studien viser derfor betydnin-
gen av å korrigere radius lengde ved behandling av distale radiusfrakturer.

Hånd 2

goDe resUltater meD HånDleDDsprotese etter 3,8 (1,7-6,6) år VeD snaC og 
slaC posttraUmatisk artrose 

Ole Reigstad1, Christian Grimsgaard1, Rasmus Thorkildsen1,3, Teresa Lütken2, Bjørg Bolstad2, og Magne Røkkum1

1Hånd- and Mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, OUS-Rikshospitalet
2Fysioterapiavdelingen, Klinikk for Klinisk Service, OUS-Rikshospitalet
3Ortopedisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus.

innledning: Håndleddsproteser har vært i bruk i ca 40 år. Protesene har gitt tilfredsstillende 
klinisk resultat, men har hatt problemer med slitasje, løsninger og luksasjoner opp mot 50% 
etter 5-10 år. 

pasienter og metode: Motec Wrist® er en usementert titanlegert modulær skrueformet pro-
tese for innfesting i distale radius og capitatum/3 metacarp. Kule-skål artikulasjon er laget av 
høypolert krom-kobolt, og kommer i to forskjellige diametre (15 og 18 mm). Protesen er siden 
2006 innsatt hos 30 pasienter (20 menn) med ødelagte håndledd etter scafoid pseudartrose 
(SNAC, 16 pas) eller scapho-lunær ligamentskade (SLAC, 14 pas). Gjennomsnittlig alder ved 
kirurgi var 52 (31-71) år, 18 pasienter var i arbeid (7 hadde tungt manuelt arbeid). Som ledd 
i en prospektiv kvalitetsstudie er pasientene undersøkt preoperativt og årlig postoperativt 
(komplikasjoner, revisjoner, AROM, DASH, gripe-styrke) 

resultater: Etter 3,8 (1,7-6,6) år er to proteser revidert til artrodese, en pga infeksjon/inflam-
masjon og en pga smerte (protesene var fastsittende). En protese har løsnet etter 5 år (mis-
tanke om hematogen infeksjon). En protese har luksert, lukket reponert. Resterende proteser 
er radiologisk fastsittende og velfungerende. Smertescore og DASH er betydelig redusert, 
gripestyrke og bevegelighet har økt i oppfølgingsperioden. 18 pasienter er i arbeid (6 har 
tungt manuelt arbeid). Ingen pasienter bruker smertestillende for håndleddet, og 27/30 ville 
valgt protese over artrodese igjen. 

Diskusjon: Andre nye proteser (Remotion/Maestro) har publisert gode kortidsresultater de 
siste årene, men protesene har vært implantert hos eldre og mindre krevende pasienter, og 
pasientene har bare fått utsette håndleddene for lette belastninger. Vi har vist at Motec Wrist® 
kan gi gode korttidsresultater i en krevende posttraumatisk pasientgruppe. Protese kan være 
et alternativ til håndleddsartrodese også hos ellers friske og aktive pasienter med ødelagte 
håndledd. Protesesvikt kan løses med utskiftingsoperasjon, eller det kan gjøres artrodese.
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Hånd 2

Carpal tUnnel synDrome etter operatiV beHanDling aV  
Distale raDiUsFraktUrer.

John H. Williksen, Frede Frihagen, Ingi Hauksson, Johan C. Hellund*, Hebe D. Kvernmo og Torstein Husby,  
Ortopedisk og *Radiologisk avd., Oslo Universitetssykehus - Ullevål.

innledning: Det er usikkert hvor mange som utvikler carpal tunnel syndrome (CTS) etter 
operativ behandling av distale radiusfrakturer og om rutinemessig dekompresjon av nervus 
medianus har noen plass.

materiale og metode: Fra november 2007 til juni 2009 ble 111 pasienter med ustabile distale 
radiusfrakturer randomisert til enten ekstern fiksasjon og pinner (59 pasienter) eller til en 
volar låseplate (52 pasienter). Studien inkluderte 89 kvinner og 22 menn med en gjennom-
snittsalder på 54 (20-84) år. Ifølge AO/ASIF klassifikasjonen var det 29 A- og 82 C-frakturer. Ved 
første pasientkontakt ble det utført lukket reposisjon og gipsing og operasjonen ble utført 
innen 10 dager etter skaden. Pasientene ble evaluert pre- og postoperativt og deretter etter 
2, 6, 16, 26 og 52 uker. I tillegg til en radiologisk vurdering ble det utført VAS undersøkelse for 
postoperativ smerte, Quick-DASH og Mayo Wrist Score. Hvis pasientene utviklet symptomer 
forenlig med carpal tunnel syndrome, ble det utført en nevrofysiologisk undersøkelse. 

resultater: Ingen pasienter hadde klinisk erkjente symptomer på carpal tunnel syndrome før 
operasjonen. Tre pasienter i den volare plategruppen utviklet symptomer på CTS postope-
rativt. En pasient ble diagnostisert seks måneder etter operasjonen og n. medianus ble de-
komprimert. En pasient med CRPS utviklet CTS etter ni måneder i forbindelse med at platen 
ble fjernet. En pasient hadde lette symptomer på CTS etter plateoperasjonen, men disse gikk 
etter en tid tilbake av seg selv.
  I eksternfiksatørgruppen utviklet også tre pasienter symptomer på CTS. En pasient som 
også hadde hatt symptomer på dette før skaden – uten at det var erkjent i forbindelse med 
primæroperasjonen – ble dekomprimert etter 14 måneder. En pasient utviklet CTS umiddel-
bart etter fjerning av den eksterne fiksasjonen og ble dekomprimert etter kort tid. En pasient 
utviklet lette symptomer 3 måneder etter operasjonen, men disse gikk tilbake av seg selv.
  5 pasienter ble helt restituert, men pasienten med CRPS har fått permanent nedsatt 
funksjon.

Diskusjon/betydning: Det er lav innsidens av carpal tunnel syndrome etter operativ be-
handling av distale radiusfrakturer. Dersom det ikke er kliniske symptomer på CTS før opera-
sjonen, er det ikke nødvendig å gjøre en rutinemessig dekompresjon av nerven.

Tumor/infeksjon

erFaring meD megaproteser VeD seksJon For onkologsik ortopeDi;  
oUs 2005-2011

Joachim Thorkildsen, Olga Zaikova, Ole-Jacob Norum, Simen Sellevold, Sigmund Skjeldal

Seksjon for onkologisk ortopedi, Ortopedisk avdeling, OUS. 

innledning: Vår seksjon byttet leverandør av megaprotese i 2005. Vi har ønsket å skaffe over-
sikt over pasienter operert med megaproteser på vår seksjon i tiden 2005-2011 for å kvalitets-
sikre resultater og komplikasjoner samt å danne grunnlaget for videre prospektiv oppfølg-
ning og funksjonstesting.

metoder: Vi har gjennomført en retrospektiv gjennomgang av operasjonsprotokollene fra 
januar 2005 til og med desember 2011 for å finne pasienter operert med megaproteser. Vi har 
så gått gjennom aktuelle journaler med tanke på indikasjon, diagnose, type protese og fiksa-
sjon samt komplikasjoner.

resultater: Totalt har vi operert 142 pasienter med megaproteser i denne perioden. 84 er 
operert for en primær ben- eller bløtvevstumor, 44 for metastaser og 14 er revisjoner av tidli-
gere proteser eller allograft. Vi opererer ca 20 pasienter i året med megaproteser. Av totalt 142 
proteser var 113 av typen Mutars, 18 LINK sadel protese, 7 HMRS, 3 Stanmore og 1 McMinn. I 
perioden er 67 pasienter operert med en Mutars protese for primær ben-/ bløtvevspatologi. 
Av disse 67 har man funnet 22 operasjonsrelaterte komplikasjoner hvorav 9 er infeksjoner 
(13%). 

Diskusjon: Vi mener Mutars proteser gir oss muligheten til å løse de fleste rekonstruksjons 
utfordringene i pasienter med større ben- og bløtvevsreseksjoner. Vi ønsker i fremtiden å 
kartlegge pasientenes funksjon og redusere antall komplikasjoner for denne pasientgruppen. 

betydning: Dette vil danne grunnlag for videre registrering og analyse for å bedre behand-
lingstilbudet.
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Tumor/infeksjon

tiDlige kliniske erFaringer meD lUmiC-koppen

Simen Sellevold, Joachim Thorkildsen, Ole-Jacob Norum, Olga Zaikova, Sigmund Skjeldal 

Seksjon for onkologisk ortopedi, Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus 

innledning: Innen tumorkirurgi er rekonstruksjon av hofteleddet ved periacetabulært ben-
tap en utfordring. Det finnes ulike rekonstruksjonsmetoder, alle beheftet med relativt stor 
komplikasjonsrisiko og uforutsigbart funksjonsnivå. Ved Radiumhospitalet har vi erfaring 
med sadel-protese, hip-transposition, McMinn-koppen, custom made proteser og flailed hip. 
Siden 2010 har vi fått en ny acetabular-kopp, LUMiC, som alternativ ved kirurgisk behandling 
av primære bensvulster eller metastase i acetabulum. Protesen er en modulær McMinn-vari-
ant, en kopp med stem som fikseres i margen i os ilium. Trevira er en polyetylen-strømpe som 
man kan lage en neo-kapsel av, for bedret stabilitet.

materiale og metode: I tidsrommet 2010 - 2012 har vi operert 5 pasienter. Demografiske, 
diagnostiske og tekniske data er innhentet retrospektivt fra elektroniske journalsystemer. 
Kliniske etterundersøkelser er kun utført på pasientene som ble behandlet for primære ben-
svulster. Informasjon om metastasepasientene er innhentet fra epikriser.

resultater: Inkludert er 5 pasienter, 68 til 78 år gamle (snitt:73), to menn og tre kvinner. BMI 
er fra 22 til 33 (snitt: 26). 
  Tre pasienter hadde primær bentumor (chondrosarkom). Disse ble operert med kurativ 
intensjon med type 2-reseksjon etter Enneking, samt reseksjon av muskler og bløtdeler. 
Kirurgien var omfattende med operasjonstid fra 5,5 til 9,75 timer og blødning fra 1500ml til 
2000ml. To ble operert med computernavigasjon. For disse tre var stabiliteten peroperativt 
angitt som god for en, en hadde litt stempling, en ikke opplyst. Den som stemplet lukserte 1. 
dag, ble reponert lukket og har siden vært stabil. Denne hadde ikke fått Trevira, i motsetning 
til de to andre. De går nå uten krykker inne, med en eller to ute og har lite smerter.
  To pasienter ble operert i palliativt øyemed, pga patologiske frakturer i bestrålt metas-
taseinfisert benvev. Disse hadde utbredt kreftsykdom med utgangspunkt i hhv. prostata og 
urinblære og var allment redusert med bl.a. forhøyet SR (82,>100) og CRP (30,50). Kirurgien 
var begrenset til minimal benreseksjon for å få plass til protesen og bevaring av alle muskler. 
Det ble ikke gjort Treviraplastikk. Operasjonstiden var litt under 3 timer og blødningen hhv. 
2000 og 1600 ml. Ved inngrepenes avslutning ble begge proteserekonstruksjonene vurdert 
stabile. En lukserte 3 ganger tidlig, reponert lukket. Pasienten fikk kneortose og har siden 
vært stabil. De ble observert i hhv. 13 og 18 mnd. til mors, og var oppegående med støtte og 
godt smertelindret. 

Diskusjon: Hos en utfordrende pasientgruppe vil den nye protesen være et nyttig alternativ 
og antagelig kunne gi bedre funksjon enn sadelprotese og hip transposition. Den kan også 
være aktuell ved revisjoner av konvensjonelle hofteproteser med stort periacetabulært ben-
tap. 

Tumor/infeksjon

mr i primærVUrDering aV blØtVeVssVUlster

Olga Zaikova, Ingeborg Taksdal, Sigmund Skjeldal, Ole-Jacob Norum, Simen Sellevold, Joachim Torkildsen, 
Kirsten Sundby Hall
Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

innledning: Pasienter med bløtvevssarkomer skal henvises til sarkomsenter ”urørt”, uten 
forutgående operasjon eller biopsi. De fleste bløtdelslesjoner er benigne. Det er derfor viktig 
med et godt system for å diagnostisere og behandle sarkomer korrekt og uten forsinkelse 
samtidig som man vil minimalisere ressursbruk på ufarlige lesjoner som kan behandles på 
lokale sykehus. MR brukes i stor grad i utredning av pasienter med bløtvevssvulster. Målet 
med denne undersøkelsen er å evaluere bruk av MR som screening for seleksjon av pasienter 
med bløtvevssarkomer.

materiale og metode: I løpet av 2010 ble 745 nye pasienter med bløtvevslesjoner i ortope-
diske lokalisasjoner og eldre enn 15 år henvist til Sarkomgruppen på Radiumhospitalet. 633 
(85%) hedde MR vedlagt henvisningen. Alle MR bilder ble regransket av sarkomradiologer og 
diskutert i multidisiplinært team. Tentativ radiologisk diagnose var klassifisert som følgende: 
(1) subcutan lipom; (2) dyp lipom eller lavgradig liposarkom; (3) ikke neoplastisk eller benign 
lesjon uten behov for biopsi; (4) mest sannsynlig benign lesjon, men biopsi er nødvendig for 
bekreftelse; (5) sarkom; (6) annen malignitet. Journaler på alle pasienter ble gjennomgått 
retrospektivt og endelig diagnose ble sammenliknet med tentativ radiologisk diagnose fore-
slått ved henvisning. Oppfølgingstid var minst 1 år på alle pasienter.

resultater: Tentativ radiologisk diagnose var: (1) subcutant lipom hos 144 pas. (23%). Man 
anbefalte observasjon eller operasjon på lokalt sykehus. Ingen av disse pasienter fikk malign 
endelig diagnose; (2) dyp lipom eller lavgradig liposarkom hos 149 pas. (24%). Marginal kirurgi 
uten biopsi ble anbefalt, 8 av disse pasientene fikk endelig diagnose lavgradig liposarkom; (3) 
ikke neoplastisk eller benign lesjon uten behov for biopsi hos 70 pas. (11%). Ingen av dem fikk 
endelig malign diagnose; (4) mest sannsynlig benign lesjon, men behov for biopsi hos 184 
pas. (29%). 6 av disse var sarkom og 4 hadde en annen malignitet, 161 hadde benign lesjon 
mens hos 13 pasienter var biopsi ikke tatt; (5) sarkom hos 72 pas (11%). 33 av disse hadde sar-
kom, 11 annen malignitet og 28 hadde benign lesjon; (6) annen malignitet hos 14 pas. (2%), 12 
av disse hadde en annen cancerdiagnose. 

Diskusjon: MR alene kan ikke skille mellom benigne og maligne bløtvevslesjoner bortsett fra 
lipomer og enkelte ikke-neoplastiske tilstander. Allikevel, hos 363 av 745 nyhenviste pasienter 
(48%) kunne man unngå biopsi på bakgrunn av MR vurdering.
 
betydning/relevans: De absolutt fleste tumorsuspekte bløtvevslesjoner som ikke er lipomer 
trenger biopsi. Vurdering av bløtvevslesjoner på MR krever erfaring og bilder bør sendes til 
sarkomsenter for vurdering. MR er en trygg metode for å selektere pasienter som IKKE trenger 
utredning på sarkomsenter, men også som veiledning i hastegrad av utredningen der det er 
indisert. 
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Tumor/infeksjon

nekrotiserenDe myositt, en kasUistikk

Suki Liyanarachi; Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien

innledning: Nekrotiserende mysositt er en sjelden tilstand med høy mortalitet. Vi presente-
rer en kasuistikk hvor vanskeligheten med diagnose, peroperative vurderinger og postopera-
tive komplikasjoner vil framlegges.

kasuistikk: En 39 år gammel mann med psoriasis artritt ble innlagt med mistanke om posto-
perativ infeksiøs artritt 1 uke etter artroskopisk synovectomi i kneet. Hans faste medikamen-
ter Methotrexate® og Enbrel® var ikke seponert i forbindelse med synovectomien. Ved inn-
komst var han febril, men med lave infeksjonsprøver og klinikken var vanskelig å tolke. Grun-
net stadig klinisk forverring med ascenderende smerter i låret, begynnende sepis og stigende 
infeksjonsprøver, valgte man å gjøre en operativ eksplorasjon av låret. Peroperativt fant man 
initialt viabel overfladisk muskulatur, men den dype delen av rectus femoris var ødematøs, 
mørk og klinisk nekrotisk. I tillegg var subcutan fascie affisert. Pasienten ble tilslutt operert 
med en høy femur amputasjon, med eksisjon av rectus femoris i hele dens forløp samt omfat-
tende fasiectomi, lateralt opp til hoftekammen, og medialt inn mot lysken. Dermed var det 
et svært område med blottlagt muskulatur. Mikrobiologisk ble det påvist Gruppe G Betahae-
motytiske Streptokokker. Overflytting til Ullevål sykehus for hyperbar oksygenbehandling ble 
vurdert, men pasienten responderte på kirurgisk reseksjon og antibiotika behandling. Etter 
utallige sårrevisjoner, begynte arbeidet med dekking av blottlagt muskulatur. Vi avventet be-
gynnende granulasjonsvev på stumpen samt sanering av pågående pseudomonas infeksjon, 
hvoretter plastikkirurgene dekket muskulaturen med semisyntetisk dermis (Integra Dermal®). 
2 måneder etter primæramputasjonen begynte delhudtransplantasjoner i flere seanser. 5 
måneder etter primæramputasjonen hadde stumpen tilhelet. Radiologisk måler nå femur 
knapt 15 cm. Bortsett fra en remse med fullhud posteriort, er ca 80% av stumpen dekket i 2 
lag med Integra og delhudstransplantat. Han utviklet myositis ossificans tidlig i forløpet, loka-
lisert fortil i lysken og distalt i adduktormuskulaturen medialt. Ossifikasjonen økte gradvis og 
er i skrivende stund fortsatt i vekst. Han egner seg dermed dårlig til en konvensjonell protese. 
Den beste løsningen vurderes til å være en osseointegrert protese, hvilket han er til vurdering 
for i Göteborg mot slutten av august 2012. 

Diskusjon: Nekrotiserende myositt er sjelden, og klinisk er diagnosen vanskelig da for-
andringer i huden kommer sent. Mortaliteten er høy. Diagnosen gjøres best ved kirurgisk 
eksplorasjon, og behandling er eksisjon av infisert, nekrotisk vev og antibiotika. Litteraturen 
på området er sparsom, og består hovedsakelig av case studier. En radikal bløtdelsfjerning 
som hos denne pasienten medfører mange komplikasjoner både perioperativt, og i det lange 
postoperative forløp. 

relevans: Tiltross for at diagnosen er sjelden er den en viktig differensial diagnose, da tidlig 
mistanke, og eksplorasjon som regel må gjennomføres for å redde livet til pasienten. Ortope-
disk avdeling i Skien har lært mye i behandlingsforløpet til denne pasienten.

Tumor/infeksjon

kroniske implantatinFeksJoner
en in vivo moDell

Eivind Witsø1,2, Linh Hoang2, Kirsti Løseth2, Vegard Osland1, Nicola Kols1, 
Kåre Tvedt2, Geir Bjerkan1,2, Kåre Bergh1,2

1St. Olavs hospital, 2NTNU; Trondheim

innledning: Formålet med studien var å etablere en kronisk implantatinfeksjon uten lokale 
og generelle infeksjonstegn hos forsøksdyret. Modellen skal også være rasjonell og effektiv, 
med flere paralleller i hvert dyr og stor grad av reproduserbarhet.

materialer og metoder: 120 plater av stål ble impaktert i 60 corticospongiøse xenograft fra 
lammeribbein, to plater i hvert graft. 30 rotter ble operert med implantering av to beingraft 
i ryggmuskulaturen, ett graft på hver side. Umiddelbart før implanteringen ble hvert graft 
infisert med 10 µl av en bakterieløsning. I studie 1 ble 10 rotter operert og beingraftene ble 
infisert med 10000 CFU av henholdsvis Staphylococcus aureus og Staphylococcus epidermidis. 
Dyrene ble avlivet etter 3 uker. I studie 2 ble 20 rotter operert, og beingraftene ble infisert 
med 10000, 1000 og 100 CFU av henholdsvis S. aureus og S. epidermidis. Disse dyrene ble 
avlivet etter 6 uker. Graden av infeksjon og biofilmdanning ble evaluert ved a) kvantitativ 
dyrkning av beingraftene, b) sonikering av stålplatene og kvantitativ dyrkning av sonikatet og 
c) Skanning Elektron Mikroskopi (SEM) av stålplatene. I tillegg ble det i forsøk 1 tatt biopsier 
fra milt og muskulatur hos forsøksdyrene. Biopsiene ble dyrket. Alle delforsøkene inkluderte 
dyr med implantat som ikke ble infisert (negative in vivo kontroller).

resultater: To rotter døde postoperativt som følge av anestesikomplikasjoner. Resten av 
rottene var i fin form, og alle gikk opp i vekt. Dyrkning av miltbiopsiene var negative. Etter 3 
uker hadde alle rottene som var infisert med S. aureus lokale tegn til en purulent infeksjon, og 
ingen av disse rottene fullførte studie 2. Ingen av rottene som var infisert med S. epidermidis 
hadde makroskopiske tegn til infeksjon, og alle disse rottene fullførte studie 1 og 2. I alt 33/33 
stålplater fra beingraft som ble infisert med S. epidermidis var positive med hensyn til sonike-
ring. Stålplatene som var infisert med S. epidermidis var infisert i samme grad, uavhengig av 
bakterielt inoculum og infeksjonstiden. SEM viste i varierende grad bakteriell kolonisasjon av 
alle stålplatene som var infiserte.

Diskusjon: Ikke uventet ga S. aureus en langt mer purulent infeksjon sammenlignet med S. 
epidermidis. Når det gjaldt rottene som var infisert med S. epidermidis konkluderte vi med at 
alle disse utviklet en kronisk implantatinfeksjon.

betydning: S. epidermidis er i dag den vanligste årsaken til kroniske leddproteseinfeksjoner. 
Modellen som er presentert er skånsom for forsøksdyret, den tillater mange paralleller i hvert 
dyr, og den er reproduserbar. Vi håper derfor modellen kan brukes til å besvare spørsmål med 
hensyn til diagnose og behandling av leddproteseinfeksjoner.
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Traume 2

sammenlåsing aV tre skrUer reDUserer postoperatiV lårHalsForkort-
ning etter Fiksering aV stabile lårHalsbrUDD i HUmane kaDaVerben

Trude Basso1, Jomar Klaksvik1, Olav A. Foss1,2

1Ortopedisk forskningssenter, Ortopedisk Avdeling, St. Olavs hospital
2Institutt for Nevromedisin, NTNU

innledning: Endret geometri i lårbenet etter intern fiksasjon av lårhalsbrudd har negativ 
innvirkning på pasientopplevd helse. Et nytt implantat for fiksering av lårhalsbrudd består av 
en lateral støtteplate som låser tre parallelle skruer vinkelstabilt sammen (Dynaloc, Swemac 
Innovations). Platen er ikke fiksert til laterale korteks og er en ny type implantat for fiksering 
av lårhalsbrudd. Effekten av platen ble undersøkt ved å teste den biomekanisk mot tre skruer 
i samme konfigurasjon. 

material og metode: Tolv par humane lårben med stabile subkapitale lårhalsbrudd i 60° vin-
kel ble randomisert til fiksering med a) tre individuelle skruer eller b) tre sammenlåste skruer. 
En hoftesimulator påførte donor-spesifikk aksial kraft og torsjon. Tre-dimensjonale bevegel-
ser av det proksimale fragmentet og de tre skruene ble registrert. Lårbenene ble testet 10 
000 sykler under simulert postoperativ vektbelastning med påfølgende 10 000 sykler under 
simulert normal gange og torsjon som ved trappegang. 

resultat: Sammenlåsing av tre skruer reduserer migrasjon av det proksimale fragmentet 
sammenlignet med tre individuelle skruer (p=0.040). Forkorting av lårhalsen utgjorde 90 % av 
den totale migrasjonen. Tendens til utskjæring av skruene internt i lårbenshodet var liten og 
ikke påvisbart forskjellig i de to gruppene (p=0.953). Følgelig migrerte skruene hovedsakelig 
ut på lateralsiden og denne migrasjonen var signifikant redusert i sammenlåsingsgruppen 
(p=0.005). Forskjell i rotasjonsstabilitet av det proksimale fragment ble ikke vist (p=0.872). 

Diskusjon: Sammenlåsing av tre skruer bedrer opprettholdelsen av lårhalsens lengde etter 
fiksasjon av stabile lårhalsbrudd. Risiko for utskjæring av skruene internt i lårbenshodet økte 
ikke. Årsaken til dette er sannsynligvis at platen ikke er festet til laterale korteks og derfor kan 
migrere og rotere sammen med benet under last.

betydning: Kliniske studier bør gjennomføres for å evaluere en eventuell positiv effekt av 
sammenlåsing på funksjonsutfall etter stabile lårhalsbrudd. 

Traume 2

Hemiproteser i norge og sVerige. samarbeiD mellom nasJonalt  
HoFtebrUDDregister og Det sVenske HoFteregisteret.

Gjertsen JE  Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Fenstad AM  Nasjonalt Register for Leddproteser
Leonardsson O  Svenska Höftprotesregistret, Göteborg / SUS Malmö
Engesæter LB  Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Kärrholm J  Svenska Höftprotesregistret, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Furnes O  Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Garellick G  Svenska Höftprotesregistret, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Rogmark C  Svenska Höftprotesregistret, Göteborg / SUS Malmö

innledning: Nasjonal registering av hemiproteser ved hoftebrudd er etablert i både Norge 
og Sverige. Årsrapporterer fra de to nasjonale registrene har vist store forskjeller mellom lan-
dene i både protesetyper og operasjonsmetode ved hemiproteser. Som ledd i det nordiske 
registersamarbeidet (NARA) er det nå etablert en felles analysefil basert på data fra Nasjonalt 
Hoftebruddregister og Svensk Höftregister.

materialer og metoder: Alle akutte hoftebrudd i Norge og Sverige fra 2005 til 2010 operert 
primært med hemiprotese er inkludert i studien. Demografiske data, implantater og kirurgisk 
teknikk i Norge og Sverige er sammenlignet. 

resultater: Totalt 12 761 hemiproteser fra Norge og 24 228 hemiproteser fra Sverige ble in-
kludert i studien. Pasientene operert i Sverige var noe eldre enn de norske pasientene (84,0 vs 
82,6 år). Andelen demente pasienter var høyere i Norge (26 % vs 21 %). Sementerte proteser 
ble benyttet i 78 % av operasjonene i Norge og 95 % av operasjonene i Sverige. I Norge var 
protesene nesten utelukkende av bipolart design (98 %), mens unipolare proteser var brukt 
i 44 % av operasjonene i Sverige. Monoblokkproteser var mer brukt i Sverige (6,9 % vs 2,1 %) 
Direkte lateral tilgang var vanligst brukte kirurgiske tilgang i både Norge og Sverige (83 % vs 
52 %), men bakre tilgang var hyppigere brukt i Sverige enn i Norge (42 % vs 9% ). 5 års overle-
velse av implantat (dvs ikke reoperasjon) var i Norge 95.5 (95% CI: 94.8-96.2) og i Sverige 94.8 
(95% CI: 94.4-95.3). 

Diskusjon: Vi har etablert en felles datafil fra våre to nasjonale registre. Store forskjeller både 
i demografi, implantater og kirurgisk teknikk er avdekket. 

betydning: Dette store materialet muliggjør dybdeanalyser av data. Foreløpige resultater 
avdekker mange spennende problemstillinger som skal undersøkes nøyere. 
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Traume 2

spontan, Ukomplisert FJerning aV Hip pin gJennom reCtUm.

Erik Bjørbæk AssLege

Elverum Sykehus (sykehuset innlandet)

Pasient som i 2005 fikk innsatt 2 hip pins i venstre hofte etter å ha pådratt seg en  
udislokert FCF. 
  Ved postoperative kontroller så man økende dislokasjon i frakturen og etterhvert 
pseudarthrose .Grunnet smerter ble pasient tilbudt operativ behandling i form av innsetting 
av protese. Ønsket ikke dette og kontroller ble avviklet 8 mnd etter operasjon.
  Juni 2011 tok hennes fastlege kontakt grunnet at pas angivelig hadde fått ut en hip pin 
sammen med avføringen. Foruten lett ubehag fra anal åpningen hadde pasienten lite plager. 
Ble utredet med rtg som viste 1 gjenværende hip pin i hoften. Ble også tatt CT av abdomen 
og bekken som tydelig viste skruens vandring gjennom bekkenet og ekstraperitonalt gjen-
nom rektum. Ingen skader intraperitonalt. Pasienten var i god form, ønsket ikke operativ be-
handling i form av hofte protese og ingen videre oppfølging ble gjort. 

Diskusjon: Hip pin som ble satt inn grunnet proksimalt lårhalsbrudd ble etter 6 år kvittert 
per anum uten at pasienten hadde ubehag. Årsaken til at fracturen havarerte var sannsynlig 
at fracturen ble feiltolket til å være et lårhalsbrudd. Bevegelse i fracturen gjorde vandring av 
skruen mulig selv om skruen hadde krave. Årsaken til at pas ikke hadde plager kan være at 
rektum er et retroperitonalt organ samt at migrasjonen gikk i langsomt.

referanser: ”Spontaneous and uncomplicated anal removal of hip pin” Dr Helge Wangen,  
Dr Lars Hemstad, Dr Ove Talsnes

Traume 2

oUtComes on mobility anD aCtiVities oF Daily liVing in tHe tronDHeim Hip 
FraCtUre trial. a ranDomiseD ControlleD trial.

Olav Sletvold1,3, Anders Prestmo1,3, Pernille Thingstad3, Kristin Taraldsen3, Lars Gunnar Johnsen2,3,  
Jorunn L Helbostad3, Ingvild Saltvedt1,3

1Department of Geriatrics,  
2Trauma Unit, Department of Orthopedics, St. Olav University Hospital of Trondheim, Norway
3Department of Neuroscience, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway 

introduction: Hip fractures have serious consequences for independence, function, mobility 
and mortality. Our aim was to investigate if treatment of elderly hip fracture patients in an 
orthogeriatric ward applying comprehensive geriatric assessment (CGA) during the hospital 
stay has advantage over standard care. 

Design: A randomised controlled trial. 

materials and methods: Patients aged 70 years or more, living at home, able to walk 10 m 
were eligible. A total of 1077 hip fracture patients were screened, and 397 randomised either 
to conventional treatment in the Department of Orthopedics (control group) or to treatment 
in the Department of Geriatrics (DG) (intervention group) Randomisation was performed in 
the Emergency Department shortly after admission to the hospital. Patients in the interven-
tion group were treated in the DG both pre-and postoperatively. The intervention focused at 
CGA, early mobilization/rehabilitation and discharge planning. 
  Primary end point was mobility evaluated with Short Physical Performance Battery 
(SPPB) after 4 months. A change in SPPB (0-12) of 0.5 is considered a small but meaningful 
change, while 1 point is considered a substantial change. Activities of daily living were as-
sessed using Barthel Index (0-20) and Nottingham Extended ADL-score (0-66). Follow up 
assessments were performed at 1, 4 and 12 months after inclusion. Results from the 4 month 
assessment are presented.

results: The study sample had a mean age of 83±6 years; 75% were female. Median prefrac-
ture Barthel Index score was 20 (interquartile range 17-20) and median prefracture Notting-
ham Extended score was 45 (interquartile range 28-57). There were no differences between 
the groups at baseline. At 4 months mean SPPB score was 5,18 (SD 3,2) in the intervention 
group as compared to 4,42 (SD 3,1) in the control group, p=0,03. Mean Barthel Index score 
was 16,7 (SD 3,7)and 15,7 (SD4,7) in the intervention and control group, respectively, p=0,04. 
Mean Nottingham Extended score was 33,7 (SD 18,8) in the intervention group and 27,7 (SD 
18,7) in the control group, p= 0,004.

Conclusion, discussion and relevance: This study shows that applying comprehensive 
geriatric assessment (CGA) during the hospital stay significantly improves mobility and acti-
vities of daily living as compared to standard care. A number of recent studies on hip fracture 
patients support an orthogeriatric approach. Accordingly, clinical pathways for hip fracture 
patients should therefore be reorganized from standard care into orthogeriatric care.
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Traume 2

beHanDling aV HoFtebrUDD Hos Demente pasienter. resUltater Fra nasJo-
nalt HoFtebrUDDregister

Kristoffersen MH  Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk Avdeling
Vinje T  Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk Avdeling
Engesæter LB  Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk Avdeling
Gjertsen JE  Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk Avdeling

innledning: I Norge i dag regner man med at ca 70 000 over 65 år er demente. Omtrent en 
fjerdedel av pasientene som opereres for hoftebrudd i Norge er rapportert å være dement. Vi 
ønsket å studere denne viktige pasientgruppen med hensyn på operasjonsmetode, postope-
rative komplikasjoner og livskvalitet.

materialer og metode: Data fra 43 253 pasienter rapportert til Nasjonalt Hoftebruddregister 
for 2005-2010, ble inkludert i analysene. 10693(24,7%) var demente, 27939 (64,6%) var kogni-
tivt friske, mens kirurgen var usikker på kognitiv status for 4621 (10,7%) av pasientene. Resul-
tatene for kognitivt friske pasienter og demente pasienter ble sammenlignet.

resultater: De demente pasientene var eldre (85 vs 79 år, p<0.001) og hadde en retrospektivt 
rapportert lavere preoperativ livskvalitet (EQ5D index score: 0.46 vs 0.75, p<0.001) og hadde 
høyere komorbiditet (ASA klasse) sammenlignet med kognitivt friske (p<0.001). Vi fant ingen 
større forskjeller i bruddtype og operasjonsmetode mellom kognitivt friske og demente 
pasienter. Svarprosenten fra demente pasienter på tilsendt spørreskjema om livskvalitet var 
betydelig lavere enn fra kognitivt friske både etter 4 mnd (36% vs 62%) og etter 12 mnd (33% 
vs 58%). De fleste spørreskjema fra demente pasienter var utfylte av pårørende eller helseper-
sonell. Justert for ASA-klasse, alder og kjønn (Cox regresjon) fant vi at demente pasienter ble 
reoperert sjeldnere enn kognitivt friske (RR 0,77, p<0.001). 1 års dødelighet (Kaplan Meier) var 
42% for demente pasienter og 18% for kognitivt friske (p<0.001). 

Diskusjon: Resultatene viser at det er store forskjeller mellom demente og kognitivt friske 
pasienter rapporterte til hoftebruddregisteret. Demente pasienter med hoftebrudd behand-
les på samme måte som kognitivt friske pasienter. De blir imidlertid reoperert sjeldnere. Dette 
er sannsynligvis ikke fordi de får mindre komplikasjoner, men på grunn av manglende opp-
følging postoperativt. En annen forklaring kan være vegring fra kirurgene mot å reoperere 
demente pasienter.

betydning: Med lik primærbehandling og færre reoperasjoner tyder resultatene fra denne 
studien på at også demente pasienter med hoftebrudd bør følges nøye opp postoperativt 
da de sannsynligvis ikke i samme grad som kognitivt friske pasienter kan formidle smerter og 
plager. Studien viser at hoftebrudd operasjoner også på demente bør rapporteres til Hofte-
bruddregisteret. 

Traume 2

bipolar Hemiprotese Vs. totalprotese VeD lårHalsbrUDD. 

Bøe TE  Haraldsplass Diakonale sykehus, Ortopedisk avd
Hallan G  Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avd
Engesæter LB  Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avd
Furnes O  Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avd
Havelin LI  Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avd
Gjertsen J-E  Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avd

innledning: Det opereres omtrent 4500 lårhalsbrudd i Norge hvert år. I tillegg til osteosyn-
tese benyttes hemiprotese (HA) og totalprotese (THA) som primærbehandling av dislokerte 
brudd. Det er usikkert hva som er beste behandling av HA og THA, og dette ønsket vi å under-
søke nærmere.

materiale og metoder: Pasienter operert med THA for lårhalsbrudd blir registrert i Nasjonalt 
register for leddproteser og senere også inkludert i hoftebruddregisterets database. Pri-
mæroperasjoner med HA og THA i Nasjonalt hoftebruddregister fra 2005 til og med 2010 ble 
identifisert (N=13352).Vi ekskluderte alle andre brudd enn lårhalsbrudd, patologiske brudd og 
alder <60 og >90. Vi endte opp med 10534 operasjoner, hvorav 9805 HA og 729 THA som ble 
inkludert i analysene. Pasientene rapporterte livskvalitet (EQ5D), smerte (VAS) og tilfredshet 
(VAS) på spørreskjema til registeret.

resultater: Pasientene operert med THA var signifikant yngre (72,4 år) enn de operert med 
HA (80,8 år) (p<0,001). Det var ingen kjønnsforskjell mellom de to gruppene. THA pasientene 
hadde signifikant lavere ASA-klassifikasjon enn HA pasientene (p<0,001). Ett års mortalitet var 
22% i HA gruppen og 8,5% i THA gruppen (p<0,001). Vi fant økt risiko for revisjon med skifte 
av protesekomponenter ved THA sammenlignet med HA gruppen (RR 1,57, p=0.049), men 
dette var ikke signifikant etter justering for ASA-klassifikasjon. Det forekom dyp infeksjon hos 
1,5% etter THA og 1,3% etter HA. Revisjon etter proteseluksasjon forekom hos 1,0% av THA og 
0,6% av HA. Operasjonstid var 75 min i HA gruppen og 98 min i THA gruppen (p<0,001). Det 
var ingen forskjell i peroperative komplikasjoner (HA 4,2%, THA 4,0%). HA gruppen rappor-
terte signifikant lavere EQ5D-index score preoperativt . HA gruppen rapporterte et større fall 
i EQ5D 1 år postoperativt sammenlignet med THA gruppen (0.14 vs 0.09, p=0.011) Det var ikke 
forskjell i smerter etter 4mnd, 1 og 3 år. Det var en tendens til at THA-gruppen ved oppfølging 
etter 3 år var mer fornøyd med operasjonsresultatet, men dette var ikke statistisk signifikant. 
Vi fant praktisk talt samme resultater når vi gjentok analysene innen forskjellige aldersgrup-
per.

Diskusjon: HA-gruppen hadde signifikant høyere mortalitet selv etter å ha justert for alder, 
kjønn og ASA-klasse, noe som tyder på en seleksjonsbias som ikke fanges opp av ASA klasse. 
Vi mangler blant annet data på preoperativ funksjon. Forskjellen mellom gruppene er små, 
men kan kanskje øke ved lengre oppfølgingstid.

relevans: Etter 3 års oppfølging er det lite holdepunkter for at THA er bedre enn HA.
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Traume 2

DetalJert kostnaDsanalyse aV beHanDlingen aV HoFtebrUDD VeD oslo 
UniVersitetssykeHUs, aVDeling UlleVål.

Inger Marie Andersen
Oslo Univeristetssykehus/Universitetet i Oslo

Frede Frihagen
Ortopedisk avdeling OUS

Hans Olav Melberg
Univeristetet i Oslo

innledning: Denne studien har sett på sykehusets kostnader knyttet til behandlingen av 
hoftebrudd. Det er gjort lite helseøkonomisk forskning på feltet og tidligere forskning legger 
kun til grunn antall liggedøgn som faktor i pasientens konsum av ressurser. Studien har hatt 
et bottom-up perspektiv i motsetning for eksempel DRG-satsen som blir beregnet ut fra et 
top-down perspektiv. Disse to metodene er grunnleggende forskjellig i måten de fordeler 
kostnader knyttet til behandling. Hypotesen var at kostnadene knyttet til behandling var 
synkende med varigheten av oppholdet.

materiale og metode: I januar/februar 2012 ble 26 hoftebruddspasienter fulgt gjennom 
hele deres opphold på Ullevål Sykehus. Alle ordinære hoftebrudd, ikke høy-energiskader, ble 
innlemmet i studien så sant pasienten samtykket. Pasientene ble tatt opp i studien uavhengig 
hvor i forløpet de var kommet da studien startet. 9 pasienter var inneliggende ved start, mens 
15 pasienter ble fulgt gjennom hele oppholdet. Til sammen ble det samlet kostnadsdata på 
204 unike dager. Metoden som ble brukt tar sikte på å identifisere, kvantifisere og verdsette 
alle aktiviteter som er med i pasientbehandlingen. Denne metoden tar utgangspunkt i Aktivi-
tets-basert-kostnadsanalyse. 

resultater: Kostnadene knyttet til behandling var synkende med den første dagen som den 
mest ressurskrevende, 44 917 NOK i gjennomsnitt. Den siste hele dagen kostet i gjennomsnitt 
5062 NOK. Blant de 15 pasientene som ble fulgt gjennom hele oppholdet fant studien en 
gjennomsnittlig total behandlingskostnad på 101 802 NOK. Dette ligger noe under DRG-
satsen som er 132 355 NOK, men over tall fra NPR i 2008 (91 000 NOK). Spennet i total ressurs-
bruk, 65 718 – 185 812 NOK.

Diskusjon og relevans: Dette er en liten studie som det i seg selv er vanskelig å trekke 
konkrete slutninger fra. Studien peker likevel på et behov for å se annerledes på kostnader i 
fremtiden. Den trekker frem store individuelle forskjeller i pasientgruppen som kan sees på 
som et innspill til dagens DRG-modell. Å finne dag-til-dag kostnader knyttet til behandling er 
blitt stadig viktigere etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Å belyse de faktiske kost-
nadene knytte til behandling vil kunne gi sykehusene et bedre beslutingsgrunnlag. Studien 
konkluderer med at den største årsaken til det store spennet i kostnader mellom pasienter 
ligger utenfor sykehusets kontroll. Om pasienten allerede hadde et forhold til det kommunale 
hjelpeapparatet var den faktoren som spilte størst inn på sykehusets totale kostnader knyttet 
til behandling. Studien kan tjene som en korreks til dagens store fokus på liggetid i sykehus 
som kostnadsdrivende fordi kostnadene synker per døgn betydelig utover i oppholdet.

Traume 2

kliniske og raDiologiske resUltater etter beHanDling aV lårHalsbrUDD  
i goD stilling 

Sandnes ØD Stud.med, Universitet i Oslo.
Støen RØ Ortopedisk avdeling, OUS Ullevål.
Frihagen F Ortopedisk avdeling, OUS Ullevål.
Nordsletten L Ortopedisk avdeling, OUS Ullevål.

innledning: Lårhalsbrudd i god stilling behandles vanligvis med intern fiksasjon. Få studier 
har undersøkt postoperativ funksjon og livskvalitet hos disse pasientene. Hovedmålet med 
denne retrospektive studien var å belyse postoperativ hoftefunksjon og helserelatert livskva-
litet hos pasienter behandlet med osteosyntese for udislokerte lårhalsbrudd. 

materiale og metode: Studien omfattet 54 pasienter operert for lårhalsbrudd i god stil-
ling og behandlet med intern fiksasjon med osteosyntese ved Ullevål universitetssykehus 
1.1.2009- 31.12.2010. Pasientene ble intervjuet med en modifsert utgave av Harris Hip Score 
(HHS) og Eq-5d (Euroqol). I tillegg studerte vi tilhelning og eventuell feilstilling etter tilhelning 
på postoperativ røntgenbilder. Videre ble sammenhengen mellom røntgenologisk stilling og 
funksjon/helserelatert livskvalitet analysert. Analyse av dataene ble gjort i SPSS

resultater: Median alder i studien var 80 år. 13 pasienter døde i løpet av oppfølgingstiden. 35 
pasienter ble intervjuet over telefon. 10 av 26 (58 %) oppgav "moderate smerter eller ubehag" 
da de svarte på Eq-5d spørreskjemaet. 9 pasienter ble ikke spurt om dette grunnet bruk av 
komparent. Når syk og frisk side ble sammenlignet på røntgenbilder, tatt i snitt 4 måneder 
etter kirurgi, var gjennomsnittlig lårhalsforkortning 10 %. Pasientene med lårhals tilhelt i 
god anatomisk stilling (n=18) hadde høyere modifisert HHS (median 57) sammenlignet med 
pasienter som hadde dårlig anatomisk tilhelning (n=5) (median 37) (p=0,023). Pasienter med 
lårhals tilhelt i god anatomisk stilling (n=15) hadde en tendens til bedre EQ5D score (median 
0,76) sammenlignet med de pasienter med dårlig anatomisk tilhelning (n=3) (median 0,34) 
(p=0,037). Pasienter med lårhals tilhelt i god anatomisk stilling (n=14) hadde en tendens til 
høyere VAS (median 80) sammenlignet med pasienter som hadde dårlig anatomisk tilhelning 
(n=3) (median 50) (p=0,071).

relevans og konklusjon: Denne studien viser at resultatene etter osteosyntese ikke er op-
timale og antyder et behov for å diskutere osteosyntese som eneste behandlingsform hos 
eldre. En randomisert kontrollert studie der en sammenligner lårhalsbrudd i god stilling ope-
rert med protese eller osteosyntese vil kunne være neste skritt.
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Traume 2

raDiologiske FUnn som korrelerer meD lUksasJon aV Hemiprotese.

Knut Egill Parrington Hansen, Marianne Olsson, Lukas Månsson
Drammen Sykehus

innledning: Luksasjon er en alvorlig komplikasjon etter operasjon med hemiprotese i hofte-
leddet. Det finnes begrenset med litteratur vedrørende hvilke faktorer som gir økt risiko for 
luksasjon. Vi ønsket å se om det fantes noen funn på røntgen, som korrelerte med luksasjon 
av hemiprotese.

materialer og metoder: Det ble gjort enn gjennomgang av alle hemiproteser operert ved 
Drammen Sykehus i perioden 1999-2012. Røntgenbildene ble gjennomgått for de pasienter, 
som hadde luksert og en kontroll gruppe med samme antall. Denne gjennomgangen ble 
gjort uten kjennskap til luksasjonsstatusen til pasientene. Studien var deskriptiv, og det ble 
ikke gjort statistisk analyse. Gruppen som har luksert, ble delt inn i to grupper basert på om 
man hadde gjort en bakre (bakre tilgang) eller fremre (lateral og fremre tilgang) kapselinci-
sjon. 

resultater: Man fant at 19 av 1099 hemiproteser hadde luksert. Hos 18 av disse fantes det 
bilder som kunne granskes. Av de 7 som hadde luksert etter operasjon med bakre kapse-
lincisjon, så var 7 retroverterte, og 3 av hemihodene hadde sentrum distalt for spissen av 
trokanter major. Av de 11 som hadde luksert etter operasjon med fremre kapselincisjon så var 
4 stammer tydelig anteverterte, en stamme var retrovertert, 4 av hemihodene hadde dår-
lig dekning av acetabulum, 5 av hemihodene hadde sentrum distalt for spissen av trokanter 
major, og 8 av protesene hadde lav offset. Blant de 18 kontrollene var det et hemihode med 
dårlig dekning av acetabulum, og 3 som hadde lav offset. Ingen av de 18 kontrollene hadde 
hemihodene med sentrum distalt for spissen av trokanter major eller noen tydelig retro- eller 
anteversjon.

Diskusjon: Studien er i likhet med de fleste studier vedrørende luksasjon etter hemiprotese 
relativt liten. Det vi har sett i denne studien er ikke helt overraskende. Lengde og offset pro-
blemer kan til en hvis grad forhindres med god pre-operativ planlegning og templering. Ved 
templering kan man også se om det vil bli problemer med dårlig dekning av caput, og da kan 
man velge totalprotese med stort hode eller duo-mobility kopp. Operatør må fokusere på 
korrekt versjon ved innsettelse av stammen.  

betydning: Det virker som det er konkrete faktorer som gir opphav til luksasjoner av hemi-
proteser. Dette kan vi som kirurger påvirke med god planlegning og ved å ha fokus på disse 
ved gjennomføring av kirurgien. 

Traume 2

Forekomst aV alVorlige kirUrgiske post operatiVe komplikasJoner  
etter Usementert Hemiprotese er laVere HVis protesekirUrg Var meD  
VeD inngrepet

Erik Steensland, Marianne Olsson, Lukas Månsson
Drammen Sykehus

innledning: Hemiprotese er en vanlig behandling av hoftebrudd. Data fra hoftebruddregis-
teret viser at det i økende grad brukes usementerte hemiproteser. Hoftebruddregisteret har 
også publisert resultater som viser en økt forekomst av revisjoner etter usementerte hemi-
proteser. Hovedformålet med studien var å se på om forekomst av alvorlige post operative 
kirurgiske komplikasjoner etter primær usementert hemiprotese ved ikke patologiske akutte 
frakturer, korrelerer med om det deltok en overlege fra proteseseksjon ved operasjonen.

materialer og metoder: Retrospektiv studie i perioden januar 1999 - juli 2011 ved Drammen 
Sykehus. Alle pasienter operert for akutte ikke patologiske frakturer med primær usementert 
hemiprotese ble inkludert. Avhengig variabel var alvorlige kirurgiske komplikasjoner (luksa-
sjon, dyp infeksjon, og post operative periprotetiske frakturer), uavhengig variabel var om 
det var en overlege fra proteseseksjon med på operasjonen. Fishers eksakte test ble brukt til 
signifikanstesting.

resultater: Det ble inkludert 208 pasienter i studien. Overlege fra proteseseksjon hadde vært 
med på 106 av disse operasjonene. I gruppen som var operert uten overlege fra protesesek-
sjon var det 13 alvorlige kirurgiske komplikasjoner hos 12 pasienter (6 luksasjoner, 4 infek-
sjoner og 3 frakturer). I gruppen som var operert med overlege fra proteseseksjon var det 3 
infeksjoner (p=0,015). 

Diskusjon: Studien er en liten retrospektiv studie med de problemer som det innebærer 
vedrørende kausalitet. Funnene er interessante og ikke helt uventede. Vi vet at det finnes et 
generelt sammenheng mellom kompetanse og resultater ved kirurgi. Man kan i lys av våre 
resultater og det faktum at man ser flere revisjoner etter usementerte hemiproteser i regis-
teret, stille seg spørsmålet om usementerte hemiproteser er en prosedyre som krever mer av 
operatøren enn sementerte.

betydning: Overlege som har protesekirurgi som hovedoppgave, bør kanskje være med når 
man gjør usementerte hemiproteser ved hoftebrudd.
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Traume 2

eksperimentell osteoporose Øker beinresorpsJonsmarkØren  
tartrate-resistent sUr FosFatase (trap) i osteoblaster og osteoCytter  
i kortikalt bein

L.B. Solberga, S.H. Brorsona, E. Bækkevolda, G. Anderssonb, F.P. Reinholta

aAvdeling for patologi, Oslo Universitetssykehus. bAvdeling for patologi, Karolinska Universitetssykehus,  
Sverige.

innledning: TRAP er en kjent enzymmarkør for osteoklastisk beinresorpsjon. Serum-TRAP er 
økt hos osteoporose pasienter og korrelerer negativt med BMD. Osteoklastisk TRAP har flere 
funksjoner; bl.a. generer TRAP frie oksygenradikaler som bryter ned bein inne i osteoklasten 
og TRAP bryter forankringene som holder osteoklasten i resorpsjonsområdet. Osteoblaster 
og osteocytter har også TRAP aktivitet, men funksjonen er mindre forstått. Det er foreslått 
at osteoklastisk TRAP tas opp av osteoblaster fra resorpsjonsområdet for inaktivering1 og/el-
ler virker som en modnings- og aktiveringsfaktor for osteoblaster2. En studie av osteocytter i 
ammende mus indikerer at osteocytter har evne til lokal beinresorpsjon via tilsvarende me-
kanismer som osteoklaster3_ENREF_3. Ved å studere TRAP i osteoblaster og osteocytter hos 
osteoporotiske rotter ønsket vi ytterligere å klarlegge enzymets funksjon. 

materiale og metoder: Vi brukte vår etablerte osteoporosemodell hos rotte som kombi-
nerer ovariektomi og D vitaminmangel4 (osteoporose (OP) vs sham, n=7/7). Tibiadiafyse ble 
merket med anti-TRAP for elektronmikroskopi og osteocytter i kortikalt bein ble analysert for 
TRAP mRNA vha in situ hybridisering. Mann-Whitney test ble brukt for statistisk evaluering og 
en p-verdi < 0.05 ble ansett som signifikant.

resultater: I elektronmikroskopet observerte vi TRAP i osteoblaster og osteocytter i ho-
mogene, elektrontette vesikkelstrukturer som ikke tidligere er beskrevet for osteocytter. 
OP gruppen hadde flest osteoblaster (Ob) og osteocytter (Ot) med TRAP+ vesikler (Ob 20% 
vs 0%, p<0.01; Ot 24% vs 15%, p=0.085). Det var også en klar tendens til flere TRAP mRNA+ 
osteocytter i OP vs sham (RR 24.7). Det var imidlertid få osteocytter i hver gruppe med påvist 
TRAP mRNA (OP 2.7% vs sham 0.09%). Disse var ofte samlokalisert i remodellerende områder.

Diskusjoner/betydning: Våre resultater viser at kortikale osteocytter produserer TRAP, men 
kan ikke utelukke at noe TRAP i osteoblaster og osteocytter kommer fra osteoklaster. Ekspe-
rimentell osteoporose øker TRAP produksjonen i osteocytter og andelen TRAP+ vesikler hos 
osteoblaster og osteocytter i kortikalt bein. Dette kan f.eks. forklares av ovariektomi; østrogen 
er en kjent antioksidant og østrogenmangel fører til økt osteoblast- og osteocyttapoptose. 
Flere studier har vist at osteocyttapoptose er nødvendig for rekruttering av osteoklaster for 
remodellering, og at ovariektomi øker osteocyttapoptose og beinresorpsjon5-7_ENREF_5. 
TRAP generere bl.a. frie radikaler og TRAP+ vesikler i både osteoblaster og osteocytter kan 
morfologisk representere lysosomer involvert i apoptose. Økningen av TRAP i OP dyrene kan 
derfor skyldes redusert evne hos cellene til å beskytte seg mot generering av frie radikaler 
ved østrogenmangel. Det betyr at TRAP kan ha en rolle i osteoblast- og ostecyttapoptose. 
Kartlegging av TRAP+ vesiklenes natur i disse cellene vil kunne si om dette er tilfelle. 

Traume 2

lårsmerter blant langtiDsbrUkere aV bisFosFonat i osloområDet

Johan Y. Wanga , Ragnhild Ø. Støenb, Frede Frihagenc

a) Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
b) Ortopedisk avdeling, Ringerike sykehus
c) Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus 

innledning: I de siste år har man funnet en korrelasjon mellom atypiske femurfrakturer og 
langtidsbruk av bisfosfonater. Lårsmerter og skjelettforandringer på røntgen er mulige pro-
dromale symptomer og tegn. Målet med studien var å studere forekomsten av lårsmerter hos 
pasienter med lang tids alendronatbruk. 

materialer og metoder: Data om bentetthetsmålinger (DExA) fra Osteoporosesenteret 
ved Oslo universitetssykehus Ullevål ble hentet inn. Pasienter med osteoporose (T-score ≤ 
2,5) ble inkludert. Pasientenes journaler ble gjennomgått med fokus på frakturanamnese, 
medikamentanamnese, bisfosfonatbruk og T-score. Pasientene ble intervjuet på telefon for 
å innhente informasjon om medikamenter, varighet av bisfosfonatbruk og lårsmerter. De 
som rapporterte lårsmerter ble innkalt til poliklinisk time med røntgen av begge lår. Vi bruke 
multivariabel binær logistisk regresjon og Pearsons Chi-kvadrat test for å undersøke korrela-
sjonen mellom lårsmerte og andre faktorer.

resultater: Utifra DExA-data fikk vi 338 pasienter, hvorav 120 ble inkludert på bakgrunn av 
T-score. 9 av pasientene meldte om lårsmerter, derav én som allerede hadde gjennomgått en 
atypisk femurfraktur. De andre åtte pasientene hadde lårsmerter relatert til annen sykdom. 
Spesifisiteten av lårsmerter er dermed 1/9 (11%). Vi fant en korrelasjon mellom lårsmerter og 
alder (p = 0.003, 95% KI 1.06-1.13), men ingen sammengheng mellom bisfosfonatbruk (p = 
0.112, 95% KI 0.99-1.07) eller bruk av andre medikamenter som påvirker benmetabolismen (p 
= 0.196, 95% KI 0.48-35.49).

betydning: Å spørre om lårsmerter over telefon er for uspesifikt til å utføres i klinisk praksis. 
Tidligere studier impliserer at man bør være forsiktig dersom bisfosfonatterapi overskrider 
4-5 år. Det anbefales at man da utfører en ny bentetthetsmåling, evaluerer kontinuasjon av 
bisfosfonater og undersøker tilstedeværelsen av lårsmerter. I tillegg bør pasienten som be-
handles med bisfosfonater informeres om lårsmerter og atypiske femurfrakturer slik at de ved 
smertedebut kan oppsøke lege for klinisk og radiologisk undersøkelse.
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Protese 3

trening i tillegg til pasientUnDerVisning kan Utsette beHoVet  
For protesekirUrgi Hos pasienter meD HoFteartrose.
en ranDomisert, kontrollert stUDie meD 3,5-6 års oppFØlging. 

IC. Svege1,2, L. Fernandes1,2, L. Nordsletten2,3, MA. Risberg1,2,4 

1Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), 2Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus,  
3Medisinsk fakultet, Universitet i Oslo, 4Seksjon for idrettsmedisin, Norges Idrettshøyskole.

innledning: Det er evidens for at trening har effekt på smerte og funksjon ved kne- og hof-
teartrose. Trening anbefales derfor som førstelinjebehandling for alle hofteartrosepasienter, 
mens protesekirurgi bør vurderes ved progredierende sykdom med uttalt smerte og funk-
sjonsnedsettelse. Langtidseffekt av trening er i liten grad kartlagt, og det er uvisst hvorvidt 
trening kan påvirke behovet for protesekirurgi. Formålet med denne studien var derfor å 
evaluere kumulativ risiko for hofteprotesekirurgi hos pasienter med hofteartrose som gjen-
nomgikk både fysioterapiveiledet trening og pasientundervisning (VT+PU) sammenliknet 
med pasienter som gjennomgikk kun pasientundervisning (PU).

materialer og metoder: Ett hundre og ni pasienter med hofteartrose ble inkludert i studien. 
Ingen av pasientene var kandidater for hofteprotesekirurgi ved inklusjon. Alle pasientene 
gjennomgikk først et undervisningsprogram, og ble videre randomisert til 1) veiledet tre-
ningsbehandling (VT+PU) eller 2) ingen ytterligere behandling (PU). VT+PU gruppen utførte 
treningsprogrammet 2-3 ganger ukentlig i 12 uker. Treningsprogrammet bestod av styrke-
treningsøvelser, funksjonelle øvelser og bevegelighetstrening. Det primære utfallsmålet for 
langtidsoppfølgingen var tid fra inklusjon til hofteprotesekirurgi. Studieslutt ble satt til mai 
2011, 3,5-6 år etter inklusjon. Kaplan-Maier overlevelsesanalyse ble benyttet for å sammen-
likne kumulativ risiko for hofteprotesekirurgi for VT+PU gruppen og PU gruppen, og log rank 
test ble benyttet for å teste gruppeforskjeller.

resultater: Det var ingen forskjeller mellom gruppene ved baseline. Totalt responderte 97 
pasienter (89 %) på langtidsoppfølgingen i mai 2011. Tolv pasienter (11 %) responderte ikke, 
men fem av disse hadde tidligere informert om gjennomgått hofteprotesekirurgi. De reste-
rende syv pasientene ble behandlet som sensurerte ved siste oppfølgingstidspunkt. Totalt 
gjennomgikk 22 pasienter (40 %) i VT+PU gruppen og 31 pasienter (57 %) i PU gruppen hofte-
protesekirurgi i løpet av oppfølgingstiden. Estimert median tid til hofteprotesekirurgi var 5,4 
±0,4 år i VT+PU gruppen og 3,5 ±0,6 år i PU gruppen. Kumulativ risiko for hofteprotesekirurgi 
var signifikant lavere i VT+PU gruppen sammenliknet med PU gruppen (p=0.034).

Diskusjon: Våre funn tyder på at fysioterapiveiledet trening i tillegg til pasientundervisning 
kan utsette behovet for hofteprotesekirurgi hos pasienter med hofteartrose. Få studier har 
evaluert treningens effekt på den strukturelle sykdomsprogresjonen. Det er imidlertid evi-
dens for at treningsbehandling kan bidra til opprettholdelse av et tilfredsstillende smerte- og 
funksjonsnivå, som kan medføre at behovet for hofteprotesekirurgi utsettes.

betydning/relevans: Våre funn understøtter anbefalingene om at pasienter med hoftear-
trose bør tilbys fysioterapiveiledet trening som førstelinjebehandling.

Protese 3

eksponering For stØy VeD ortopeDiske proseDyrer

Watts E, Brenno P, Søstrand P, Danielsen TE
Oslo universitetssykehus, Ullevål

innledning: Yrkes og Miljømedisin ved OUS Ullevål har gjennomført en studie av støy på 
ortopedistuer. Personalet på operasjonsstuene pekte ut støyende prosedyrer, og målinger 
ble utført i perioden november 2010 til februar 2011.

materialer og metoder: Det ble benyttet Brüel og Kjær støydosimeter modell 4445 til per-
sonlige målinger. Mikrofonen ble festet under hjelmen og hetten til kirurgen. Brüel og Kjær 
modell 2250 ble benyttet til stasjonære målinger inne på operasjonsstuene. Støynivåene ble 
målt ved 13 ortopediske prosedyrer. Disse inkluderte kne- og hofteproteser, menisk-, rygg- og 
skulderoperasjoner.

resultater: Tabellen under viser resultater av stasjonære (S) og personlige målinger (P).

prosedyre s/p tid (minutter) laeq (db) lCpeak (db)

Kneprotese S 138 66,8 114,8

Hofteprotese S 145 64,6 106,0

Hofteprotese S 99 64,0 110,0

Hofteprotese S 138 65,4 113,6

Meniskoperasjon S 89 61,7 113,4

Meniskoperasjon S 128 60,2 106,5

Ryggoperasjon S 167 59,9 108,0

Kneavvstiving P 276 76,7 128,9

Kneprotese P 148 85,0 126,4

Hofterevisjon P 196 82,6 120,8

Hofteprotese P 212 83,8 134,9

Hofteprotese P 119 85,7 127,8

Skulderprotese P 143 72,2 128,4

Diskusjon/konsekvens: Studier indikerer at impulsstøy (dBC) kan føre til økt produksjon av 
reaktive oksygen og nitrogenforbindelser (ROS, NOS), og at de energikrevende ytre hårcelle-
ne er spesielt sensitive for apoptose ved dannelse av ROS og NOS (Clifford, 2009). Støyrelatert 
stress kan påvirke kommunikasjon og utførelse av kirurgiske inngrep.

referanse: Clifford RE, Rogers RA. Impulse noise: theorethical solutions to the quandary of 
cochlear protection. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2009; 118(6): 417-27.
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Protese 3

HØy lØsningsFrekVens VeD 28 millimeter metall-metall artikUlasJon 
sammenlignet meD keramikk-polyetylen og metall-polyetylen  
i HoFteproteser.

resUltater Fra ranDomisert kontrollert stUDie aV 396 HoFter etter 11 år.

Kristian Bjørgul, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold
Sven Ture Andersen, Optikon, Fredikstad
Knut Brevig, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold
Asle Bunes, Radiologisk avdeling, Sykehuset Østfold
Ola Åhlund, Ortopedisk Avdeling, Sykehuset Østfold

Metall-metall (MOM) artikulasjoner er vist å ha mindre slitasje enn metall-polyetylen (MOP) og 
keramikk-polyetylen (COP) artikulasjoner, men det mangler sammenlignende studier av arti-
kulasjoner under ellers like forhold. Formålet med denne studien var å undersøke artikulasjo-
nens betydning ved samme type stamme og lik fiksasjonsmetode av stamme og acetabulum, 
lik hodestørrelse og identisk operasjonstilgang.

metode og materiale: Fra 1999 til 2003 ble 396 hofter operert med MOM, COP eller MOP 
artikulasjon med en blank, triple tapered sementert stamme (MS-30, Sulzer Medica) og 28 
millimeter hode. Alle koppene var sementerte polyetylenkopper, men Metasulkoppen hadde 
et metallinnlegg innstøpt i polyetylenet. Pasientene ble etterundersøkt med HHS av uavhen-
gige fysioterapeuter og røntgenanalyse av radiograf etter 2 år, 5 år, 7 år og 10 år.

resultater: Vi hadde HHS fra 316 pasienter ved siste oppfølging. HHS i MOP gruppen var 93,6 
(SD 9,2) (112 hofter), 91,2 (SD 11,2) i COP gruppen (105 hofter) og 89,6 (SD 14,4) i MOM gruppen 
(99 hofter). 20 proteser var revidert: 
MOP (137 hofter): 3 revisjoner (infeksjon, dislokasjon, smerte)
COP (131 hofter): 1 revisjon (infeksjon)
MOM (129 hofter): 16 revisjoner (fire infeksjoner, 11 aseptisk løsning, 1 periprostetisk fraktur). 
Kaplan-Meyer estimert overlevelse av implantatene var signifikant forskjellig (log rank test, 
p=0,00002).

Diskusjon: Vår studie indikerer at det er signifikant høyere frekvens av løsning ved bruk av 
metall-metall artikulasjoner enn metall-polyetylen og keramikk-polyetylen. Så vidt vi vet er 
ikke dette vist i en direkte sammenlignende studie tidligere, og 28 millimeter Metasul artiku-
lasjon har vært ansett for å være et pålitelig alternativ. Studier fra Frankrike indikerer at denne 
artikulasjonen fungerer dårligere ved sementert fiksasjon enn ved usementert fiksasjon av 
komponentene. Styrken ved vår studie er at alle andre parametre enn artikulasjonen er holdt 
lik. Årsaken til den høyere løsningsfrekvensen antas å ligge i frigjøring av metallpartikler som 
trenger inn mellom sement og ben.

betydning/relevans: Metall-metall artikulasjoner bør ikke benyttes.

Protese 3

metall-mot-metall proteser på UlleVål UniVersitetssykeHUs

Tor Christian Borch OUS, Ullevål, Ortopedisk avdeling
Stephan M. Röhrl  OUS, Ullevål, Ortopedisk avdeling
Stein Øvre  OUS, Ullevål, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Metall-mot-metall (MoM), leddflateprotese, har vært et behandlingsalternativ 
for unge aktive pasienter med coxartrose. De potensielle fordelene har vært mindre slitasje 
av komponentene, bevaring av benmasse for eventuell senere revisjon, gjenoppretting av 
anatomisk biomekanikk og bedret stabilitet grunnet større diameter på proteseleddet. Ulem-
pene er at metall-mot-metall leddflateproteser frigir store mengder partikler og kobolt (Co) 
og krom (Cr) metallioner pga slitasje. Disse kan lede til pseudotumorer med stor bløtdels- og 
benvevsdestruksjon. 
  I Storbritannia ble det derfor fra februar 2012 anbefalt at alle pasienter med metall-mot-
metall hofteproteser med caputdiameter ≥36mm kontrolleres årlig for metallionekonsetra-
sjoner i blodet og at pasienter med symptomer fra protesen kontrolleres med MR. 
  Målet med denne retrospektive undersøkelsen er å kvalitetskontrollere disse pasienter 
med MoM-artikulasjon og fange opp komplikasjoner tidlig.

materiale og metode: Det ble i perioden feb 2007 – feb 2010 operert 31 pasienter med 
MoM-proteser på Ullevål. Av disse har 2 allerede blitt revidert. Det var 21 menn og 5 kvinner 
som ble operert med BHR-protese. 7 pasienter hadde < 50 mm i caputdiameter; 3 menn, 4 
kvinner. Gjennomsnittsalder ved operasjon var 49 år (SD 8,7; Min 34 max 69). Gjennomsnittlig 
tid etter operasjon til denne oppfølgingen var 43 måneder (SD 13,0). Pasienten ble kontrol-
lert med måling av kobolt og krom i fullblod og urin, ble undersøkt klinisk med HHS, HOOS, 
UCLA, og det ble tatt en CT.

resultater: Gjennomsnitt HHS ved kontroll var 95 (SD 5,5). Gjennomsnittlig UCLA ved kon-
troll 8.9 (SD 1,3). Alle pasientene unntatt én hadde metallioneverdier under 7 μg/l i fullblod. 
En pasient hadde Cr 57,41 μg/l og Co 200,09 μg/l i fullblod og forhøyde verdier i urin. Radiolo-
giske forandringer i bløtdelene ble påvist.

Diskusjon: Pasientene har blitt fulgt opp etter nye retningslinjer. Vi har en pasient som kalles 
inn til 3 mnd kontroll grunnet forhøyede verdier av Co/Cr. På tross av at alle pasienter hadde 
høy aktivitetsnivå scoret de noe lavere i HOOS QoL. 

betydning/relevans: Det er grunn til å følge pasientene med årlige kontroller så lenge de har 
metall-mot-metall hofteprotese. Det anbefales at pasientene med symptomer og forhøyede 
verdier utredes videre med spesial(MARS)-MR og eventuell revisjon av protesen. Vi har sluttet 
å sette inn MoM-proteser på OUS.
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Protese 3

FraktUr aV keramiske proteseHoDer, - en sJelDenHet eller  
en risikoFaktor å ta Hensyn til

Marianne Olsson, Lukas Månsson
Drammen Sykehus

innledning: Fraktur av et keramisk protesehode er en alvorlig komplikasjon som krever rask 
revisjon og for ettertiden vil innebære en viss risiko for økt slitasje av revisjonsprotesen. Fore-
komsten av keramikkfrakturer er rapportert i størrelsesorden 1-10 pr 10.000 protesehoder. 
I årsrapport for Nasjonalt Register for leddproteser utdypes ikke eksplisitt forekomsten av 
keramikkfrakturer som revisjonsårsak, men det er rubrikker i registreringsskjemaet for spesifi-
sering av dette. 3 revisjoner ved Drammen Sykehus forårsaket av keramikkfrakturer i løpet av 
det siste halvannet året var bakgrunnen for at vi ønsket å se nærmere på denne komplikasjo-
nen.

materialer og metoder: Det ble gjort en retrospektiv undersøkelse av alle pasienter under 
65 år som i tidsrommet 01.01.2002 – 31.08.2012 gjennomgikk revisjon av total hofteprotese 
ved Drammen Sykehus. Vi delte pasientene inn i 2 grupper; de med protese med keramikkho-
de og de med protese med metallhode. Det var til sammen 97 pasienter fordelt på 38 i kera-
mikkgruppen og 59 i metallgruppen. I tillegg undergrupperte vi disse etter følgende årsaker: 
infeksjon, luksasjon, hodefraktur og slitasje/løsning/etc.

resultater: I keramikkgruppen fant vi 5 infeksjoner, 5 luksasjoner, 25 slitasje/løsning/etc og 
3 keramikkfrakturer. I metallgruppen fant vi 12 infeksjoner, 12 luksasjoner, 35 slitasje/løsning/
etc.

Diskusjon: Vår gjennomgang viste at keramikkfraktur er en komplikasjon med nesten like 
høy forekomst som infeksjon og luksasjon i pasientgruppen med keramiske protesehoder. 
Alle våre 3 pasienter med keramikkfrakturer var relativt unge menn i god fysisk form. Prote-
sene hadde god komponentplassering og pasientene hadde svært god funksjon forut for 
frakturtilfellene. Ingen av frakturene var høyenergitraumer, men oppstod under lett aktivitet 
som protesene bør kunne tåle. 

betydning: Våre funn kan selvfølgelig være en tilfeldig opphopning av en sjelden komplika-
sjon, Likevel bør forekomsten, som i vårt materiale kan måle seg med langt mer omdiskuterte 
komplikasjoner, være utgangspunkt for mer inngående undersøkelser. 

Protese 3

HVorDan går Det meD pasienter som Har Fått HoFteprotese FØr De er  
20 år gamle?

Halvorsen Vera  Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Röhrl Stephan M  Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Engesæter Lars B  Nasjonalt Register for Leddproteser
Nordsletten Lars  Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

innledning: Ved Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) er det i tidsrommet 1987-2010 
registrert 110 personer (131 hofteproteser) som var under 20 år da de fikk totalprotese i 
hoften(e). Artrodese er de senere årene benyttet lite også hos de aller yngste, og det er derfor 
behov for å beskrive resultatene av protesekirurgi hos disse unge. Litteraturen innen feltet er 
sparsom.

materiale og metoder: Av 110 hofteprotesepasienter under 20 år, er åtte døde, to er emi-
grert og to har ukjent adresse. Nittiåtte personer er innkalt til etterundersøkelse. Til nå er 24 
av pasientene undersøkt klinisk, radiologisk og med livskvalitetsparametre. Materialet består 
av 14 kvinner og 10 menn. Gjennomsnittlig oppfølgingstid er 11,5 (2-24) år.

resultater: Pasientene var 17 (11-20) år da de fikk sin første hofteprotese. Tjuefem prosent 
har fått bilaterale proteser. Diagnose er inflammatorisk leddsykdom, barnehoftelidelser, trau-
mesekveler, infeksjonssekveler og medikamentelt indusert caputnekrose. Alle, untatt en av 
protesene er usementerte. Ved kontroll hadde 10 av 24 radiologisk oppklaring rundt koppen, 
åtte på femursiden. Tjueniprosent av protesene er revidert etter 9 år. Ingen av de reviderte 
fikk sin primære protese etter 1994. En pasient har nå permanent Girdlestone, og en har hatt 
Girdlestone noen måneder før hun fikk ny totalprotese. Det har ikke vært stammerevisjoner 
utenom dette. En pasient fikk artrodese som 11-åring, og denne ble senere konvertert til pro-
tese. Gjennomsnittlig Harris Hip Score ved kontroll var 86 (30-100) poeng og smertescore var 
36 (10-44). Kun én pasient har fleksjon < 90° og abduksjonsevne < 30° (samme pas.?), og kun 
én med innesittende protese har anisomeli > 1 cm. Bedømt ved SF-36 og EQ 5D er de aller 
fleste pasientene relativt fornøyd med sin helsestatus, men to pasienter ville ikke gjentatt 
proteseoperasjonen hvis de kunne valgt om igjen.

Diskusjon: Unge protesepasienter stiller store krav til sin hoftefunksjon. Våre data er prelimi-
nære resultater fra en liten pasientgruppe. Materialet viser mye lavere proteseoverlevelse enn 
hos eldre pasienter, men de fleste er relativt fornøyd med sin helsetilstand. 

betydning: Det er behov for ytterligere kartlegging av denne pasientgruppen pga av den 
høye revisjonsfrekvensen. Det anbefales en standardisert oppfølging av de yngste hoftepro-
tesepasientene.
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Protese 3

HoFteprotesekirUrgi og minimering aV lUksasJoner

Holger H.W. Muchow
Førde Sentralsykehus

innledning: Behandling av symptomatisk coxartrose med implantasjon av totalprotese  
(Total Hip Arthroplasty, THA) gir mange fornøyde pasienter. 
  Tidligere undersøkelse har vist at en del (opptil 20 % ) av de opererte ikke er fornøyde 
med operasjonsresultatet. Dyp infeksjon og residiverende luksasjon er de mest alvorlige kom-
plikasjonene som fører til belastende reoperasjoner for pasientene. Tidligere forskning har 
vist at protesehoder med stor diameter og bipolare protesehoder forminsker risikoen for luksa-
sjoner. Formålet med behandlingsopplegg og prospektiv undersøkelsen var en redusering av 
proteseluksasjoner.

materialer og metoder: Ortopedisk avdeling på Førde Sentralsjukehus forandret sin bruk av 
protesedeler for totalprotese hofte i januar 2009 da anbudsprosess for innkjøp av leddpro-
teser var utgått. Tre leddprotesetyper ble valgt for å ivareta de individuelle forskjellene iht. 
alder og aktivitet: Hofteprotese med usementert stamme og usementert bipolar cup med 
hodediameter 28 mm for pasienter biologisk eldre enn 75-80 år. Hofteproteser, både use-
mentert cup og usementert stamme, med keramisk liner og keramisk hode med diameter 36 
mm for pasienter yngre enn 80 år. Birmingham Hip Resurfacing (BHR protese) ble valgt for en 
gruppe yngre pasienter (Alder < 68 år). Pasientene ble operert med posterolateral tilgang og 
var 38-89 år gammel. Oppfølging av pasienter skjedde på ortopedisk poliklinikk første gang 3 
måneder etter operasjonen og vel 15 måneder. For de pasientene som ikke møtte til kontroll, 
ringte vi spurte om forløpet etter hofteoperasjonen. Dermed har vi fått svar av nesten alle. I 
løpet av perioden døde 3 pasienter av årsaker som ikke var relatert til operasjon.  

resultater: 282 pasienter fikk implantert en elektiv THA eller BHR i perioden januar 2009 til 
mars 2011. 7 pasienter kom til reoperasjon, 4 pga. dyp infeksjon og tre pga. av periprotetisk 
fraktur. 15 måneder etter er det ikke rapportert luksasjoner på pasienter operert med total-
protese hofte, hverken med THA eller BHR. 

Diskusjon: Undersøkelsen viser at det er mulig å unngå proteseluksasjoner ved bruk av riktig 
protesedesign for elektive totalproteser i hoften. Bruk av store protesehoder og dobbelt mo-
bility acetabulum komponenter øker kanskje materialkostnadene noe. Men samfunnet belas-
tes da ikke med kostnader for reoperasjoner og andre sosiale kostnader. Og mange pasienter 
slipper da de risikable og krevende reoperasjonene.

Protese 3

tiDlig tap aV beintettHet rUnDt en Usementert FemUrstamme meD  
moDUlære nakker. preliminære resUltater.

Wik TS   Ortopedisk forskningssenter, St Olavs Hospital
Bjørgen S   Ortopedisk forskningssenter, St Olavs Hospital
Schnell Husby V  Avd. for sykepleie, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Haugan K  Ortopedisk forskningssenter, St Olavs Hospital
Foss OA  Ortopedisk forskningssenter, St Olavs Hospital
Schnell Husby O  Ortopedisk forskningssenter, St Olavs Hospital

bakgrunn: Det oppstår et periprostetisk beintap rundt alle usementerte hofteproteser. Dette 
beintapet skyldes i hovedsak en endring i kraftoverføringsmønsteret fra hofteleddet til femur. 

Formål: I denne studien har vi målt beintap i form av redusert beintetthet (BMD) rundt en 
usementert hofteprotese med modulær nakke.

metode: 18 pasienter under 70 år ble operert med en usementert totalprotese med modulær 
nakke (Profemur® Gladiator, Wright Medical Technology Inc). Det ble målt periprostetisk BMD 
i de 7 Gruen-sonene ved hjelp av DxA (Lunar iDxATM, Scanex). Målingene ble gjort 2 dager 
postoperativt, etter 5 uker, 3 måneder og 6 måneder. Det ble også målt BMD i vertebra preo-
perativt som et mål på pasientens generelle BMD.

resultater: Til nå er 12 pasienter fulgt i 6 måneder og 16 pasienter fulgt i 3 måneder. De la-
veste BMD verdiene ble målt i sone 6 og 7 og gjennomsnittsverdiene var henholdsvis 61 % og 
69 % av utgangsverdien etter 3 måneder. Etter 6 måneder var de gjennomsnittlige verdiene i 
sone 6 og 7 henholdsvis 53 % og 75 %. I sone 1 og 2 var gjennomsnittsverdiene henholdsvis 
74 % og 78 % etter 6 måneder.

Diskusjon: Beintapet påvist i denne studien er over dobbelt så stort som det som påvises 
for andre veldokumenterte usementerte proteser. Det er kjent at det oppstår et diffust bein-
tap, spesielt rundt usementerte femurstammer. Dette beintapet kan forklares med ”stress 
shielding”, at kreftene følger det stive implantatet, og overføres til bein lengre distalt. På 
denne måten avlastes proksimalt bein og det gjennomgår en negativ benremodellering. Det 
er videre kjent at faktorer som påvirker tap av bein rundt protesen er pasientens BMD, nivå 
på coating og mest betydning har protesens stivhet. Femurstammen i denne studien er en 
rektangulær full-coatetd stamme, den er nedskalert distalt slik at den i større grad skal passe 
i lårben som er ”champagne-fluted”. Det kan se ut til at små justeringer av protesestammens 
geometri kan ha stor betydning for den periprostetiske beintettheten.

konklusjon/betydning: Til nå kan det se ut til at denne protesen har et relativt stort beintap 
spesielt i sone 6 og 7, sammenlignet med publikasjoner av BMD rundt andre veldokumenter-
te proteser. Vi vil følge pasientene videre, og foreta en sammenlignende studie mot en annen 
usementert stamme.
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Protese 3

simUltan bilateral HoFteproteseoperasJon VeD sUs

Elin Haarr Overlege proteseseksjonen SUS
Olav Asserson Seksjonsoverlege proteseseksjonen SUS

I Norge og Sverige er det lite tradisjon for simultan bilateral proteseoperasjon, dvs at begge 
protesene settes inn samme dag. I andre land i Europa og i USA er bilateral proteseoperasjon 
ikke en sjeldenhet. Det opereres også bilaterale kneproteser. I Sverige rapporterte leddregis-
teret for en del år siden at en relativt stor andel av de som har protese i begge hofter, har fått 
innsatt de to protesene i løpet av mindre enn et halvt år. For pasient og for samfunn er det 
betydelige gevinster å hente dersom simultane bilaterale operasjoner kan skje på en trygg 
måte. 

I litteraturen er det mange som rapporterer om gode resultater med lite komplikasjoner ved 
slike bilaterale inngrep. En del andre publikasjoner refererer til en noe øket risiko sammen-
lignet med et sekvensielt forløp, dvs operasjon ved to ulike tidspunkt. Ved SUS har vi hatt et 
tilbud om bilateral hofteproteseoperasjon i mange år med gode erfaringer. I 2012 har vi satt 
dette mer i system i et fast track pasientforløp, og jeg har utført 15 slike operasjoner til nå i år. 
Våre erfaringer er svært gode med fornøyde pasienter, kort liggetid og lite komplikasjoner.

Protese 3

VentilasJon og leie som mUlige risikoFaktorer For reVisJon aV total 
HoFteprotese på grUnn aV inFeksJon

Baste V, Dale H, Havelin LI, Engesæter LB
Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus 

bakgrunn: Revisjon av hofteproteser på grunn av infeksjon har vært økende de siste årene 
uten at årsak til dette er fullt ut kjent. Både ventilasjon i operasjons-stuen og pasientens leie 
under primær operasjon har vært nevnt som mulige risikofaktorer for økt infeksjon. 
material og metode: Nasjonalt register for leddproteser har data for primær-operasjon og 
revisjon av hofteproteser fra 1987, men først fra 2005 er opplysninger om leie under operasjon  
registrert. Studien inkluderer alle primære totale hofteproteser fra tidsperioden 2005–11 med 
fullstendige opplysninger om leie og tilgang samt operasjonsstue med vanlig eller laminær 
luftstrøm (N=44.562). Relativ risiko (RR) for reoperasjon på grunn av dyp infeksjon med 95 % 
konfidensintervall (KI) er beregnet ved Cox regresjonsanalyse justert for operasjonstilgang.
resultat: Av alle primæroperasjoner inkludert i studien, lå 90 % i sideleie og 10 % i ryggleie. 
62 % var operert i operasjonsstuer med laminær luftstrøm, 38 % med vanlig ventilasjon. Det 
var en høyere andel som ble operert i sideleie (92 %) i operasjonsstuer med laminær luftstrøm 
enn ved standart ventilasjon (sideleie: 88 %). Revisjon på grunn av dyp infeksjon i perioden 
for alle primære hofteproteser var 0,9 %. Det var en økt revisjonsrate pga. infeksjon for side-
leie (RR=2,3 95 % KI: 1,4–3,8) sammenlignet med ryggleie. Det var ingen forskjell på revisjon 
på grunn av infeksjon for vanlig operasjons stuer og operasjonsstuer med laminær luftstrøm. 
Tabellen viser RR for revisjon på grunn av infeksjon for kombinasjoner av ventilasjon og leie 
under operasjon, der vanlig ventilasjon og rygg leie er referanse gruppe. Relativ risiko for revi-
sjon på grunn av infeksjon ved laminær luftstrøm var 2,0 (95 % KI: 1,0–4,1) for sideleie sam-
menlignet med ryggleie. Det var ingen forskjell i den økte risikoen for side leie mellom de to 
ulike ventilasjonstypene (ingen signifikant interaksjon). 

tabell 
Relativ risiko for revisjon på grunn av infeksjon etter ventilasjon og leie under primæroperasjon

Revisjon på grunn av infeksjon

Ventilasjon Leie RR* 95% KI

Vanlig  Rygg 1

Vanlig  Side       2,6 1,3–5,1

Laminær Rygg 1,4 0,5–3,5

Laminær Side           2,7 1,4–5,4

*Justert for operasjonstilgang

Diskusjon: Etter primæroperasjon med hofteprotese  finner vi en økt risiko for revisjon på 
grunn av infeksjon ved sideleie sammenlignet med ryggleie. Antall som opereres i sideleie 
har ikke økt med årene og kan ikke forklare den økende forekomsten av infeksjon. Det kan 
ligge en del usikkerhet i bevissthet og registrering av typer operasjonsstue som kan gjøre det 
vanskelig å bruke registerdataene alene til å studere ventilasjon under operasjon som risiko-
faktor.
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Protese 3

beHanDling aV tiDlige, Dype inFeksJoner etter HoFteprotesekirUrgi VeD 
loVisenberg Diakonale sykeHUs i perioDen 2003-2010.

Kaul Jenssen K  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Høvik Ø  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Amli E  Lovisenberg Diakonale Sykehus

innledning: I følge litteraturen blir 0,5-2% revidert som følge av dyp infeksjon etter hofte-
protesekirurgi. Bløtdelsrevisjon med utskifting av modulært hode og liner er en attraktiv 
behandling ved tidlig infeksjon hvis det fører til proteseoverlevelse. I litteraturen vises det til 
21-80% overlevelse ved bløtdelsrevisjon og antibiotikabehandling for dype infeksjoner med 
faste proteser og kjent mikrobe. Vi ønsket å gjennomføre en kvalitetskontroll av tidlige infek-
sjoner hos pasienter som har fått primær totalprotese eller som har fått revidert en totalpro-
tese i hoften. 

materiale og metode: Ved å etter kontrollere vårt lokale kvalitetsregister mot relevante 
koder i det pasientadministrative systemet fra januar 2003 til desember 2010 har vi registrert 
alle tidlige infeksjoner etter hofteprotesekirurgi ved vår avdeling. 30 dype, tidlige infeksjoner 
ble inkludert i studien. Alle infeksjonene ble behandlet med bløtdelsrevisjon innen 79 dager 
postoperativt og innen 30 dager etter symptomdebut. Ved journalgjennomgang har vi sett 
på sykdomsforløpet, komorbiditet, infeksjonsbehandling og om pasientene har fått ytterli-
gere kirurgisk behandling. Alle pasientene har vært fulgt i minimum 1,5 år. 

resultater: 30 proteseledd (0,79%), 22 (0,63%) primære og 8 (2,46%) revisjoner er registrert 
med tidlig dyp infeksjon ila 8 år hvor vi totalt har operert 3492 primære hofteproteser og 325 
revisjonsproteser. 23 (77%) proteser ble reddet med 1 eller 2 bløtdelsrevisjoner. Vi har ikke 
identifisert noen risikofaktorer hos pasientgruppene eller ved vår behandling, for tidlig dyp 
infeksjon i vårt materiale. 12 (40%) infeksjoner skyldtes Stafylococcus aureus. 7 (23%) skyldtes 
Stafylococcus epidermidis hvorav 5 (17%) var MRSE. Vi fant 4 (13%) med blandingsflora og 3 
(10%) med andre mikrober. Hos 4 (13%) pasienter fikk vi ikke oppvekst. Av de 7 protesene hvor 
bløtdelsrevisjon ikke var tilstrekkelig hadde 3 stafylococcus aureus og 4 stafylococcus epider-
midis inkludert 2 MRSE infeksjoner. 4 pasienter er nå infeksjonsfrie etter 2-seanse revisjon, 2 
pasienter går med spacer (1 døde etter 1 år av annen sykdom) og 1 pasient får supresjonsbe-
handling med antibiotika grunnet dårlig helse. 

Diskusjon: Ved gjennomgang av pasienter med tidlig dyp infeksjon etter hofteprotesekirurgi 
har vi 77% overlevelse av protesen, noe som er i tråd med litteraturen forøvrig. Vi har ikke like 
stor andel av MRSE infeksjoner som er rapportert i andre studier. I vårt materiale er det heller 
ikke mulig å identifisere de risikofaktorene som tidligere er rapportert.

betydning: Bløtdelsrevisjon med skifte av modulært hode og liner ved tidlige, dype hofte-
proteseledd-infeksjoner gir godt resultat ved tidlig kirurgi sammen med målrettet antibioti-
kabehandling.

Protese 3

a prospeCtiVe, ranDomiZeD, ControlleD trial oF retransFUsion oF intra-
operatiVely ColleCteD FiltereD WHole blooD in total Hip  
sUrgery WitH tHe sangVia blooD-reinFUsion system

KJ Holen1, PO Østbyhaug1, BJW Thomassen2, P Pilot3, VAB Scholtes4, JG Grohs5, E Bisbe6, RW Poolman4 

1Ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital Trondheim, Norway, 2Department of Orthopedic Surgery, Medi-
cal Centre Haaglanden, Den Haag, The Netherlands, 3Department of Orthopedic Surgery, Reinier de Graf 
Hospital,Delft, The Netherlands, 4Department of Orthopedic Surgery, Joint Research, Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis, Amsterdam, The Netherlands, 5Department of Orthopedic Surgery, Medical University Vienna, Wien, 
Austria, 6Department of Anestesiology, Hospital Universitario Mar-Espenca, Barcelona, Spain.

introduction: There are risks related to blood incompatibility and blood-borne transfusion 
diseases when using allogenic transfusion during and after surgery. Several autologous trans-
fusions alternatives exist on the market today and one of them, used for intra- and postope-
rative blood salvage, is the Sangvia TM Blood Reinfusion System (Astra Tech AB, Sweden).This 
study was designed to investigate the clinical efficacy of the system and to confirm previous 
safety reports.

material and methods: This assessor blinded, prospective, randomized controlled multi-
centre study was conducted in patients scheduled for either primary or secondary total hip 
arthroplasty.A total of 216 patients were randomized to recieve either autologous blood 
transfusion routinely with the Sangvia TM-system or no autologous blood. In addition, al-
logenic blood transfusion was given when needed. The decision for allogenic blood trans-
fusion was taken by an indipendent assessor based on transfusion trigger of haemoglobin 
concentration < 8,5 g/dl. Patients were followed during their hospital stay and at 2 months 
after discharge. Data on allogenic blood use, haematology, blood loss, post-op infection rate, 
safety, QoL, and hospital stay were collected and compared.

results: The study population was homogenous with regards to demographic and base-
line variables. The study populations estimated total blood loss was 917 + 437 ml and 522 
ml +/- 339 ml autologous whole blood was transfused in the Sangvia TM-group. Lower al-
logenic blood transfusion ferquency (9 vs. 13%), number of transfusions decisions (15 vs. 26), 
volumes 756 vs. 856 ml/2,3 vs. 2,5 units) and transfusion index (2,3 vs. 2,6) were reported for 
the autologous blood transfusion group, but no differences were statistically significant. A 
trend of higher post-op Hb and EVF/Hct values among patients recieving autologous blood 
was also seen. No differences were found in post-op infection rates or safety parameters, i.e. 
potassium, sodium and renal function (creatinine and glomerular filtration rate/creatinine 
clearance). Furthemore the reported adverse events, including serious events, were similar in 
both groups. 

Conclusions: The study was able to prove safe use of the Sangvia TM system, but the number 
of included patients were too low to draw general conclusions regarding efficacy.
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Barn 2

brUDDrater VeD Fysisk aktiVitet Hos barn 

Per-Henrik Randsborg Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo
Pål Gulbrandsen  Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjeneste-forskning
Einar A Sivertsen  Akershus Universitetssykehus 
Ola-Lars Hammer  Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo
Hendrik Fuglesang Akershus Universitetssykehus
Asbjørn Årøen   Akershus Universitetssykehus

bakgrunn: Fysisk aktivitet anbefales til barn og unge. Samtidig skyldes en tredel av alle bar-
nebrudd idrett eller annen fysisk aktivitet. 

Formål: Denne studien kvantifiserer bruddratene per tidsenhet for de vanligste aktivitetene 
for barn og unge. Denne kunnskapen er essensiell for å finne effektive forebyggende tiltak 
mot brudd hos barn og unge.

materialer og metode: 12 mnd prospektiv registrering av alle brudd hos pasienter under 16 
år i Ahus’ opptaksområde. Eksponering til fysisk aktivitet ble kartlagt ved hjelp av telefonin-
tervju av tilfeldig utvalgte foreldre fra befolkningen. Bruddratene pr 10.000 timer aktivitet ble 
beregnet for ulike aktiviteter.

resultater: 1403 brudd ble inkludert i studien. Håndleddsbrudd var den vanligste bruddty-
pen (31%). Snowboard hadde den høyeste bruddraten, estimert til 1,9 (95% KI: 1,2 – 2,6) brudd 
per 10.000 timer aktivitet. Til sammenligning var bruddraten per 10.000 timer 0,79 (KI: 0,4 – 
1,1) for håndball, 0,44 (KI: 0,4 – 0,5) for fotball, og 0,35 (KI: 0,2 – 0,5) for trampoline. 77 % av alle 
snowboardrelaterte brudd var håndleddsbrudd.
 
Diskusjon: Bruddrater varierer mellom ulike fysiske aktiviteter. Bruddraten for snowboard var 
fire ganger høyere sammenlignet med andre vanlige barneaktiviteter, og nesten 80 % av alle 
disse bruddene var brudd i distale radius.

betydning/relevans: Spesifikke forebyggende tiltak burde utvikles og implementeres for å 
redusere bruddrisikoen for aktiviteter med høy bruddrate, som f.eks bruk av håndleddsbe-
skyttere i snowboardparken. 

Barn 2

senFØlger aV obstetrisk plexUs braCHialisskaDe VeD st. olaVs Hospital 

Hulleberg G  St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling 
Brandal M St. Olavs Hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner 
Elvrum AK St. Olavs Hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Vik T NTNU, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer 

bakgrunn: Obstetrisk skade av plexus brachialis (OBPP) diagnostiseres hos 0.4 - 4.6:1000 le-
vende fødte barn. Risikofaktorer er fødselsvekt over 4 kg, skulderdystosi og operativ vaginal 
forløsning. De fleste barn med OBPP blir helt bra igjen, men det er usikkert hvor mange og 
hvem som får senfølger. Ulike studier oppgir senfølger hos 12 % - 50 %. Barn med manglende 
bicepsfunksjon, eller omfattende lammelser ved 3 måneders alder, vurderes for plexusre-
konstruksjon. Dersom nervefunksjonen ikke normaliseres, vil det oppstå senfølger i form av 
sekundære muskel- og skjelettdeformiteter. 

Formål: Kartlegging av senfølger etter OBPP med fokus på funksjon.

materialer og metoder: Ved St. Olavs Hospital ble det i perioden 1991-2000 født 30.574 barn, 
hvorav 91 fikk diagnosen OBPP (3.0:1000). Alle 91 ble invitert til å delta i studien, og 69 (75.8 
%) møtte for undersøkelse etter mean 15 år (range 10-20 år). Det var 36 gutter og 33 jenter. 
Vi vurderte bevegelighet, kraft (HSC Active movement scale), sensibilitet, stereognosi, og 
skulderfunksjon med Modifisert Mallet klassifikasjon (MM). Tohandsaktivitet ble vurdert ved 
Assisting Hand Assessment (AHA) og daglige gjøremål med Canadian Occupational Perfor-
mance Measure (COPM). Senfølger ble definert ved MM < 20.

resultater: 52 barn hadde normale undersøkelser og ingen plager. 17 barn hadde senfølger. 
Dette tilsvarer en forekomst av permanent OBPP hos 0.6:1000. Sequelegruppen hadde inn-
skrenket aktiv utadrotasjon i affisert skulder (≤15°), og en signifikant forskjell i median passiv 
utadrotasjon mellom affisert (30°) og ikke-affisert (70°) skulder (p<0.001). I tillegg var kraften 
for skulder inn- og utrotasjon, samt grepsstyrke redusert i den affiserte armen (p-verdier 
≤0.002). 16 av 17 hadde normal sensibilitet og stereognosi. Alle 17 hadde redusert AHA score 
median 95 % (27-97%). COPM viste at 14 hadde mindre vansker i de fleste daglige gjøremål, 
mens en hadde store vansker. 
 
Diskusjon: I dette sykehusmatriale av OBPP fikk 18.7 % en permanent skade. Nedsatt funk-
sjon i armen gjør at disse barna strever der det kreves spesiell styrke eller bevegelsesutslag i 
armen. Ved å bruke kompenserende bevegelser, klarer de fleste seg likevel fint i det daglige.

betydning/relevans: Barn med OBPP risikerer utvikling av eller forverring av senfølger gjen-
nom hele vekstperioden, og bør følges til de er utvokst. Økt kunnskap om senfølger vil kunne 
bidra til riktig behandling og forebyggende tiltak til rett tid. 
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Barn 2

50 års oppFØlging aV sen-Diagnostisert HoFtelUksasJon

Terjesen Terje
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

innledning: Ved behandlingen av hofteleddsdysplasi og luksasjon (Developmental Disloca-
tion of the Hip, DDH) tilstreber man å oppnå normale hofteledd og unngå hofteleddsartrose i 
voksen alder. Evaluering av hyppigheten av artrose krever svært langoppfølging og det finnes 
kun én tidligere studie med over 40 års oppfølgingstid. Hensikten med denne studien var å 
finne hyppigheten av, samt risikofaktorer for, hofteleddsartrose og totalprotese i et pasient-
materiale med 50 års oppfølging.

materiale og metode: I årene 1961-62 ble 75 pasienter med sen-diagnostisert DDH behand-
let ved Sophies Minde Ortopedisk Hospital. Alder ved diagnose var 18 (2 – 62) måneder og 
ingen av barna var tidligere behandlet ved andre sykehus. Etter primært strekkbehandling 
(gj.sn. 35 dager) ble de aller fleste behandlet med lukket reposisjon, og alle fikk hoftegips. 
Røntgenbilder fra diagnosetidspunkt og gjennom oppveksten var tilgjengelige hos de fleste 
pasientene. I løpet av oppfølgingstiden var 4 pasienter døde. De resterende 71 pasientene (58 
kvinner) ble fulgt opp med telefonintervju (alle) og røntgenundersøkelse (alle unntatt 5). 

resultater: Gjennomsnittlig alder hos pasienter som ikke hadde fått totalprotese var 51.6 (44 
- 55) år. 18 pasienter (21 hofter) hadde fått totalprotese i en alder av 42 (30 – 53) år. Det var 9 
hofter med artrose som ikke hadde fått totalprotese. Hyppigheten av artrose var således 33 % 
(30 av 90 hofter). Risikofaktorer for artroseutvikling var caputnekrose, subluksasjon og alder 
over 12 måneder ved diagnose. Harris Hip Score var 92 (55 – 100) hos pasienter uten artrose 
og 66(39 – 97) hos dem som hadde artrose, men ikke fått totalprotese.
 
Diskusjon: For å oppnå et godt langtidsresultat ved sen-diagnostisert DDH, bør behandlin-
gen starte i første leveår. Ved skånsom lukket reposisjon og ved å unngå immobilisasjon i ek-
streme stillinger kan hyppigheten av caputnekrose reduseres, hvilket vil redusere risikoen for 
artroseutvikling. Persisterende subluksasjon bør behandles med operativ korreksjon (femur- 
og/eller acetabulumosteotomi). De fleste med artrose har mye smerter og trenger totalprote-
se. Det var derfor noe overraskende at nesten en tredjedel av pasientene med artrose hadde 
såpass lite smerter og så god funksjon at de foreløpig ikke var interessert i totalprotese. 

konklusjon: Ved sen-diagnostisert DDH behandlet med lang strekktid og lukket reposisjon 
hadde to tredjedeler av pasientene gode langtidsresultater klinisk og røntgenologisk etter 50 
års oppfølgingstid. 

Barn 2

risikoFaktorer For HoFteleDDsDysplasi og totalprotese i HoFteleDDet

Engesæter IØ1,2, Lehmann TG1,2, Fevang JM1,2, Lie SA2,3, Engesæter LB1,2

1 Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
2 Kirurgisk institutt, Universitetet i Bergen
3 Uni Helse, Uni Research, Bergen

innledning: Mange risikofaktorer for hofteleddsdysplasi er identifisert og flere av dem er 
identifisert som medfødte. Hofteleddsdysplasi gir en økt risiko for totalprotese i hofteleddet. 
Formålet med denne studien var å undersøke om risikofaktorer for hofteleddsdysplasi ved 
fødsel, gir økt risiko for totalprotese i hofteleddet i ung, voksen alder. 

material og metode: Studien inkluderte personer registrert i Medisinsk Fødselsregister i 
perioden 1967-1989 (N=1 323 956, 49% jenter), samt pasienter født etter 1967, som var over 15 
år og registrert i Nasjonalt Register for Leddproteser med en primær hofteprotese i perioden 
1987-2004 (N=429, 56% jenter). Aktuelle risikofaktorer for hofteleddsdysplasi var kjønn, sete-
leie, paritet og høy fødselsvekt (>4000g). Kji-kvadrat test og relativ risko (RR) med tilhørende 
95% konfidens intervall ble beregnet. 

resultater: Seteleie (RR=4,0), førstefødt (RR=1.3), jente (RR=2,5) og fødselsvekt >4000g 
(RR=1,1) var statistisk signifikante risikofaktorer for påvist neonatal hofteleddsinstabilitet 
(p<0,001 for alle variabler). Seteleie (RR=1,8, p=0,006) og kvinne (RR=1,4, p=0,001) ga økt 
risiko for totalprotese i hofteleddet i ung, voksen alder. Dette ble ikke funnet for paritet 
(RR=0.84, p=0,08) eller høy fødselsvekt (RR=0,66, p=0,36). 

betydning/relevans: Tidligere identifiserte risikofaktorer for hofteleddsdysplasi (kjønn, se-
teleie, paritet og høy fødselsvekt) ble også funnet å være risikofaktorer i en norsk populasjon. 
Jenter og barn født i seteleie har økt risiko for både neonatal hofteleddsinstabilitet og total-
protese i hofteleddet i ung, voksen alder.
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Barn 2

kliniske konsekVenser VeD langtiDsoppFØlging aV DeFormitet etter epi-
Fysiolysis Capitis Femoris 

Wensaas Anders  Ortopedisk avd., Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Gunderson Ragnhild B  Radiologisk avd., Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Svenningsen Svein  Ortopedisk avd., Sørlandet Sykehus, Arendal
Terjesen Terje  Ortopedisk avd., Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

innledning: Etter epifysiolysis capitis femoris (SCFE) kan anatomien i caput-collum overgan-
gen forandres med en mer prominent femurmetafyse. Denne deformiteten kan forårsake 
femoroacetabulær impingement (FAI) med senere utvikling av artrose. Forskjellige røntgeno-
logiske mål er i bruk for å beskrive FAI, men den kliniske betydning av denne deformiteten på 
lang sikt er ukjent. 

Formål: Vi ønsket å undersøke hvilken klinisk konsekvens vedvarende deformitet etter SCFE 
har ved langtidsoppfølging. Videre ønsket vi å kartlegge eventuell sammenheng mellom de 
forskjellige røntgenologiske mål for deformitet/ FAI og langtidsresultat. 

pasienter og metode: 36 pasienter (43 hofter), 20 menn og 16 kvinner, behandlet med in-
situ fiksasjon for SCFE ble inkludert. Gjennomsnittlig oppfølging var 37 år (21-50). Ved opp-
følging ble pasientene undersøkt med Harris Hip Score (HHS) og røntgen i to plan. Femur 
hode ratio (FHR), lateral femur hode ratio (LFHR), α-vinkel i front og sideplan og fremre caput-
collum offset ratio (OSR) ble brukt som mål på deformitet etter SCFE. Hofteleddsartrose og/
eller HHS <85 poeng ble definert som dårlig resultat. 

resultat: Røntgenologisk artrose ble funnet i 10 hofter (23%) hos 9 pasienter. 3 pasienter 
uten artrose hadde HHS <85 poeng. Både for α-vinkel (frontplan) og α-vinkel (sideplan) fant vi 
signifikant sammenheng mellom α-vinkel >60° og dårlig resultat. Av 24 hofter med α-vinkel 
(sideplan) <60° hadde 21 godt resultat og 3 dårlig resultat, mens av 19 hofter med α-vinkel 
(sideplan) >60° hadde 9 godt resultat og 10 dårlig resultat. FHR, LFHR og OSR korrelerte ikke 
signifikant med resultatet ved langtidsoppfølging.

Diskusjon: Våre resultater viser at α-vinkler >60° etter SCFE representerer en risikofaktor for 
dårlig langtidsresultat. Ettersom α-vinkler >60° er røntgenologiske mål for FAI støtter dette 
antagelsen om at FAI gir øket risiko for senere artrose.

Barn 2

inter- obserVer enigHet For raDiologiske målinger aV aCetabUlUm VeD 
CalVé- legg- pertHes sykDom 

Stefan Huhnstock1, Svein Svenningsen2, Are Hugo Pripp3, Terje Terjesen1, Ola Wiig1

1 Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus,2 Ortopedisk avdeling, Sørlandet Sykehus Arendal og  
3 Enhet for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus 

innledning: De fleste radiologiske mål som beskriver acetabulums konfigurasjon er brukt i 
diagnostikk av hofteleddsdysplasi ved skjelettmodenhet. Formålet med denne studien var 
å vurdere inter-observer enighet av 4 radiologiske mål av acetabulum hos barn med Calvé-
Legg-Perthes sykdom (CLP). 

materiale og metoder: 425 pasienter med CLP ble registrert i landsundersøkelsen med rønt-
genbilder ved diagnose, 1 og 5 år etter diagnose. Vi har vurdert røntgenbilder av 152 barn 
med unilateral sykdom med > 50 % caputnekrose og sykdomsdebut fra 6 år. 29 barn måtte 
ekskluderes grunnet utilstrekkelig eksponering av acetabulare landemerker. 
  Sharp’s vinkel, acetabular dybde- lengde ratio (ADR), lateral acetabular inklinasjon (Gre-
gorzweski et al.) og retroversjon (PRIS tegn) ble vurdert av tre observatører (SH, SS og OW) 
som målte tilsammen 667 røntgenbilder. Forut for målingene hadde SH og OW et konsensus-
møte der man definerte alle radiologiske landemerker.
  Kontinuerlige data ble analysert med intra- class- coefficient (ICC) og kategoriske data 
ble analysert med vektet kappa. 

resultater: Det var 89 gutter og 34 jenter med gjennomsnittsalder 7,5 år (SD 1,2 år).
For Sharps vinkel fant vi meget god enighet mellom SH og OW med ICC > 0,80. Det var mode-
rat enighet mellom SS og de to andre observatørene(ICC 0,46- 0,57). 
God til meget god enighet fant vi for ADR mellom SH og OW med ICC verdier mellom 0,62- 
0,89. Det var dårligere enighet i forhold til observatør SS med ICC under 0,23. 
Det var enighet om inndelingen av lateral acetabular inklinasjon i 63 % av bildene ved 5 år og 
det var moderat enighet med vektet kappa 0,40 - 0,45.   
Det var akseptabel enighet (kappa= 0,21) for PRIS tegn på primærbilder, mens moderat til 
god enighet ble funnet ved 1 og 5 års kontroll (kappa 0,761 og 0,498) 

Diskusjon: Enigheten var meget god mellom observatørene for Sharp´s vinkel. Det var god 
enighet for ADR mellom observatørene som definerte landemerkene før målingene. 
Lateral acetabular inklinasjon viste moderat enighet mellom observatørene. 
PRIS tegn viste akseptabel enighet tidlig i sykdomsfasen, og bedret seg senere i sykdomsfor-
løpet. Alle målene viste således akseptabel inter-observer enighet dersom undersøkerene 
definerte målene før undersøkelse. 
Senere studier vil vise om målene har prognostisk betydning. 
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Barn 2

Formen på aCetabUlUm VeD Diagnose påVirker prognosen VeD  
CalVé-legg-pertHes sykDom

Stefan Huhnstock1, Terje Terjesen1, Are Hugo Pripp 2, Svein Svenningsen3, Ola Wiig1

1 Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, 2 Enhet for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssy-
kehus, 3 Ortopedisk avdeling, Sørlandet Sykehus, Arendal

innledning: Det er uklart hvilken betydning acetabulums form har for radiologisk resultat 
ved Calvé-Legg-Perthes sykdom (CLP). Formålet med denne studien var å undersøke om det 
var noen sammenheng mellom radiologiske forandringer av acetabulum tidlig i forløpet og 
radiologisk resultat 5 år etter diagnose. 

materiale og metoder: Vi har vurdert røntgenbilder av 152 barn med unilateral sykdom med 
>50 % caputnekrose og alder ved diagnose >6.0 år. 29 barn ble ekskludert grunnet utilstrek-
kelig eksponering av acetabulare landemerker. Hos de resterende 123 barna (89 gutter og 34 
jenter, gj.snitts alder 7.5 år) ble Sharp’s vinkel, acetabular dybde-lengde ratio (ADR), lateral 
acetabular inklinasjon og retroversjon (PRIS tegn) vurdert ved diagnose, samt 1 og 5 år etter 
diagnose. Hoftene ble klassifisert etter modifisert Stulberg klassifikasjon (rundt, ovalt eller 
flatt caput femoris) 5 år etter diagnose. Multippel ordinal regresjon ble utført for å beregne 
kumulativ odds ratio (OR) for dårlig resultat med Sharp’s vinkel, ADR, lateral acetabular inkli-
nasjon og PRIS tegn som forklaringsvariabler.

resultater: Vi fant en signifikant sammenheng mellom ADR ved diagnose og radiologisk 
resultat etter 5 år der høy ADR disponerte for dårligere resultat (p=0.016).
I en ordinal multippel regresjonsmodell var ADR signifikant korrelert med radiologisk resultat 
etter justering for kjønn og alder ved diagnose (OR=1,012). Det var ingen signifikant sammen-
heng mellom Sharps vinkel, lateral acetabular inklinasjon eller PRIS tegn tidlig i sykdomsforlø-
pet og Stulbergs inndeling 5 år etter diagnose.

Diskusjon: Grunnere og videre acetabulum ved diagnose disponerer for et bedre radiologisk 
resultat. Dette kan muligens forklares med at et videre acetabulum kan omslutte et stort 
caput (coxa magna) uten å deformere det i løpet av sykdomsforløpet.  

Barn 2

DebUtmåte påVirker prognosen VeD bilateral CalVé-legg-pertHes´  
sykDom

Ola Wiig1, Stefan Huhnstock1, Terje Terjesen1, Are Hugo Pripp 2 , Svein Svenningsen3 
1 Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, 2 Enhet for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssy-
kehus, 3 Ortopedisk avdeling, Sørlandet Sykehus, Arendal

innledning: Bilateral Calvé-Legg-Perthes sykdom (CLP) er omdiskutert og prognosen er usik-
ker. . 

materiale og metode: Det ble registrert 55 barn med bilateral sykdom i CLP landsundersø-
kelsen. 40 av disse var kun behandlet med fysioterapi og har sykdomsforløpe nært opptil det 
naturlige forløp. 38 barn (33 jenter, 5 gutter, mean alder 5.9 år) møtte til 5 års kontroll. 23 barn 
(46 hofter, mean alder 5.4 år) hadde samtidig bilateral affeksjon ved diagnosetidspunkt. 15 
barn (30 hofter, mean alder 6.3 år) hadde unilateral debut og utviklet bilateral sykdom i løpet 
av 5 år etter diagnosetidspunkt.Tidsintervallet mellom første og andre hofte var 1.8 år. Disse 
to gruppene ble sammenliknet med hverandre og med barn med unilateral sykdom fra lands-
undersøkelsen behandlet med fysioterapi (n=212). Alle hoftene (n=288) ble klassifisert etter 
kjønn, utbredelse av caputnekrose (< eller > 50%), hoftealder (hoftens alder ved sykdoms-
debut) og debutmåte (bilateral debut, unilateral debut med utvikling til bilateral affeksjon 
og unilateral sykdom). Hoftene ble klassifisert etter modifisert Stulberg klassifikasjon (rundt, 
ovalt, eller flatt caput femoris) 5 år etter diagnose.
  Kontinuerlige variable ble analysert med one-way ANOVA og kategoriske variable ble 
analysert med chi-kvadrat-test. Multippel ordinal regresjon ble utført for å beregne kumulativ 
odds ratio for dårlig utfall med kjønn, hoftealder, utbredelse av caputnekrose og debutmåte 
som forklaringsvariabler og det ble tatt hensyn til korrelasjon mellom hofter fra samme indi-
vid. 

resultater: Totalt ble 288 hofter undersøkt og det var 230 gutter og 58 jenter med en gjen-
nomsnitts hoftealder på 5.3 år (SD=2.0). 
  Hos barn med bilateral debut var 23 hofter (50.0%) runde, 15 (32.6%) ovale, og 8 (17.4%) 
flate. Der barna debuterte med unilateral affeksjon og senere utviklet bilateral sykdom ble 
7 hofter (23.3%) klassifisert som runde, 10 (33.3%) som ovale, og 13 (43.4%) som flate. Ved 
unilateral sykdom ble 114 hofter (53.8%) klassifisert som rundt caput, 60 (28.3%) som ovalt 
caput og 38 (17.9%) hofter ble klassifisert som flatt caput. Barn som debuterte med unilateral 
sykdom senere utviklet bilateral affeksjon hadde signifikant dårligere prognose (p=0.008) 
i forhold til de andre gruppene. Multippel ordinal regresjon viste at hoftealder (OR=1.3, 
p=0.00), caputnekrose (OR=10.9, p=0.00) og debutmåte (OR=4.0, p=0.035) var signifikante 
prognostiske faktorer.

Diskusjon: Alder og utbredelse av caputnekrose er kjente prognostiske faktorer ved CLP. 
Studien viser at også debutmåte er en risikofaktor, selv etter justering for kjønn, hoftealder 
og utbredelse av caputnekrose i en multivariabel statistisk modell. Barn med bilateral debut 
har prognose tilsvarende unilateral sykdom, mens barn med bilateral sykdom som debuterer 
unilateralt har dårligst prognose av disse formene for CLP. 
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Barn 2

alternatiVe beHanDlingstilbUD i UtlanDet, et tilFelle meD CalVé  
legg pertHes

Knut Egill Parrington Hansen, Lukas Månsson, Marianne Olsson 
Ortopedisk avdeling, Drammen Sykehus, Vestre Viken HF

innledning: I vår elektroniske globaliserte verden orienterer en del pasienter og pårørende 
seg på internett og velger å benytte seg av helsetilbud i utlandet som ikke alltid er godt 
kjent for norske ortopeder. I forbindelse med dette vil det kunne være behov for behandling 
av komplikasjoner eller oppfølgning ved norske sykehus. Vi opplever at det er noe uklart 
hvordan vi skal forholde oss til denne situasjonen. Med tanke på det nye EU-direktivet fra 
april-2012, bør vi kunne forvente oss at dette blir mer og mer vanlig.

materialer og metoder: Vi ønsker å belyse problemstillingen rundt kirurgi i utlandet med en 
pasient kasuistikk.

resultater: I vinter tok en familie kontakt med oss vedrørende oppfølging etter en operasjon 
utført i Portugal, etter også å ha vært i kontakt med andre norske sykehus. Pasienten var en 6 
år gammel gutt med CLP. Han hadde store destruktive forandringer og subluksasjon av caput 
femoris på høyre side. Han ble operert med distraksjonsbehandling med ekstern fiksatør (vi 
vil beskrive denne metoden i det muntlige foredraget). Ved vår avdeling ble det tatt røntgen 
kontroll poliklinisk, som ble vurdert av opererende lege i Portugal. Vi fikk tilsendt litteratur 
vedrørende denne behandlingsmetoden fra kollegaen i Portugal. Pasientens foreldre gjorde 
korreksjoner av stagene til fiksatøren etter instruksjon fra Portugal. Vi behandlet en pinnein-
feksjon poliklinisk med antibiotika.

Diskusjon: Skal vi i det norske helsevesenet bistå, som i dette tilfelle, når pasienten har gjort 
et bevisst valg med å velge behandling i utlandet? Hvilket ansvar påtar vi oss da, juridisk og 
etisk? Hvordan skal vi forholde oss til behandlingsalternativer som vi ikke er kjent med?

betydning/relevans: Denne typen problemstilling vil sannsynligvis bli mer og mer vanlig, og 
vi bør ha en felles forståelse av hvordan vi skal forholde oss til dette.

Barn 2

en Fire år gammel gUtt som «ikke Vil gå» og Halter. 

Vatn B Sykehuset Innlandet HF Gjøvik, Kirurgisk avdeling, Ortopedisk seksjon 
Larsen S Sykehuset Innlandet HF Lillehammer, Barneavdelingen
Robstad B Sykehuset Innlandet HF Gjøvik, Kirurgisk avdeling, Ortopedisk seksjon 

At foreldre kommer til lege med barn som halter og «ikke ville gå» er ikke uvanlig. Det betyr 
ikke at det er normalt. Barnet halter av en grunn, det være seg smerte, muskelsvakhet eller 
feilstilling. 

materialer og metoder: Kasuistikken presenterer en pasient som kom til skadepoliklinikken 
med tilsynelatende uskyldige symptomer og funn, men viste seg å ha en sjelden og alvorlig 
sykdom. 

resultater: En 4 år gammel gutt med kurdiske foreldre kommer til akuttmottaket fordi han 
«ikke vil gå» og halter. Røntgen og ultralyd av hofter viser ingen tegn til Calvé-Legg-Perthes 
sykdom, serøs coxitt eller artritt. Etter en stund løper han rundt, og får reise hjem. Fem uker 
senere kommer han tilbake med et lignende bilde, samt med ømme og «stinne» legger og 
tendens til tågang. Det foreligger ikke noe kjent traume. Han er i god allmenntilstand. Rønt-
gen av begge legger er normale. 
  Man tar blodprøver, først og fremst med tanke på hematologisk sykdom og infeksjon. 
Det foreligger ikke anemi eller andre hematologiske avvik og infeksjonsparametrene er nor-
male. Derimot finner man CK på 55490 U/L, LD på 1832 U/L, ASAT på 760 U/L og ALAT på 735 
U/L. Gutten blir innlagt ved barneavdelingen for videre utredning. 

På barneavdelingen avdekkes forsinket motorisk og - språklig utvikling og manglende evne til 
å gå i trapper. Påfallende fortykkede legger, en karakteristisk måte å reise seg på og betydelig 
forhøyede muskelenzymer gir sterk mistanke om muskeldystrofi. Mangel på tegn til infeksjon, 
inflammasjon og fravær av utslett svekker sannsynligheten for myositt. Blodprøve sendes til 
genetisk testing, og viser seg forenelig med Duchennes muskeldystrofi. 

Diskusjon: Måling av muskelenzymer spiller en viktig rolle i evalueringen av pasienter med 
muskelsvakhet og myalgier. 
  Dystrofinopatiene Duchennes og Beckers muskeldystrofi er x-bundet arvelige muskel-
sykdommer. Mangel på eller defekt av proteinet dystrofin fører til muskeldegenerasjon med 
infiltrasjon av fett og bindevev. Duchennes muskeldystrofi debuterer vanligvis mellom to og 
fire års alder med proksimal kraftsvikt. Dette kan blant annet gi vanskeligheter med løping, 
hopping og trappegang, samt karakteristiske funn som pseudohypertrofi av leggene og posi-
tivt Gowers tegn. 
  Det klassiske Gowers tegn er et sent funn hos barn med neuromuskulære tilstander. Min-
dre uttalte presentasjoner av Gowers tegn kan være ulik grad av vansker med å reise seg fra 
gulvet. Hvis man observerer dette hos et barn kan det være grunn til nærmere undersøkelse.

betydning/relevans: Hos de fleste barn som presenterer seg med halting og tågang, er det 
snakk om ufarlige og selvbegrensende tilstander, men i noen tilfeller kan det være sympto-
mer på alvorlig sykdom
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Barn 2

irreDUCible Hips CaUseD by aCaetabUlar Cartilage oVergroWtH in a  
neWborn; a Case report

Ketil J Holen, Torarin Lamvik, *Lars Fosse. Department of Orthopedic Surgery, University Hospital in  
Trondheim, Norway, and * Department of Orthopedic Surgery, Karolinska University Hospital, Sweden.

introduction: Irreducible hips in healthy newborns is a rare condition, it might, however, be 
associated with some syndromes. We report one case of fulminant cartilage overgrowth of 
both acetabuli in a newborn child, treated surgically with open cartilage excision and reposi-
tion of the hips.

material and methods: The patient is a girl born August 2011. She had bilaterally dislocated 
hips at birth, one hip had a positive Ortolani test indicating reduction of a luxated hip, the 
other hip was not definite reducible. However, treatment was started with the Frejka pillow. 
At the first follow up, both hips were dislocated, and with a negative Ortolani test. Therefore 
surgery was performed, with open reduction and a hip spica cast was planned for 3 months. 
The reposition was difficult, and stability was difficult to obtain. Therefore pin fixation was 
performed, but after 4 weeks in the hip spica cast, the hips had reluxated, and the treatment 
was ended. An MRI-examination of the hip joints was then performed, showing extensive 
acetabular cartilage overgrowth of both hips. The patient was reoperated at 8 months of age, 
the cartilage overgrowth was resected, and the femoral head was reduced in the reshaped 
acetabuli. A hip spica cast was planned for minimum 6 weeks.

results: During the first days after surgery a paralysis of the right ankle/foot was observed. 
The hip spica cast was changed, a pressure sore on the anterior thigh indicated a possible 
affection of the femoral nerve. This his improved during the postoperative observation time. 
Three months after surgery the hips has developed saticfactory, x-ray and CT-scans showed 
the femoral head in acceptable positions. 

Conclusions: Acetabular cartilage overgrowth in newborns is a rare condition. It can be sus-
peted, and detected, by ultrasonography and hip findings indication cartilage overgrowth of 
the acetabulum, should have an MRI before operation. 
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Barn 2

91 pasienter meD 136 klUmpFØtter beHanDlet FØr ponseti-metoDen ble 
innFØrt VeD 5 sykeHUs i norge.

Christian Sætersdal, Jonas M. Fevang, Lars B. Engesæter
Haukeland Universitetssykehus, Barneortopedisk seksjon

bakgrunn: I 2002 og 2003 ble Ponsetis metode for behandling av pes equinovarus (PEV) inn-
ført ved flere sykehus i Norge. Pasienter fra årskullene 2004-2006 med idiopatisk PEV følges 
i en multisenterstudie. Vi ønsket å se hvordan det har gått med pasienter som ble behandlet 
for PEV før Ponseti-behandlingen ble innført.

materiale og metode: Alle pasienter i årskullene 2000-2002 registrert med idiopatisk PEV 
ved Ullevål Universitetssykehus, Rikshospitalet, St.Olavs Hospital, Stavanger Universitetssyke-
hus og Haukeland Universitetssykehus ble kalt inn til kontroll. 91 pasienter med 136 klump-
føtter møtte, og alle ble undersøkt av samme lege i perioden september 2010 til mars 2011. 
Gjennomsnittsalder var da 9,5 år (8 -11).
 
resultater: 18/136 føtter (13%) var ikke operert. Av de 118 føttene som var operert, var 57 føt-
ter operert 2 ganger, 18 føtter 3 ganger og 2 føtter var operert 4 ganger. Av totalt 188 opera-
sjoner var 58 det radiklaoperasjoner, 46 bakre capsulotomi med akillesseneforlengelse og 19 
tibialis anterior transposisjoner. Øvrige operasjoner var akillesseneforlengelser/ -tenotomier, 
tenotomi av andre sener, osteotomier m.fl.
Gjennomsnittlig dorsalfleksjon var 16 gr (-5-35), totalt leddutslag i ankel(ROM) var 40 gr (15-
70) og forfotsadduksjon var 4 gr (-10-20).
Alle foreldre besvarte Royes sykdomsspesifikke scoreskjema (DSS). Gjennomsnittlig score 
var 18,4 (10-33), der 10 er lavest score (mest fornøyd) og 38 er høyest. Hos 13/91 barn oppgav 
foreldrene at barnet aldri klaget over smerte fra føttene.

konklusjon: De aller fleste barn med klumpfot ble behandlet kirurgisk ved de 5 aktuelle 
sykehus i denne studien. Mange av pasientene gikk gjennom til dels omfattende kirurgi. Pasi-
entene hadde stort sett tilfredsstillende leddutslag. Likevel rapporterte de aller fleste foreldre 
om smerter fra føttene ved daglig aktivitet og/ eller sportsaktivitet.
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Skulder/Albu

smertelinDring VeD artroskopiske skUlDeroprasJoner.

Anders Grønseth, Aleksander Roaldseth, Eva K. Birkelund
Sykehuset Innlandet HF, Ortopedisk avd, Elverum.

innledning: Vår avdeling utfører årlig ca. 240 dagkirurgiske skulderartroskopier. Etiologien er 
bredspektret og omfatter subacromiell tranghet, rotatorcuffskader, SLAP- skader, labrumska-
der, ac-leddsartose og frozen shoulder. Alle inngrep utføres i narkose. Avhengig av anestesi-
lege får noen pleksusblokkade, og andre ikke.
 
Avdelingen har ingen standardiserte prosedyrer for postoperativ smertelindring hos denne 
pasientgruppen. Alle får 2 g paracetamol som premedikasjon. 
Vår erfaring var at pasientene som fikk blokade var vesentlig mindre smerteplaget enn de 
som ikke fikk. Vi ønsket å dokumentere at den praksis som forelå var tilfeldig og lite tilfreds-
stillende, og at det var behov for en mer ensartet praksis.

metode: Høsten 2011 startet vi registrering av pasientenes postoperative smerte. Registre-
ringen ble delt inn i tre grupper. Hos gruppe 1 (n= 53) ble det ikke gjort noen intervensjoner, 
det var kun en registrering ut i fra den praksis som forelå. Vi ønsket å ha dette som sammen-
ligningsgrunnlag. Hos gruppe 2 (n=47) introduserte vi oxycondon 10 mg som premedikasjon 
i tillegg til 2 g paracetamol. Her var det opp til anestesilegen om pasienten skulle få blokade. 
I gruppe 3 (n=44) ble pasientene randomisert mellom pleksusblokade og ingen pleksusblo-
kade. Alle i gruppe 3 fikk oxycodon og paracetamol 2 g som premedikasjon. Inngrepene ble 
utført av fire overleger. Alle pasientene oppga VAS- score etter 30 min og 120 min. Tilleggs-
medikasjon og administrert lokalbedøvelse ble registrert.

resultater: Registreringen i alle tre gruppene viser at pasientene som fikk pleksusblokade 
anga lavere VAS-score etter både 30 og 120 minutter posoperativt. Tillegg av oxycodon 
hadde ikke signifikant effekt på VAS-score verken hos de som fikk blokkade, eller hos de som 
ikke fikk det.

Diskusjon: Funnene viser at pleksusblokade er en effektiv måte å smertelindre pasienter et-
ter artroskopiske skulderoprasjoner. Oxycodon som premedikasjon ga ikke ønsket effekt. Det 
er mulig at vi hadde sett dette, dersom vi hadde fulgt pasientene med VAS-score påfølgende 
dag. Registreringen inneholder enkelte svakheter, bl.a omfatter den ulike operative prosedy-
rer. Vi har planer om å videreføre kartleggingen og registere VAS-score første postoperative 
dag.z

Skulder/Albu

UltralyDVeileDet laVage aV kalk VeD tenDinosis CalCarea  
- ForelØpige resUltater

Moosmayer S Martina Hansens Hospital, Bærum

innledning: Diagnosen tendinosis calcarea stilles hos pasienter med subacromialt smerte-
syndrom og kalk i rotatorcuffsener. Kalken kan resorberes spontant, men i noen tilfeller blir 
den liggende og symptomene vedvarer. Primærbehandling er konservativ, men ved persiste-
rende symptomer kan operativ behandling bli aktuelt, vanligvis som acromionreseksjon med 
eller uten fjerning av kalk. Noen mener at dette er en overbehandling og at fjerning av kalk 
alene er tilstrekkelig. Kalkfjerning kan utføres poliklinisk med ultralydveiledet punksjon og 
lavage. Metoden og første resultater presenteres her.  

materialer og metoder: I perioden mai 2011 til september 2012 ble 29 pasienter (11 menn, 
18 kvinner, gjennomsnittsalder 54 (41-69) år), behandlet for tendinosis calcarea med studie-
metoden. Kalken ble punktert og aspirert via injeksjon og aspirasjon av væske. I tilfeller hvor 
kalkens konsistens ikke tillot aspirasjon ble kalken brukket opp med repeterte punksjoner 
(needeling). Lokalbedøvelse og kortikosteroid ble injisert i bursa ved avslutning. 
  Behandlingseffekt ble målt med ASES score ved baseline, etter 1 og 4 uker og 3, 6 og 12 
måneder. Røntgen og ultralyd ble tatt ved baseline og sammen med klinisk undersøkelse et-
ter 3 måneder. Antall undersøkte ved hver av kontrollpunktene er så langt 27, 27, 25, 22, 6. Ved 
dårlig effekt fikk pasientene tilbud om operativ behandling.

resultater: Gjennomsnittlig symptomvarighet før behandlingen var 33 (7-84) måneder. Gjen-
nomsnittlig kalkstørrelse var 12,5 x 13,8 x 5,9 mm. Aspirasjon av kalk lyktes i 21 tilfeller (75 %). 
Gjennomsnittlig mengde kalk som ble fjernet i gruppen med vellykket aspirasjon var 0,6 (0,01-
1,8) ml. ASES score ved baseline var 46 poeng og økte til henholdsvis 66, 77, 68 og 70 etter 1, 4 
uker, 3 og 6 måneder. Ni pasienter hadde for dårlig effekt og valgte operativ behandling. 

Diskusjon: Studien har vist at kalk kan fjernes ultralydveiledet i en ortopedisk poliklinikk. 
Men resultatene av metoden spriker, fra noen som blir helt bra, til andre som har liten effekt. 
Også graden av kalkfjerning varierer. Hos noen er kalken nesten helt borte ved 3 måneders 
kontroll, mens det ligger en del igjen hos andre. Svakheten av studien er mangel av en kon-
trollgruppe. Vi vet ikke hva som gir effekten, kalkfjerningen, kortisonvirkningen eller etterbe-
handling med fysioterapi. 

betydning/relevans: Kalk kan fjernes ultralydveiledet ved tendinosis calcarea, og noen 
pasienter oppnår bedre skulderfunksjon etter prosedyren. Men om bedringen er en følge av 
kalkfjerningen er uklart, og burde undersøkes i fremtidige studier.
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Skulder/Albu

beDre FUnksJon og liVskValitet meD total enn meD Hemiprotese  
i skUlDer.

Skredderstuen, Arne Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd.,  
  Haukeland Universitetssykehus.
Fevang, Bjørg Tilde S. Rheumatologisk avd. og Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd.,  
  Haukeland Universitetssykehus.
Lygre, Stein H.  Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd.,  
  Haukeland Universitetssykehus.
Bertelsen, Glenn  Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen.
Havelin, Leif  Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd.,  
  Haukeland Universitetssykehus. Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen.
Furnes, Ove  Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd., 
  Haukeland Universitetssykehus. Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen.

bakgrunn: I vår registerstudie publisert i 2009 fant vi at proteseoverlevelsen var bedre med 
hemi enn med totalproteser.
Andre studier hadde vist best funksjonelle resultater ved bruk av totalproteser og vi har der-
for utført to studier på funksjon, smerte og livskvalitet hos pasienter operert med skulderpro-
teser i Norge.
Den første av disse studiene ble presentert på høstmøtet 2011 og viste større bedring i smer-
ter, funksjon og livskvalitet hos pasienter med RA og OA enn hos pasienter med frakturse-
kvele.
Målet med herværende studie var å sammenligne smerte, funksjon og livskvalitet for pasien-
ter med forskjellige protesekategorier.

materiale og metode: Pasienter med skulderproteser registrert i Nasjonalt Register for Ledd-
proteser i tidsrommet 1994 til og med 2008 fikk tilsendt et sett med spørreskjemaer i 2010. 
Responsraten var 65 %.
Studiepopulasjonen for denne studien er 859 pasienter innen hoveddiagnosegruppene ar-
trose (OA), rheumatoid artritt (RA) og fraktursekveler (FS).
Symptomer og funksjon før kirurgi og ved oppfølgingen ble vurdert med Oxford Shoulder 
Score(OSS, skala 0 – 48).
Livskvalitet ble vurdert med EQ-5D. 

resultater: Vi fant større bedring i smerter og funksjon hos pasienter operert med anatomis-
ke totalproteser og med reverserte proteser enn med hemiproteser.. Anatomiske totalprote-
ser var best hos pasienter med OA mens pasienter med RA og FS oppnådde best resultat med 
reverserte proteser. Alle diagnosegrupper hadde dårligst resultat med hemiproteser.
Livskvalitet ble forbedret ved alle protesetyper, men signifikant mest ved totalproteser, både 
anatomiske og reverserte.

konklusjon: Alle protesekategoriene gav reduksjon av smerter og bedring av funksjon og 
livskvalitet. Reduksjon i smerter og bedring i funksjon og livskvalitet var større ved totallpro-
teser enn ved hemiproteser.

Skulder/Albu

prognostiske Faktorer i relasJon til graD aV artrose og rotasJon VeD 
åpen albUeartrolyse.
en langtiDsstUDie

Joakim Eriksson, Petter Morten Pettersen, Hallgeir Bratberg, Stein Tyrdal, Lars Eldar Myrseth*, Lise Grete Bjørn-
stad**, Marte Johansen***, Torstein Husby.
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Ullevål og Rikshospitalet*, Seksjon for Hånd- og  
Overekstremitetskirurgi, Fysioterapiavdelingen ** og Radiologisk avdeling***. 

innledning: Kontrakt albue er en svært invalidiserende tilstand for overekstremiteten, spe-
sielt fleksjonskontraktur. Vi fremlegger våre langtidsresultater etter åpen albueartrolyse (1), i 
dette abstract med spesielt fokus på preoperativ grad av artrose og hvilke pasienter som kan 
forvente øket rotasjon

materiale og metode: 43 pasienter (29 menn, 14 kvinner) i perioden 1998- 2008 er etterun-
dersøkt etter åpen albueartrolyse. Alle er operert som redegjort for (1). Follow-up (FU) var 
etter 55 (12-204) mnd. Vi har gruppert pasientene etter atrosegrad og vurdert resultater i 
relasjon til dette. Videre har vi sett spesielt på de 14 pasientene som fikk >20° øket rotasjon, 
som vi oppfatter som en klar klinisk gevinst. 13 av disse pasientene hadde Continous Passive 
Motion (CPM) med rotasjon postoperativt. Dette er pasienter med fokale mekaniske forand-
ringer (osteosyntesemateriale, bennydannelse) rundt proksimale radioulnare ledd. 

resultater: Pasientene som hadde moderate/alvorlige artroseforandringer preoperativt 
(N=7), hadde ved follow-up en økning av fleksjons-ekstensjonssektor (FE) på 17°, og en reduk-
sjon av pronasjons-supinasjonssektor på 21°. Til sammenlikning hadde pasientene uten eller 
med lette artroseforandringer (N=36) en økning av FE-sektor på 47° og økning av pro-sup-
sektor på 18°. 
  De 14 pasientene som fikk økt rotasjon >20° hadde en økning i rotasjon fra preoperativt 
82(20-140)° til peroperativt 125(80-160)°, dette holdt seg relativt uendret frem til FU {(128(59-
171)°}. 
  Av totale komplikasjoner hadde 1 pasient postoperativt hæmatom, 1 temporært utfall 
fra n. Radialis, 5 hadde utfall fra n. Ulnaris hvorav 1 permanent (iatrogen skade), 2 overflatiske 
infeksjoner. Alle pasienter med ulnariskomplikasjoner hadde preoperativt fleksjon < 90°.

Diskusjon: Pasienter med lite intraartikulær artrose har mye bedre prognose ved albueartro-
lyse enn pasienter med betydelige artroseforandringer. I sistnevnte gruppe skal man være 
restriktiv med artrolyse. Pasienter med redusert rotasjon pga fokal mekanisk obstruksjon har 
varig god prognose etter utløsning og debridement. Anteposisjon av N. ulnaris må vurderes 
ved utløsning av fleksjonskontrakturer >90°.

referanser: 1. Pettersen P et al. Åpen albueartrolyse. En langtidsstudie. Abstract Ortopedisk 
Høstmøte 2012.
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Skulder/Albu

åpen artrolyse VeD stiV albUe etter tiDligere skaDe 
en langtiDsstUDie

Petter Morten Pettersen, Joakim Eriksson, Hallgeir Bratberg, Stein Tyrdal, Lars Eldar Myrseth*, Lise Grete Bjørn-
stad**, Marte Johansen***, Torstein Husby.
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Ullevål og Rikshospitalet*, Seksjon for Hånd- og Overekstremi-
tetskirurgi, Fysioterapiavdelingen ** og Radiologisk avdeling***. 

innledning: Kontrakt albue er en svært invalidiserende tilstand for overekstremiteten, spesi-
elt fleksjonskontraktur. Vi fremlegger våre langtidsresultater etter åpen albueartrolyse.

Formål: Vi ønsket å vurdere resultatene av behandlingen gitt i henhold til prosedyren vi 
hadde på det tidspunktet. Vi ønsket også å kartlegge de mikrobiologiske funnene og i hvilken 
grad disse påvirket valg av antibiotika.

materiale og metode: 43 pasienter (29 menn, 14 kvinner) i perioden 1998- 2008 er etterun-
dersøkt etter åpen albueartrolyse pga stiv albue som skadesekvele. Preoperativ fleksjon var 
102 (30-160)°, ekstensjon –44 (-90 - -10)° og rotasjon 114(0-182)°. Operasjonene ble utført gjen-
nom lateral tilgang med fremre og bakre utløsning og debridement hos 67 % av pasientene, 
øvrige pasienter hadde enten isolert bakre eller fremre debridement/kapsulektomi, eller kun 
utløsning av rotasjon. 35 pasienter fikk postoperativ kontinuerlig plexus anestesi i 7 (0-18) 
dager. Alle pasienter fikk Indocid 25 mg x 3 per os i 10 dager og Continous Passive Motion 
(Kinetec skinne) døgnkontinuerlig i 11 (0-42) dager postoperativt. Alle fikk daglig fysioterapi 
under oppholdet. Follow-up (FU) var etter 55 (12-204) mnd.

resultater: Operasjonstid var 56 (30-126) min. Postoperativ sykmelding var 8 (0-54) måneder. 
Ved FU var økning i fleksjon 24 (-26-80)°, økning i ekstensjon 18 (-24-86)°, den samlete økning i 
fleksjon-ekstensjon (FE) 42 (-50-114)°. På en skala fra 0 til 100, der 0 er mest fornøyd med artro-
lyse, svarte 30 (70 %) 25 eller bedre. 35 pasienter (81 %) svarte at de ville gjort inngrepet om 
igjen, forutsatt at de visste sluttresultatet. De som oppga å ha mye smerter preoperativt (N 
= 12), var 50 % smertefrie eller mye bedre i ro og ved lett aktivitet. De som oppgir å ha byttet 
arbeid pga. albuen (N= 15), hadde en preoperativ FE på 49°, og disse oppnådde en FE-økning 
på 47°. Sammenlignet hadde de som ikke byttet arbeid (N = 28) preoperativ FE på 62°, og en 
FE-økning på 39°. 

Diskusjon: Forutsatt god compliance hos pasienten, gir albueartrolyse ved stiv albue etter 
tidligere skade betydelig varig bedring i bevegelighet og ofte reduksjon av smerte. Flertallet 
i utvalget ville gjort artrolyse om igjen. Resultatet indikerer også at de som har byttet arbeid 
på grunn av stiv albue, har gjort dette på grunn av preoperativ status.

Skulder/Albu

Øket Forekomst aV apoptose og Øket p53-aktiVitet VeD partielle  
sUpraspinatUssenerUptUrer

Lundgreen K Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo
Lian Ø Kristiansund sykehus HNR, Kristiansund
Scott A Department of Physical Therapy, University of British Columbia, Vancouver, Canada
Engebretsen L Ortopedisk Senter, Oslo Universitetssykehus

innledning: Betydningen av apoptose (programmert celledød) i utviklingen av rotator cuff 
tendinopati er usikker. Det er ikke avdekket om forekomst av øket apoptose er tilstede ved 
partielle rupturer. 

material og metode: Biopsier fra partielle supraspinatussenerupturer og ledsagende sub-
scapularissene hos 9 pasienter ble sammenlignet med subscapularissene-biopsier fra en 
kontrollgruppe bestående av 10 pasienter med labrumruptur. Immunhistokjemiske under-
søkelser ble utført for identifisering av apoptose (aktivert caspase-3; Asp 175), proliferasjon 
(Ki67) og p53(M7001), et sentralt protein i regulering av celledød. Tendinopatiforandringer ble 
vurdert etter Hematoxylin og Eosin farging og klassifisert i henhold til Bonars skala. 

resultater: Biopsier fra supraspinatussener og ledsagende subscapularissener demonstrerte 
en signifikant øket forekomst av apoptose og p53 protein. Supraspinatussenen var signifikant 
mer tendinopatipreget enn både ledsagende- og kontroll-subscapularissener. Tenocyttaktivi-
teten var signifikant øket i suparspinatussenene.

Diskusjon: Den økede forekomsten av apoptose ved partielle supraspinatussene-rupturer 
er ledsaget av øket tenocyttaktivitet hvilket indikerer at apoptose kan være del av en kronisk 
reparasjonsprosess. Reguleringen av apoptose kan være forstyrret allerede ved tidlige former 
av supraspinatustendinopati.

betydning/relevans: Denne studien bidrar med det hittil største publiserte materialet av 
partielle supraspinatusrupturer og dokumenterer at øket apoptose er tilstede allerede før 
etablering av full-tykkelse rupturer. 
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Skulder/Albu

FUlltykkelse rUptUrer aV sUpraspinatUssenen Har 
signiFikant reDUsert mUskel-regenerasJonspotensiale

Lundgreen K Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo
Lian Ø Kristiansund sykehus HNR, Kristiansund
Scott A Department of Physical Therapy, University of British Columbia, Vancouver, Canada
Engebretsen L Ortopedisk Senter, Oslo Universitetssykehus

innledning: Rotatorcuff tendinopati er en av de vanligste årsaker til muskel- og skjelettpla-
ger. Ved rotator cuff ruptur er ledsagende muskelpatologi avgjørende for prognosen. Målset-
ning for studien var å sammenligne muskelforandringer ved partielle og full-tykkelse rupturer 
av supraspinatussenen.

material og metode: Muskelbiopsier fra 9 pasienter med partielle supraspinatusseneruptu-
rer og 15 pasienter med fulltykkelse supraspinatussene-rupturer ble sammenlignet. Hema-
toxylin og Eosin farging ble utført for kartlegging av degenerative forandringer. Immunhisto-
kjemiske undersøkelser ble brukt for identifisering av utholdende, langsomme type I og min-
dre utholdende, raskere type II mysoinfibre (Anti-slow skeletal myosin heavy chain antibody 
og Anti-fast skeletal myosin heavy chain antibody), satelittceller (CD56), proliferasjon (Ki67) og 
apoptose (aktivert caspase-3; Asp175).

resultater: Det forelå signifikant atrofi av både type I og type II myosinfibre ved fulltykkelse 
rupturer. Arealet av type II fibre var dobbelt så stort som arealet av type I fibre ved fulltykkelse 
rupturer. Muskelbiopsiene ved partielle supraspinatussene-rupturer hadde signifikant flere 
satelittceller og øket proliferativ aktivitet. Det var ingen tegn til øket apoptose i muskelbiopsi-
ene fra noen av rupturgruppene målt ved aktivert caspase-3.

Diskusjon: Progresjon fra partiell til fulltykkelse supraspinatusseneruptur er ledsaget av 
endret muskelfenotype. Det er en dreining fra utholdende type I muskelfibre til mindre ut-
holdende type II muskelfibre. Dette skiller seg fra vanlige aldringsforandringer hvor man ser 
et skifte mot øket forekomst av utholdende type I fibre. Muskulaturens evne til regenerering 
synes redusert ved etablering av full-tykkelse seneskader. Apoptose er ikke en del av de tid-
lige muskulære forandringene som ledsager rotatorcuffrupturer.

betydning/relevans: Våre funn antyder at operativ behandling ved symptomgivende, parti-
elle supraspinatussenerupturer kan redusere omfanget av muskelaffeksjon i tillegg til å fore-
bygge progresjon av rupturen. 

Fot/ankel

ankelartroDeser VeD martina Hansens Hospital 2007-2011

Mads Sundet   Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Einar Andreas Sivertsen  Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital

innledning: Ankelartrodese er en vanlig behandling ved vårt sykehus ved artritt og artrose i 
ankelleddet. Pseudartrose er den mest vanlige alvorlige komplikasjon og rapportert tilheling 
i litteraturen varierer fra 60% til 100%. Vi ønsket å vurdere våre egne resultater og identifisere 
risikofaktorer for komplikasjoner.

materiale og metode: Retrospektiv journalgjennomgang av alle ankelartrodeser utført ved 
vår institusjon i perioden 010107-311211. Opplysning om tilheling og infeksjonsforekomst ble 
hentet ut fra journal og røntgenarkiv.
  Det ble utført 48 artrodeser på 42 pasienter, 21 kvinner og 21 menn. 16 artrodeser ble 
utført med artroskopisk teknikk, mens 27 ble utført med åpen teknikk. Gjennomsnittsalder 
på operasjonstidspunktet var 64.3 år. Det var 40 primæroperasjoner og 8 reartrodeser. 2 av 
reartrodesene var primæroperert på annet sykehus. Indikasjonen for artrodese var: 8 primær 
artrose, 12 posttraumatisk artrose, 7 artrose grunnet instabilitet, 8 revmatologisk sykdom, 8 
pseudartrose, 3 hemokromatose og 2 andre årsaker. 

resultater: 31 (65%) av artrodesene oppnådde sikker tilheling, 13 (27%) utviklet en sikker 
pseudartrose. I fire tilfeller (8%) var tilhelingsstatus usikker. 8% fikk sikker dyp infeksjon (4/48), 
i tillegg hadde 2 pasienter mulig infeksjon. Ingen andre komplikasjoner ble registrert.
  Kort operasjonstid var assosiert med pseudartrose. For de som utviklet pseudartrose 
etter primæroperasjon var operasjonstiden gjennomsnittlig 70 minutter, mens den var 99 
minutter for de som tilhelte (p=0.016). Alder var også en risikofaktor for pseudartrose. Gjen-
nomsnittsalderen for pasientene som utviklet pseudartrose var 70.8 år, mens den var 61.2 år 
for de som tilhelte (p=0.005). Røykere hadde dobbelt så høy forekomst av pseudartrose som 
ikke-røykere, 50% (5/10) vs. 26% (8/31), men forskjellen var ikke statistisk signifikant (RR 1.93, 
95% KI 0.81-4.58).
  Det var ingen forskjell mellom skopiske og åpne artrodeser med tanke på tilheling. Samt-
lige infeksjonskomplikasjoner i studien (4 sikre og 2 mulige infeksjoner) forekom hos de åpne 
artrodesene.
  Det var 8 reartrodeser i materialet, hvor det forekom 1 infeksjon, 1 pseudartrose og 2 
med usikker tilheling.

Diskusjon: Det er høy forekomst av pseudartrose hos våre ankelartrodeser. Røyking og høy 
alder er allment kjent som riskofaktorer for pseudartrose, men mer overraskende fant vi også 
at kort operasjonstid disponerer for pseuartroseutvikling. Dette kan fortolkes på flere måter, 
men det er nærliggende å tro at lengre operasjonstid kan være et uttrykk for mer grundig 
kirurgisk teknikk. 

betydning/relevans: Pasienter bør informeres om høy risiko for pseudartrose ved ankelar-
trodese, og oppfordres til røykeslutt. Grundig kirurgisk teknikk er antakelig viktig for et godt 
resultat. Artroskopisk prosedyre virker å ha mindre infeksjonsrisiko, og bør foretrekkes hvis 
mulig.
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Fot/ankel

44 primære ankelartroDeser operert VeD st. olaVs Hospital i perioDen 
2000-2010. en analyse aV beHanDlingsresUltater VeD ForskJellige  
operasJonsmetoDer.

Gabriel Chr. Forselv 1, Eivind Witsø 1,2

1 Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, 2 NTNU; Trondheim 

innledning: Ankelartodeser utføres med ulike metoder, som for eksempel endoskopisk tek-
nikk, åpen osteosyntese og retrograd margnagle. I et retrospektivt tiårsmateriale undersøkte 
vi forekomsten av manglende tilheling og infeksjon ved de forskjellige metodene.

materiale og metode: 57 operasjoner ble i perioden 2000-2010 kodet NHG40: Artrodese av 
talocruralledd med intern fiksasjon. Ved gjennomgang av journaler identifiserte vi pasienter 
som ble operert med en primær ankelartrodese, i alt 44 pasienter. Disse 44 pasientene ble et-
ter operasjonsmetoden delt i fire grupper: Åpen artrodese med fibulaosteotomi (n=15), åpen 
artrodese uten fibulaosteotomi (n=12), endoskopisk artrodese (n=9), og artrodese med retro-
grad margnagle (n=8). Vellykket tilheling ble ved journalgjennomgang vurdert som fravær av 
belastningsrelaterte smerter og røntgenologisk tilheling. I tillegg registrerte vi postoperative 
infeksjoner. 

resultater: Av 44 pasienter med primær ankelartrodese tilhelet 28 (64 %). Åpen artrodese 
med fibulaosteotomi tilhelet i 9/15 (60 %). Åpen artrodese uten fibulaosteotomi tilhelet i 8/12 
(67 %). Artroskopisk artrodese tilhelet i 4/9 (44 %). Artrodeser med retrograd margnagle tilhe-
let i 7/8 (88 %). Tre pasienter ble reoperert på grunn av infeksjon, to etter åpen prosedyre med 
og uten fibulagraft, og én etter retrograd margnagle. Av 16/44 pasienter med manglende 
tilheling er hittil 10 operert med reartrodese. Hos de resterende seks pasientene med man-
glende tilheling er reartrodese vurdert, men ikke utført på grunn av enten medisinske kontra-
indikasjoner, pasientens ønske, eller at de står på venteliste. 

Diskusjon: Dette er en retrospektiv undersøkelse med de svakheter det innebærer, og da-
tagrunnlaget er lite. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. I vårt materiale er det 
høyest forekomst av tilheling ved bruk av margnagle, og tilhelingen er lavest ved artroskopisk 
teknikk. Det oppstod en postoperativ infeksjon i ca 7 % av tilfellene, noe som er høyt, tatt i 
betraktning av at dette er elektive inngrep. Tid til tilheling ved de ulike operasjonsmetodene 
er ikke registrert i dette materialet. Indikasjonen for artrodese var svært forskjellig, og det 
postoperative aktivitetsnivået kan bidra til ulik terskel for å angi smerte. 

betydning/relevans: Undersøkelsen vår tyder på at behandlingsresultatet etter primær 
ankelartrodese kan bli bedre. Videre studier er ønskelig, og standardisering av inngrep og 
oppfølging vil gi bedre forskningsgrunnlag.

Fot/ankel

reDUsert intraartikUlær belastning og lite kompresJon i  
ankelleDDet UnDer Vektbæring Hos pasienter operert meD  
leDD-DistraksJon (artHroDiatase)

Harald Steen*, Ragnhild Gunderson**, Leif Pål Kristiansen, Joachim Horn, Per Ludvigsen 

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 
*Ortopedisk avdeling
**Radiologisk avdeling

innledning: Artrodiatase anvendes ved langtkommen artrose i ankelleddet som et alternativ 
og utsettende inngrep til ankelartrodese. Pga stor variasjon i individuelle faktorer med betyd-
ning for resultatet ved bruk av metoden, er økt kontroll med et standardisert regime ønskelig.
Vi ønsket derfor å måle krefter, deformering og grad av redusert belastning over ankelleddet 
under vektbæring ved artrodiatase kirurgi. I tillegg ønsket vi å registrere endring i leddbrus-
kens tykkelse (høyde) forbundet med prosessen.

materialer og metoder: Med kraft transducere montert over ankelleddet i den eksterne 
fiksasjonsrammen og med implanterte tantalum kuler i bensegmentene på hver side av ta-
locruralleddet, kan rammens distraksjonskraft og prosentvise andel av vektbæringen (såkalt 
“Load-share”) måles, og samtidig også endring i avstand og intersegmentell bevegelse (flek-
sibilitet) mellom tibia og talus [radiostereometrisk analyse (RSA) metode]. Fullt testbatteri ble 
anvendt hos 7 pasienter postoperativt og med 3 ukers intervaller inntil det eksterne appara-
tet ble fjernet etter 3 måneder.

resultater: Utvendig distraksjon av apparatet med 5-13 (median 8.8) mm resulterte i en inn-
vendig median utvidelse av leddspalten med 4.1 (3.1 – 5.5) mm under behandlingen. Høye 
tensjonskrefter (maksimum 439 N) oppstod i rammen og leddet ble avlastet 50% eller mer 
hos samtlige pasienter. Under vektbæring (median verdi 51 % av kroppsvekten) ble leddspal-
tehøyden redusert med mindre enn 1 mm hos alle bortsett fra 1 pasient.
  Postoperativt etter 1.0 (0.4-1.9) år var median avstand mellom talus og tibia økt med 0.7 
(-2.3 – 2.1) mm, hvilket tolkes som en tilsvarende endring i leddbruskens høyde. 

betydning/relevans: Monitorering av krefter og deformering ved anvendelse av artrodiata-
se metoden viser at tensjonskreftene i den eksterne rammen kan reduseres, og at en diastase 
på omtrent 2 millimeter i leddspalten er tilstrekkelig til at leddet avlastes og direkte kontakt 
mellom leddflatene unngås under vektbæring.
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Fot/ankel

transposisJon aV tibialis posterior senen som beHanDling aV  
DroppFot etter knelUksasJon. 

Marius Molund, Lars Engebretsen, Kjetil Hvaal, Jan Hellesnes, Elisabeth Ellingsen Husebye
Ortopedisk avdeling OUS Ullevål

innledning: Droppfot etter kneluksasjon har en insidens på 14-40%.
Ved vedvarende droppfot kan pasientene få bedret dorsalfleksjon og gangavvikling ved 
transposisjon av tibialis posterior senen til dorsalsiden av foten. Det finnes få studier, alle med 
få inkluderte pasienter, om emnet.

materiale og metode: N. peroneus utfall ble undersøkt ved gjennomgang av journalen til 
247 pasienter behandlet for kneluksasjon ved OUS. 14 pasienter, 11 menn og 3 kvinner, ble 
behandlet med transposisjon av tibialis posterior senen grunnet droppfot.
Pasientene besvarte et spørreskjema vedrørende egen opplevelse og tilfredshet etter opera-
tiv behandling.
  Ved kontroll hos lege og fysioterapeut ble det fylt ut AOFAS Ankle-Hindfoot scale. Kraft 
for dorsalfleksjon ble testet med dynamometer, ROM testet med 30 grader flektert kne, samt 
6 minutters gangtest. Per dd har 10 pasienter besvart tilsendte spørreskjema og 7 pasienter 
har vært inne til kontroll.

resultater: 47 pasienter hadde primært utfall av n. peroneus, 43 av disse med droppfot. Det-
te gir en insidens for droppfot på 17,4%. Etter 1 år hadde 15 spontan bedring av symptomer. 
1 opplevde i tillegg spontan bedring etter mer enn ett år. 13 pasienter hadde persisterende 
droppfot, men ble av ulike årsaker ikke operert. 14 er operert med senetransposisjon.
  9 av 10 pasienter angir at de er tilfreds med resultatet. Alle ville blitt operert på nytt og 
samtlige ville anbefalt inngrepet til andre med lignende problemer. 1 av 10 har hatt en kom-
plikasjon i form av rupturert graft og måtte reopereres.
Gjennomsnittlig kraft for dorsalfleksjon var 109 Nm, tilsvarende 36% av frisk side. Gjennom-
snittlig ROM var 65°, tilsvarende 72% av frisk side. 6 min gangtest ga gjennomsnittlig 551 m. 
Gjennomsnittlig AOFAS Ankle-Hindfoot scale 89.

Diskusjon: Vår undersøkelse viser meget høy tilfredshet etter inngrepet (90%). Kraftpresta-
sjon på 36% er noe høyere enn sammenlignbare studier har vist. Både ROM, 6 minutters 
gangtest og AOFAS scale viser meget gode resultater. Ingen har behov for dropp-fotskinne 
etter kirurgi. Vi mener å kunne anbefale metoden ved vedvarede droppfot over ett år etter 
skade på n. peroneus i forbindelse med kneluksasjon.

betydning/relevans: Studien gir oss bedre kunnskap om insidens, samt potensiale for spon-
tan bedring ved droppfot etter kneluksasjon. Den gir også økt kunnskap om forventet resul-
tat av operativ behandling med senetransposisjon.

Fot/ankel

kompleks FotkirUrgi: alltiD Vil Det trenges en inDiViDUell tilnærming  
– Case DisCUssion

Hahn Andreas, Soria Moria Klinikken, Oslo

innledning: Det dreier seg om en 50 år gammel man som pådro seg under en bilulykke som 
17 åring en skaftfraktur i lårbeinet og en åpen tibiafraktur på venstre side. Han ble både kon-
servativt og operativt behandlet. Blant annet flere ganger med hudtranslantasjon og senere 
med artrodese i IP-leddet av venstre stortå. Han er ellers frisk og jobber som bonde på egen 
gård.

Forløp: Han har fungert bra i ca 25 år etter ulykken men de siste 5-7 årene er det økende pla-
ger i venstre forfot og venstre ankel. Mest belastningsavhengig og med noe stivhetsfølelse 
om morgen. Også plager med en stiv stortå, særlig i skotøy og i selve tuppen av stortåen ved 
belastning. Han har ikke fått noe form for behandling enda. 

Funn: Røntgenbilder viser sequele etter tidligere distal tibiafraktur med synostose mellom 
fibula og tibia, artrose i talocruralledd og noe i subtalarledd, avstivet IP-ledd og hammertå-
feilstilling i 2. og 3. tå.

relevans: Med denne kasuistikken skal det gis et tilnærmingsforeslag til slike komplekse 
fot-og ankel problemstillinger. Symptomene og anatomiske forandringer skal analyseres og 
avveies i henhold til pasientens daglig situasjon og plager. Røntgenbilder vil bli vist og det vil 
bli diskutert forskjellige mulige løsningsforeslag. Til slutt vil det vises hvilken løsning som ble 
valgt i dette tilfelle og hvorfor.

betydning: Hovedbudskap med denne kasuistikken vil være at enhver kompleks problem-
stilling krever god tid, mye kunnskap og erfaring for å kunne forstå det egentlige problemet. 
Alltid vil det i slike tilfeller trenges en individuell tilnærming med et individuell tilpasset løs-
ningsforsøk. Kirurgene må derfor beherske flere forskjellige operative teknikker for å nettopp 
kunne gi denne individualiserte behandlingen i slike vanskelige tilfeller.
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Fot/ankel

tiDlige resUltater etter DekompresJon aV morton’s neVrom 

Ari Bertz Kysthospitalet i Hagevik, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen

bakgrunn: Morton's nevrom har vært omtalt i flere kapitler og artikler under «perifer nerve-
kompresjon». Standard behandling har alltid vært med eksisjon av nevrom, inntil oppstart av 
en ny teknikk med endoskopisk veiledet dekompresjon av nevromet. Denne teknikken base-
rer seg på behandling av Morton’s nevrom med kun dekompresjon uten behov for eksisjon. 
Den er inspirert av en gammel teknikk som ble brukt tidligere, men ikke var godt dokumen-
tert. 
 
Formål: Evaluering av resultater etter kirurgisk behandling av Morton’s nevrom med kun 
dekompresjon gjennom spalting av intermetatarsal ligament, med adheranseløsning uten 
fjerning av nevrom.

materialer og metoder: Studie omfatter pasienter som hadde klinisk tegn til Morton’s nev-
rom/metatarsalgi, og som ble behandlet kirurgisk med dorsal tilgang, identifisering av inter-
metatarsal ligament, og spalting av ligamentet. Teknikken er kombinert med bursotomi, og 
adheranseløsning rundt interdigital nerve. Et skreddersydd rehabiliterings program i 4 uker 
med tidlig fullbelastning av forfoten fra 3. postoperative dagen, og uten bruk av vanlige sko i 
4 uker. Alle pasienter ble fulgt opp prospektivt med registrering av VAS og AOFAS score (les-
ser tå) 3, 6, 12 uker, 1 år, og skal følges opp videre årlig i 3 år. 

resultater: 62 pasienter ble inkludert i studien. Denne artikkelen er gjennom gang av de 
første 32 pasienter som har vært til 1 års kontroll. Nevromets diameter ble målt peroperativt, 
med gjennomsnitt på 8,6 mm. 

3 uker 6 uker 12 uker 1 år

VAS (0-100) 81 6 4 2

AOFAS score(100=Best) 56 78 94 95

1 pasient ble reoperasjon med eksisjon, og 1 pasient fikk infeksjon og ble operert med sårre-
visjon uten behov for eksisjon.

Diskusjon: Resultatene viser en betydelig forbedring i både VAS og AOFAS score allerede 6 
uker postoperativt, med økende forbedring over tid. Den ene pasienten som trengte reopera-
sjon med eksisjon hadde nevrom med den største diameteren på 1,8 mm. Derfor anbefaler vi 
eksisjon av nevromer med diameter over 15 mm.

betydning: Dekompresjon kan bli en standard teknikk i behandlingen Morton’s nevrom. 
Fordeler: kortere operasjonstid, rask rehabilitering med tidlig belastning, i tillegg til normal 
sensibilitet distalt. Denne teknikken ser lovende ut, men vi avventer langtids resultater. 

Fot/ankel

pasienttilFreDsHeit etter operasJon For HallUx ValgUs meD  
intermetatarsal-Vinkel oVer 15 graDer. samanlikning aV pasienter  
operera meD CHeVron Distal osteotomi Vs. lapiDUs proseDyre 

Bjørn Robstad Overlækjar SIHF, Gjøvik, Ortopedisk avd.
Øyvind Sletten Assistentlækjar SIHF, Gjøvik, Ortopedisk avd.

innleiing: Hallux valgus definerast som lateral deviasjon av hallux som gjev progressiv sub-
luksasjon av MTP 1. Det har vore vanleg å handsame alle typer hallux valgus deformiteter 
med distal osteotomi (Chevron osteotomi og liknande) uavhengig av om det foreligg store 
deformiteter, hypermobil 1. stråle, mm. Dette har også vore vanleg ved SIHF, Gjøvik. Det er i 
dag meir utbreidd å nytte proximal korreksjon som TMT 1 artrodese (Lapidusprosedyre), der-
som intermetatarsal (IM)-vinkelen er stor (> 15 grader). Me ynskja å sjå på om det var ulikskap 
i pasienttilfredsheit og objektive data etter operasjon med distal osteotomi (Chevron) og 
proximal korreksjon (Lapidusprosedyre) hjå pasienter med stor IM-vinkel (> 15 grader). 
 
materiale og metode: Retrospektiv studie der me undersøkte 15 pasienter operera med La-
pidusprosedyre, og 15 pasienter operera med distal Chevron osteotomi. Pasientene måtte ha 
IM-vinkel > 15 grader for inklusjon. Pasientene vart poliklinisk vurdert etter tilheiling, og me 
utførte evaluering av pasienten sin funksjon, smerteevaluering og alignment etter Forefoot - 
AOFA-score. (American association Of Foot and Ancle score). Me undersøkte også radiologisk 
valgusvinkel (V-vinkel) samt IM-vinkel før - og etter operasjon.

resultater: Oppfølgjingstid var i gjennomsnitt 36.1 mnd i Chevrongruppa mot 10.9 mnd i 
Lapidusgruppa. Ulikskap i oppfølgjingstid skuldast at Lapidusprosedyre vart innført siste 18 
mnd.
Gjennomsnitteleg AOFA-score var i Chevron gruppen 83,2. IM – vinkel, pre- pg postoperativt 
var 17,9 grader og 17.1 grader. V-vinkel pre- og postoperativt var på 33,7 grader og 20.0 gra-
der.
Gjennomsnittelig AOFA-score var i Lapidusgruppen 83.7. IM – vinkel, pre- og postoperativt 
var 18,1 grader og 8.1 grader. V-vinkel pre- og postoperativt var på 38,5 grader og 18.2 grader
Pasienttilfredsheit vart gradert i nøgd, delvis nøgd og misnøgd. Me fekk følgjande svar: I 
Lapidusgruppa var 13 pasienter nøgde, mot 8 pasienter i Chevrongruppa. Delvis nøgde var 
0 i Lapidusgruppa mot 2 i Chevrongruppa. 2 var misnøgde i lapidusgruppa mot 5 i Chevron-
gruppa. 

Diskusjon: Det kan sjå ut som om pasienttilfredsheit er noko større hjå pasienter operera 
med Lapidusprosedyre enn med Chevronprosedyre hjå pasienter med auka IM vinkel. Denne 
studien er liten og retrospektiv i design. Det gjer at ein ikkje kan trekkje nokon konklusjon.

relevans: Resultata viste at ein bør vurdere Lapidusprosedyre ved korreksjon av større Hallux 
valgus deformiteter med auka IM-vinkel. Dette har me gjort til rutine ved vår avdeling. Dette 
er i samsvar med rådande retningsliner internasjonalt og nasjonalt. Det bør forskast meir på 
feltet, og ein større prospektiv studie vil kunne styrke resultata. 
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Kne/scopi 2

kneskaDe etter Fall Fra FJell. en kasUistikk.

Jon Olav Drogset, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim.

Fall fra store høyder kan medføre svært alvorlige skader eller død. Kasustikken omhandler en 
40 år gammel mann som den 25.04 2010 falt ned fra et fjell i Sunnmørsalpene. Fallet ble antatt 
å være vertikalt 800 m og horisontalt 200 m. Han var våken under hele fallet. Etter fallet ringte 
han selv etter hjelp fra NLA. Ved ankomst Sykehuset i Ålesund ble det påvist en venstresidig 
kneluksasjon som ble reponert. Perifer sirkulasjon og nervefunksjon var normal. MR av ven-
stre kne viste en totalruptur av ACL, PCL, en partiell LCL, og en ruptur av popliteus senen. I 
tillegg var det ruptur av mediale menisk og en dislokert lateral menisk som lå oppslått bak 
laterale femurcondyl. 

Pasienten ble overført til St Olavs Hospital der det den 5.5 2010 ble gjort testing av kneet i 
narkose. Lateralsiden ble bedømt instabil grad 1 på flektert kne og helt stabil på ekstendert 
kne. Det ble derfor bestemt ikke å gjøre noe stabiliserende kirurgi på lateralsiden. Medialsi-
den var instabil grad tre. Bakre skuffetest var positiv grad tre uten endepunkt. Lachmanns 
prøve var positiv grad 3 uten endepunkt. Det ble i samme narkose gjort endoskopisk PCL 
rekonstruksjon med patellarsenegraft, endoskopisk ACL-rekonstruksjon med hamstringsgraft 
fra kontralateral side, endoskopisk subtotal reseksjon av laterale menisk, åpen sutur av medi-
ale menisk og åpen sutur av MCL. Postoperativt hadde pasienten maksimalt 20 kg belastning 
i PCL ortose i 6 uker med derpå følgende opptrening. 

Til tross for dette utviklet pasienten en økende instabilitet fra PCL og medialsiden. Bakre skuf-
fetest ble igjen positiv grad tre med usikkert endepunkt og medialsiden var instabil grad to 
til tre. Det ble derfor 25.1 2011 gjort endoskopisk PCL revisjon med patellarsene allograft og 
MCL rekonstruksjon med tibialis anticus allograft. Pasienten gikk postoperativt regelmessig til 
fysioterapi. 

Ved kontroll 27.2 2012 hadde han trent seg gradvis opp og han deltar nå i de mest ekstreme 
former for alpin skikjøring. Dette uten instabilitetsfølelse. Ved klinisk undersøkelse hadde han 
full ekstensjon og god fleksjonsevne. Han greide å gå ned i knebøy på ett ben og opp igjen. 
Kneet var sidestabilt, Lachmanns prøve negativ med fast endepunkt for ACL og bakre skuf-
fetest negativ. Det var fortsatt noe quadricepsatrofi sammenlignet med andre siden. Det ble 
bestemt fortsatt trening med tanke på å bedre styrken. Det er ikke avtalt videre kontroll ved 
St. Olavs Hospital.

Konklusjon. Pasient med fall fra svært stor høyde med derpå følgende kneluksasjon. Godt 
resultat etter bruk av allograft ved PCL og MCL rekonstruksjon.
 

Kne/scopi 2

raDiologisk billeDDiagnostikk i VUrDering aV Fremre  
korsbånDrekonstrUksJoner.

A.P.Parkar *, M.A. van Roij **, T.Strand *, E.Inderhaug *, T.Harlem *, E.Solheim *
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen * og Atrium Medical Center Parkstad, Heerlen, Nederland **

Rekonstruksjon av fremre korsbånd er en veletablert behandling, men fortsatt er det rundt 25 
% av pasientene som ikke oppnår tilfredsstillende resultat. En mindre andel av disse blir re-
operert. En av de viktigste årsaker til utilfredsstillende resultat, er uheldig plassering av graf-
tet gjennom borekanaler i tibia og/eller femur. I de senere årene har mange kirurger endret 
teknikk for å oppnå en mer anatomisk plassering, enten ved ”double bundle” eller ”anatomic 
single bundle" graft. Radiologisk billeddiagnostikk postoperativt kan gi viktig tilbakemelding 
til operatøren, og er dertil et viktig hjelpemiddel i vurderingen av rekonstruksjoner som har 
feilet – før eventuell revisjonskirurgi.

Ved vår avdeling har det i mange år vært tradisjon for å anvende standardisert skjelettradio-
logi og MR hos korsbåndpasienter, men de siste 2 årene har vi økt bruken av CT, og spesielt 
3-D CT rekonstruksjoner.

Det vil bli redegjort for teknikk og vår oppfatning av nytteverdi av de ulike radiologiske mo-
daliteter hos korsbåndopererte pasienter. Skjelettrøntgen utført med standardiserte opptak 
kan gi god informasjon om plassering av tibiakanal og fiksasjonsmateriale, men er ikke nøyak-
tig nok for vurdering av femurkanalen, spesielt når det ikke anvendes transtibial drilling.

MR er den eneste modaliteten som fremstiller bløtdeler og kan gi informasjon om graftet, 
men ikke i den tidlige postoperative fasen. Det er imidlertid vanskelig å få nøyaktig fremstil-
ling av kanalplassering med MR. Til dette formålet er CT med 3-D rekonstruksjon best, og har 
hos oss de siste 2 årene erstattet skjelettrøntgen ved den tidlige postoperative kontrollen. 
Det er ikke nødvendig med repeterte undersøkelser. Stråledosen – ekstrapolert til om lag det 
dobbelte av en vanlig røntgen thorax - er akseptabel.

Det vil bli gitt en oversikt over nyere litteratur innen emnet, og vist eksempler på undersøkel-
ser foretatt ved vår avdeling.

litteratur:
Amis AA, Jakob RP Anterior cruciate ligament graft positioning, tensioning and twisting. Knee 
Surg Sports Traumatoll Arthrosc. 1998;6:S2-S12

Snyder GM, Johnson DL. Anatomic graft placement in ACL surgery: plain radiographs are all 
we need. Orthopedics 2011;34:116-118.

Bird JH, Carmont MR, Dhillon M, Smith N, Brown C, Thompson P, Spalding T
Validation of a new technique to determine midbundle femoral tunnel position in anterior 
cruciate ligament reconstruction using 3-dimensional computed tomography analysis. Ar-
throscopy 2011;27:1259-1267.
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Kne/scopi 2

Comparison oF eigHt tibial siDe DeViCes For soFt tissUe anterior CrUCiate 
ligament reConstrUCtion: a biomeCHaniCal stUDy

Cathrine Aga3, MD; Matt Rasmussen1; Sean Smith1, MSc; Kyle Jansson1, BS; Benjamin Petre2, MD; 
 Robert F. LaPrade2, MD, PhD; Lars Engebretsen4, MD, PhD; Coen A. Wijdicks1, PhD

1. Department of BioMedical Engineering, Steadman Philippon Research Institute, Vail, CO, United States
2. The Steadman Clinic, Vail, CO, United States
3. Department of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
4. Department of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital and Faculty of Medicine, University of Oslo, 
Oslo, Norway

background: The tibial fixation site has been reported to be the weakest point in anterior 
cruciate ligament (ACL) reconstructions. Numerous interference screws and combination 
sheath and screw devices are available for soft tissue fixation. The purpose of this study was 
to biomechanically evaluate eight different intratunnel tibial soft tissue fixation devices in 
response to cyclic and pull-to-failure loading. We hypothesized that all tested devices would 
provide sufficient fixation properties to allow for secure primary fixation of the graft.

materials and methods: Eight different intratunnel tibial soft tissue fixation devices were 
biomechanically tested in a porcine model with bovine tendons, with 10 specimens per 
group. The soft tissue fixation devices included three interference screws – the Biointer-
ference screw, BIOSURE PK, and RCI Screw – and five combined sheath and screw devices 
(combination devices) – the AperFix II, BIOSURE SYNC, ExoShape, GraftBolt, and INTRAFIx. The 
specimens were subjected to cyclic and pull-to-failure loading with a dynamic tensile testing 
machine. Ultimate failure load (N), cyclic displacement (mm), pull-out stiffness (N/mm), dis-
placement at failure (mm), load at 3 mm displacement (N), mechanism of failure, and device 
removal time (sec) were recorded.

results: The ultimate failure loads (N) were highest for the GraftBolt (1136 ± 115.6), followed 
by the INTRAFIx (1127 ± 155.0), AperFix II (1122 ± 182.9), BIOSURE PK (990.8± 182.1), Bio-Inter-
ference Screw (973.3 ± 95.82), BIOSURE SYNC (829.5 ± 172.4), the RCI Screw (817.7 ± 113.9) and 
ExoShape (814.7 ± 178.8). The AperFix II, GraftBolt, and INTRAFIx devices were significantly 
stronger than the BIOSURE SYNC, RCI Screw, and ExoShape. The least amount of cyclic displa-
cement (mm) after 1000 cycles was observed for the GraftBolt (0.65 ± 0.09), followed by the 
INTRAFIx (0.76 ± 0.07), RCI Screw (0.97 ± 0.22), AperFix II (1.58 ± 0.21), Bio-Interference Screw 
(1.61 ± 0.22), ExoShape (1.68 ± 0.30), BIOSURE PK (1.72 ± 0.29), and BIOSURE SYNC (1.92 ± 0.59). 
The GraftBolt and INTRAFIx devices and the RCI Screw allowed significantly less displacement 
than all other groups (P<0.05).

Conclusion: We confirmed our hypothesis that all tested devices would provide sufficient 
fixation characteristics to allow for secure primary tibial fixation of a soft tissue graft. 

Kne/scopi 2

FiksasJon aV HamstringgraFt i FemUr VeD aCl-rekonstrUksJon.  
resUltater etter to år - en prospektiV ranDomisert stUDie

Gifstad T  St. Olavs Hospital - Ortopedisk forskningssenter, NTNU
Drogset JO  St. Olavs Hospital - Ortopedisk forskningssenter, NTNU
Grøntvedt T  Rosenborgklinikken
Hortemo GS  St. Olavs Hospital - Ortopedisk forskningssenter

innledning: Det har blitt svært vanlig å bruke hamstringgraft ved ACL rekonstruksjon. Utalli-
ge fiksasjonsmetoder finnes, men få kliniske randomiserte studier er gjennomført. Hovedmå-
let med denne studien var å sammenligne resultatene til to ulike fiksasjonsmetoder i femur 
for hamstringgraft. I tillegg ønsket man å sammenligne operasjonstiden for de to metodene.

materiale og metode: 110 pasienter med ACL ruptur på to klinikker (A og B) ble prospektivt 
randomisert til rekonstruksjon med hamstringgraft fiksert med WasherLocTM i tibia og EZLocTM 
eller Bone MulchTM Screw i femur. Pasientene ble fulgt opp med kontroller etter 6 uker og 3, 6, 
12 og 24 måneder. Kontrollene inneholdt klinisk undersøkelse og ulike knescorer, i tillegg ble 
det utført testing av muskelstyrke ved to års kontrollen. 

resultater: Ved to års oppfølging var 99 av 110 pasienter (90 %) tilgjengelige. Tre pasienter i 
hver gruppe hadde etter to år gjennomgått ACL revisjon. Mer enn 95 % av pasientene i begge 
gruppene hadde Lachmanns test og Pivot shift test grad 0 eller 1 ved to års oppfølging. Me-
dian side-til-side forskjell målt med KT-1000 arthrometer var 1 mm (spredning 0 til 4) i EZLoc 
gruppen og også 1 mm (spredning -1 til 7) i Bone Mulch gruppen (p = 0,36). Ved samme kon-
troll var gjennomsnittlig Lysholm score 96 (SD ± 3,9, spredning 84 til 100) i EZLoc gruppen og 
94 (SD ± 7,1, spredning 57 til 100) i Bone Mulch gruppen (p = 0,13). Det var ingen signifikante 
forskjeller mellom gruppene i KOOS score. Median Tegner score var 7 (spredning 4 til 9) i 
EZLoc gruppen og 6 (spredning 3 til 10) i Bone Mulch gruppen (p = 0,51). Begge gruppene 
hadde signifikant lavere fleksjonskraft i skadet kne sammenlignet med frisk side, men det 
var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. EZLoc gruppen hadde signifikant lavere 
operasjonstid sammenlignet med Bone Mulch gruppen (p < 0,001 på klinikk A og p = 0,018 på 
klinikk B).

konklusjon: Begge fiksasjonsmetodene ga svært tilfredsstillende resultater og det ble ikke 
funnet signifikante forskjeller mellom gruppene verken ved klinisk undersøkelse, ulike knes-
corer eller muskelstyrke etter to år. Operasjonstiden var signifikant kortere i EZLoc-gruppen 
sammenlignet med Bone Mulch gruppen. 
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Kne/scopi 2

presentasJon aV en ny teknikk For seneFiksasJon i benVeV 

C Grimsgaard, O Reigstad, H Steen*, M Røkkum
Seksjon for hand og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
*Biomekanisk laboratorium
Oslo universitetssykehus

innledning: Mange ulike teknikker for fiksasjon av sener mot og i ben anvendes. Fiksasjon av 
sene begravet inne i benvevet er trolig en fordel for sikker ossøs integrasjon. Teknikkene som i 
dag anvendes tillater ikke en oppstramming av senen etter forankring i benvevet.

materialer og metoder: Vi har utviklet en teknikk for fiksasjon av en seneloop rundt en 
pinne i en benkanal. Seneloopen føres inn i benet ved anvendelse av et instrument med et 
speielt endestykke med sikteapparat. Etter at senen er innført bores en pinne gjennom sen-
ter av seneloopen guidet av et sikteapparat påkoplet instrumentet. Instrumentet fjernes, og 
seneloopen er da fiksert ved at seneloopen er tredd over pinnen som løper på tvers av bore-
kanalen. Dette muliggjør justering før endelig fiksasjon av seneloopen i borekanalen. 

resultat: Vi har gjennomført et utviklingsarbeid i samarbeid med Inven2 støttet av Helse 
Sør-Øst, og fått tillaget prototyper i samarbeid med mekanisk verksted ved institutt for medi-
sinske basalfag.
  Teknikken ble primært utprøvet ved testing eksperimentelt og nå er også prototypen 
anvendt operativt på kadaver. Teknikken gir en ualminnelig sterk fiksering av seneloopen i 
benkanalen.

betydning/relevans: Teknikken er utviklet for fiksasjon av seneloop i lunatum ved rekon-
struksjon etter SL ligamentskade, og kan muliggjøre artroskopisk gjennomføring av en vari-
ant av Brunelliteknikken. Teknikken kan også finne anvendelse innen andre felt, for eksempel 
ved fiksasjon av double-strand ACL graft i femur, ved fiksasjon av biceps-sene ved tenodeseo-
perasjon, ved stabilisering av patella og ved ulike senetransposisjoner. 

Kne/scopi 2

bmD VeD normal tilHeling aV sene i tibia bentUnnel  
- en longitUDinell eksperimentell stUDie i rotte. 

Hjorthaug GAa,b  a Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Madsen JEa,b  bOslo Universitetssykehus, Institutt for kirurgisk forskning
Nordsletten La,b  c Oslo Universitetssykehus, Avdeling for patologi
Reinholt FPc  d Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling   
Dimmen Sd,b 

innledning: Sener og ligamenter fester seg til ben via et overgangsvev med gradert kom-
pleksitet i struktur, sammensetning og mekaniske egenskaper. Dette unike overgangsvevet 
i et uskadd sene- eller ligamentfeste gjenskapes ikke ved tilheling etter skade eller kirurgi1. 
Resultatet av ligamentrekonstruksjoner med senegraft og kirurgisk senereimplantasjon er 
avhengig av solid tilheling av sene/ligament mot benvevet for ikke å svikte. Tilheling av sene 
i bentunnel er avhengig av benvekst inn i kanalen og videre biologisk forankring inn i senen. 
Tidlig benresorpsjon og tunnelutvidelse kan bidra til å svekke sene-ben-forbindelsen. Det 
er lite kunnskap om normal biomekanisk tilheling av senegraft i bentunnel. Vi ønsket å kart-
legge normal tilheling av kirurgisk sene-benforbindelse over tid. 

materialer og metoder: 61 rotter ble anestesert og operert med et 1,8 mm borehull i distale 
tibia, akillessenen løsnet fra leggmuskulaturen, senestumpen med intakt calcaneusfeste ble 
introdusert i bentunnelen og suturert ventralt2. Bentetthet (BMD) ble målt med fokus over 
bentunnelen med Dual Energy x-ray Absorptiometry (DExA) ved hjelp av Lunar PIxImus. 
Rottene fikk belaste fritt, og fikk ingen tilleggsbehandling ut over opioid analgesi postopera-
tivt. Dyrene ble avlivet etter 2, 3, 4 og 12 uker, og BMD-målingen ble gjentatt rett før avliving. 
BMD-data ble analysert med kvadratiske fokusområder tangentielt med ventrale cortex og 
senterakse gjennom bentunnelen. 

resultater: 8 dyr ble ekskludert pga fraktur, cutout av kanalen til ankelleddet eller infeksjon. 
I gjennomsnitt hadde dyrene lineær vektøkning over tid. De første 4 uker var gjennomsnittlig 
endring i fokusert BMD ikke signifikant, men viste tendens til reduksjon etter 2 uker og deret-
ter svak økning frem mot 3 og 4 uker. Etter 12 uker var det signifikant (p<0,0001) økning av 
fokusert BMD over bentunnelene.

Diskusjon/betydning: Det tok relativt lang tid før vi ved fokusert BMD kunne påvise noen 
økning av bentettheten over bentunnel med senegraft. BMD-måling er sannsynligvis ikke til-
strekkelig sensitiv for å vise at dette skyldes tidlig resorpsjon. Vår erfaring er at BMD over sene 
i bentunnel kan brukes ved vurdering av tilheling. I det aktuelle forsøket ble det påvist signi-
fikant økning I bentetthet først mellom 4 og 12 uker. Mekaniske tester og histologi vil siden 
kunne belyse om BMD-resultatene kan verifiseres. Denne studien vil danne metodisk grunn-
lag for kommende studier med intervensjon der vi vil undersøke om sene-ben-forbindelsen 
kan påvirkes positivt ved hjelp av legemidler.

1.Thomopoulos S, Williams GR, Soslowsky LJ. Tendon to bone healing: differences in biomechanical, structural, and 
compositional properties due to a range of activity levels. J Biomech Eng. 2003; 125(1): 106-13 
2. Dimmen S, Nordsletten L, Engebretsen L, Steen H, Madsen JE. The effect of parecoxib and indometacin on tendon-
to-bone healing in a bone tunnel: an experimental study in rats. J Bone Joint Surg Br. 2009; 91(2): 259-63.
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Kne/scopi 2

VeDVarenDe Hypoestesi etter HØsting aV Hamstringssener til  
korsbånDsrekonstrUksJon

Inderhaug E  Haraldplass Diakonale Sykehus   
Strand T  Haraldsplass Diakonale Sykehus
Solheim E  Universitetet i Bergen/Haraldsplass Diakonale Sykehus

innledning: Autologe hamstringssener har de siste år blitt den mest populære typen graft 
for fremre korsbåndsrekonstruksjon i Norden. Uheldige langtidsfølger etter senehøstingen 
inkluderer svekket muskelfunksjon, hypertrofisk arrvev, lokale plager fra donorsted og sensi-
bilitetsendring på leggen.

Grener av nervus saphenus er hyppigst skadet, og en lesjon av nerven fører til endret følelse 
eller tap av følelse distalt for hudsnittet for senehøstingen. Formålet med denne studien var å 
kartlegge insidens, utbredelse og karakter av sensibilitetsendringer 10 år etter senehøstingen 
hos korsbåndsrekonstruerte pasienter.

materialer og metode: Seksti-en pasienter, hvorav 35 menn, ble undersøkt ved en poliklinisk 
kontoll 10 år etter senehøsting i forbindelse med fremre korsbåndsrekonstruksjon. Gjen-
nomsnittsalder ved primæroperasjon var 30 (15-66) år. Pasientene fylte ut et spørreskjema for 
å kartlegge hvorvidt sensibilitetsendring var kjent, sensibilitetsendringens karakter og grad 
av plagsomhet. I tillegg fylte alle ut Shelbourne og Trumpers Anterior Knee Symptoms (AKS), 
et skjema primært laget for å kartlegge fremre kneplager etter høsting av patellarsenegraft. 
Lengde av arr og området med sensibilitetsendring ble kartlagt ved nøyaktig klinisk undersø-
kelse. Området med sensibilitetsendring ble så tegnet av for videre databehandling.

resultater: Endret følelse distalt for høstestedet ble funnet hos 85% (n= 52) av pasientene 
som ble undersøkt. Størrelsen på området med endret sensibilitet var i gjennomsnitt 70 
cm2 (4-235). Hos seks av disse pasientene var ikke sensibilitetsendringen erkjent før under-
søkelsen. Hos pasientene hvor endringene var kjent syntes 87% ikke at dette var plagsomt. 
Sensibilitetsendringens karakter var hos 55% nummenhet. 11% hadde både nummenhet og 
parestesier, mens 2 pasienter kun hadde parestesier. AKS i gruppen som ble undersøkt hadde 
et gjennomsnitt på 89 (Range 29,100). Hos pasientene som synes sensibilitetsendringen var 
plagsom, var gjennomsnittlig AKS 79 (SD 16). Av symptomer kartlagt ved AKS, var det spesielt 
ubehag ved knestittende/kneling som skilte seg ut - 46% hadde slike plager.

Diskusjon/betydning: 10 år etter høsting av hamstringsgraft har majoriteten av pasienter 
fortsatt endret sensibilitet distalt på leggen på grunn av skade av nervus saphenus perope-
rativt. Endringen består hovedsaklig av nummenhet og hos enkelte parestesier. Kun èn av ti 
synes symptomene er plagsomme, men grunnet hyppigheten av disse følgene bør pasien-
tene preoperativt informeres om insidens og utbredelse av sensibilitetsendringer ved høsting 
av autologe senegraft.

Kne/scopi 2

Fremre korsbånDsskaDe FØrer i liten graD til sekUnDære menisk 
- og brUskskaDer Hos barn

Moksnes H¹, Engebretsen L², Risberg MA¹
¹ Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering, Seksjon for Idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole; 
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og NIMI
² Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og OSTRC

innledning: Det er godt dokumentert at personer med ruptur av fremre korsbånd (ACL) har 
økt risiko for kneleddsartrose på lang sikt, og at de med menisk- eller bruskskade har større 
risiko. Prevalensen av meniskskader ved tidlig operativ behandling av barn med ACL ruptur er 
rapportert til mellom 35% og 69%. Ingen prospektive studier har undersøkt om ikke-operativ 
behandling av barn med ACL ruptur medfører sekundære skader. Formålet med denne stu-
dien var å prospektivt undersøke insidensen av menisk- og bruskskader hos barn med kjent 
ACL ruptur. 

materiale og metode: Vi rekrutterte de 40 første barna (41 knær) i en pågående prospektiv 
kohortstudie. Inklusjonskriteriene var traumatisk ACL ruptur hos barn med åpne vekstsoner 
oppstått ved alder 12 år eller yngre. Fjorten jenter (35%) og 26 gutter (65%) med gjennom-
snittsalder 11,0 år (±1,4 år) på skadetidspunktet ble undersøkt med bilaterale høykvalitets MR 
bilder (3.0 Tesla) ved to tidspunkt; MR1: 2,2 år (±1,4 år) etter skade, og MR2: 1,7 år (±0,1 år) etter 
MR1. Undersøkelsene ble beskrevet av to uavhengige MR-radiologer. Prevalens og insidens av 
menisk- og bruskskader ble beregnet med SPSS. 

resultater: Prevalensen av menisk- og bruskskader i knær med ACL ruptur var henholdsvis 
39,0% (medial, n=6; lateral, n=7; medial + lateral, n=3) og 12,2% ved MR1, og 41,5% (medial, 
n=7; lateral, n=7; medial + lateral, n=3) og 12,2% ved MR2. Insidensen av nye meniskskader 
var 4,8% (1 ny medial og 1 ny lateral, mens 1 lateral var normalisert).Ved MR1 og MR2 var hen-
holdsvis 10 (24,4%) og 13 (31,7%) knær operert med ACL rekonstruksjon. Prevalensen av me-
nisk- og bruskskader i kontralateralt kne var henholdsvis 10,3% og 2,6% ved MR1, og 10,3% og 
5.1% ved MR2. Insidensen av nye meniskskader i kontralateralt kne var null, mens insidensen 
av nye bruskskader var 2,5%. 

Diskusjon: Insidensen av nye menisk- og bruskskader i knærne til barn med ACL ruptur over 
en periode på 1,7 år var lav. Prevalensen av meniskskader var i tråd med tidligere litteratur.

betydning: Resultatene i denne studien gir støtte til en behandlingsalgoritme med primær 
ikke-operativ behandling av ACL ruptur hos barn med åpne vekstsoner i forhold til risiko for 
sekundære menisk- og bruskskader. 
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Kne/scopi 2

eFFekt aV menisk- og brUskskaDe på pasientrapportert resUltat etter 
rekonstrUksJon aV Fremre korsbånD

en stUDie aV 8476 pasienter Fra norsk og sVensk korsbånDsregister meD  
2 års oppFØlging

Røtterud JH  Ortopedisk avdeling, Akershus Universitetssykehus
Sivertsen EA  Ortopedisk avdeling, Akershus Universitetssykehus
Forssblad M  Capio Artro Clinic AB og Stockholm Sports Trauma Research Center, Karolinska Institutet
Engebretsen L   Senter for idrettsskadeforskning og Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus 
Årøen A  Senter for idrettsskadeforskning og Ortopedisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

innledning: Effekten av intraartikulære skader på pasientrapportert resultat etter rekonstruk-
sjon av fremre korsbånd er ikke tilstrekkelig kartlagt.

Formål: Undersøke effekten av menisk- og bruskskade på pasientrapportert resultat 2 år et-
ter rekonstruksjon av fremre korsbånd.

materiale og metode: 15783 pasienter med primær rekonstruksjon av fremre korsbånd ble 
registrert i det norske og svenske korsbåndsregisteret fra 2005 til 2008. Knee Injury and Os-
teoarthritis Outcome Score (KOOS) ble benyttet som mål på pasientrapportert resultat. Ved 
2 års oppfølging besvarte 8476 (54%) av pasientene KOOS. Multippel lineær regresjon ble 
benyttet for å undersøke effekten av menisk- og bruskskade på hver av KOOS subskalaene 
(Smerte, Symptomer, Funksjon i hverdagen, Funksjon i sport/fritid og Knerelatert livskvalitet).

resultater: 3674 (43%) pasienter hadde meniskskade, 1671 (20%) hadde overflatisk bruskska-
de (International Cartilage Repair Society [ICRS] grad 1 eller 2) og 551 (7%) hadde dyp brusk-
skade (ICRS grad 3 eller 4). Lineær regresjonsanalyse avdekket ingen signifikante effekter av 
meniskskade eller overflatisk bruskskade på KOOS 2 år etter rekonstruksjon av fremre kors-
bånd. Dyp bruskskade var assosiert med signifikant dårligere resultat i alle KOOS subskalaene.

Diskusjon: På tross av frafallet av pasienter (46%) er studien den mest omfattende på områ-
det. Studien bekrefter funn gjort i en tidligere studie fra Norsk Korsbåndsregister1.

betydning: Pasienter med dyp bruskskade rapporterte mer smerte, mer symptomer, dårli-
gere funksjon i hverdag, sport og fritidsaktiviteter og dårligere knerelatert livskvalitet sam-
menlignet med pasienter uten bruskskade 2 år etter rekonstruksjon av fremre korsbånd. 
Meniskskade og overflatisk bruskskade påvirket ikke pasientrapportert resultat 2 år etter 
rekonstruksjon av fremre korsbånd. Disse funnene har betydning for pasientinformasjon og 
behandlingsstrategi.

referanser: 1. Pasienter med dyp bruskskade rapporterte mer smerte, mer symptomer, 
dårligere funksjon i hverdag, sport og fritidsaktiviteter og dårligere knerelatert livskvalitet 
sammenlignet med pasienter uten bruskskade 2 år etter rekonstruksjon av fremre korsbånd. 
Meniskskade og overflatisk bruskskade påvirket ikke pasientrapportert resultat 2 år etter 
rekonstruksjon av fremre korsbånd. Disse funnene har betydning for pasientinformasjon og 
behandlingsstrategi.

opplæring aV tUrnUsleger i akUtt traUmatologi  
- en aUDioVisUell opplæringsplattForm 

Erik Øigarden. 

Ortopedisk avdeling, Sentralsykehuset i Telemark- Skien.

innledning: Nye turnusleger er en vigtig ressurs for sykehusene. Nærmere halvparten av 
turnuskandidatene på hvert kull ender opp i en sluttstilling på det sykehus hvor de avtjener 
deres første turnus. 
Ved mange sykehus har turnusleger en sentral rolle (og ved noen mindre lokalsykehus en 
bærende rolle) for behandlig av pasienter.
Som en respons på dette har det ved STHF-Skien blitt laget et mer inngående undervisnings-
opplegg for opplæring av kirurgiske turnusleger i akutt traumatologi. 
Traumatologi er et praktisk og erfaringsbasert felt, men med bruk av teoretisk undervisning 
kombinert med instruktive videoopptak, har vi forsøkt å gjøre oppstarten for legene i skade-
poliklinikken mindre vanskelig. 
Læringsmodellen ble utviklet på bakgrunn av erfaringer fra medisinstudenter i Krakow, Polen, 
som jobbet hjemme på norske sykehus i feriene. De så behovet for bedret introduksjon og 
opplæring av studenter som skulle returnere til Norge og starte deres karriere. 
Under foreningen Copernica Alumni ble det i sammarbeid med tidligere norske Krakow-stu-
denter laget et undervisningsopplegg for avgangs-studentene som dekket akutt medisinsk, 
kirurgisk og ortopedisk behandlig. Behovet for denne opplæring er vel så aktuelt for nyutdan-
nede turnusleger som har studert i Norge.

materialer og metoder: Det startes med en Powerpoint presentasjon med teoretisk under-
visning inklusive røntgendiagnostikk. 
Dette følges av instruksjonsvideoer på hvordan man gjør objektiv undersøkelse, setter lokala-
nestesi ,reponerer og gipser. 
Deretter praktisk opplæring med gipsing av kollega. 

Copernica Alumni har laget en "Survival Handbook" som dekker kirurgisk, ortopedisk, medi-
sinsk, psykiatrisk samt allmenn medisin, og er en forenklet og samlet Turnuslege Håndbok, 
som tilbys nye turnuskandidater til kostpris.

resultater: Vi har fått positive tilbakemeldinger fra turnuskandidater og sykepleiere i mot-
takelsen i forhold til de unge legers bedrede egen-trygghet og raskere selvstendige arbeids-
evne ved skadepoliklinikken. 

Diskusjon: Kan audiovisuell opplæring være med på å bedre kvalitetssikring og opplæring av 
turnusleger i Norge?

betydning: Basert på generelle tilbakemeldinger fra turnusleger rundt omkring i landet, er 
det for svak opplæring i akutt skade- og bruddbehandlig.
Denne undervisningsplattformen er med på å sikre bedret opplæring.
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