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LINK® MP® Reconstruction Prosthesis. 
Safety – No Morse Taper – no modular junction fatigue fractures
Strong – tested under worst-case scenario conditions without any proximal bone support
Fully proven – documented results since 1993 with more than 40,000 implantations worldwide
Versatility – Full modularity in situ for every patient 
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Redaktørens hjørne
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Terje Vagstad, redaktør

Puh, eit langt og travelt år 
går snart til endes, eit år 
fullt av gleder og sorger, av 
oppturar og nedturar, av ut-
fordringar og rutine, latter og 
glede men og tunge stunder, 
fullt av livet altså. Mykje har 
skjedd både lokalt, regionalt, 
nasjonalt og globalt som har 
sett i sving alle desse indre 
prosessane, verda svirrar 
vidare i rekordfart og ein 
skal vere god for å henge 
med på alt. Det skal bli godt 
med ein pause, godt med 
tid til vener og barn, tid til 
rekreasjon, ettertanke og til 
å oppsummere tida som har 
vore og legge planar vidare 
for neste år.

har det skjedd mykje godt, dei 
fleste lesarane her har på ein 
eller annan måte vore involvert 
på haustmøtet som i år igjen har 
hatt rekord i antal påmelde. Det 
har funne si form men vi må 
likevel våge utvikle det vidare, 
halde interessa oppe og jobbe 
kontinuerleg med innhald og 
form. Triveleg, sosialt og fagleg 
gjevande har vore hovudmantraet 
nokre år no, dette skal vi halde 
på. Nytt av året var haustmøte-

appen som vart godt motteke, 
det vert arbeidd kontinuerleg 
med utvikling av denne etter til-
bakemeldingar og erfaringar og vi 
satsar på å levere eit endå betre 
produkt der og neste år. Kanskje 
vi om nokre år klarer levere 
denne god nok til at vi ikkje treng 
sende ut haustmøteboka? Sjølv 
om ortopedposten no endeleg 
igjen er blitt ein viktig bidragsytar 
ifht økonomien ville vi då sann-
synlegvis spare ein del pengar, 
det er dyrt å trykke og sende ut 
papir. Time will show.

Ein æra er imidlertid over
2 år er gått med Jon Olav som 
leiar og vi i styret har hatt det 
godt og triveleg. Ein æra er imid-
lertid over. Dei siste 3 leiarane 

(og og ein del styremedlemmer 
forøvrig) har hatt sterk tilknytning 
til det idrettsmedisinske miljøet, 
ikkje minst fotballmedisin. Mange 
problem har blitt diskutert og 
løyst etter styremøter, dette frå 
Ketil Holen si tid, med Knut 
Fjeldsgaard likeså. Denne tida er 
no høgst sannsynleg over sjølv 
om vi har ein overgangsperiode 
med Jon Olav som past presi-

styret er dårlegare enn før, berre 
annleis samansatt. Som regel 

er det godt for utviklinga, godt 
for foreninga og godt for faget. 
Utvikling er eit nøkkelord.

Strategiplan vedteken
Etter mykje om og men er den 
nye strategiplanen vedteken, 
også der er det vesentlege 
moment å ta tak i og jobbe vidare 
med, utdanninga står framfor 
eit vegskille og mykje arbeid har 
vore lagt ned frå både Lios,  
spesialistkomiteen og styret for  
å kome i posisjon til medbestem-
melse og for å få påverke pro- 
sessane. Dette vil fortsette i 2016 
og blir svært viktig frametter.

Uro blant landets mindre 
sjukehus 
Mykje av bakgrunnen for dei nye 
utdanningsforløpa er endringane 
i spesialitetsordningane kor  
generalistane forsvinn og nær 
sagt rubbel og bit vert hovud-
spesialitetar. Dette igjen har 
skapt uro blant landets mindre 
sjukehus kor det nær sagt vil bli 
umogeleg å skape funksjonelle 

vi ha fleire ting i mente og ikkje 
kun sjå på vårt eige sjukehus 
og våre eigne behov. Hugs at 
det i norges land finst mange 
eldsjeler, unge som eldre. Dei har 
satsa alt på ei framtid i mindre 
lokalsamfunn, bygd seg hus, 
har familie og ungar i skulen og 
har ei glødande interesse for å 
skape eit produkt som fungerer 
trass i at sjukehusa dei arbeider 
på har vore trua med nedlegging 
i mange år. 5 sjukehus vart no 
trua av nedleggelsesspøkelset, 
dette førte til ei massiv mobilise-
ring lokalt. Eg skjønner dei godt. 

Redaktørens hjørne

” Dei siste 3 leiarane  
(og og ein del styre-
medlemmer forøvrig) 
har hatt sterk tilknyt-
ning til det idretts-
medisinske miljøet 
[...] Denne tida er 
no høgst sannsynleg 
over ...”

” ... godt for utviklinga, 
godt for foreninga og 
godt for faget ...”
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Lokale konsekvensar
Om den største arbeidsplassen 
i  ein kommune forsvinn vil det 
ha enorme lokale konsekvensar. 
Sjølv om ein vel å flytte for å få 
seg jobb er mange vener og kan-
skje familie igjen, dei du er glad 
i ynskjer du det beste og det er 
ikkje til å stikke under ein stol at 
nærhet til behandling for alle dei 
vanlegaste akutte lidelsane gjev 
ein voldsom trygghetskjensle. 

Rekrutteringsproblem er det 
hyppigast brukte argumentet for 
nedlegging, sterkt underbygd 
av dei nye spesialitetsreglane. 
OK - greitt nok det men kan ikkje 
ein la dei aktuelle få jobbe med 
dei sakene sjølve, sjå kor det blir 
problem og innrette seg deretter 
istadenfor å allereie no kutte for 
å unngå eit eventuelt problem 
i framtida? Eg berre spør…
Om ein kan legge fram tal som 
viser betra behandling og auka 
overlevelse grunna nedlegging av 
akuttfunksjonar ville det for meg 
vore eit viktig argument men det 
verkar ikkje som om ein klarer 
påvise det for dei vanlegaste 
lidelsane pasientar møter opp i 
akuttmottaket med. Geografi og 
avstand har eg ikkje teke med 
her, kun tryggheta nærhet gjev. 

Opprivande prosess 

likhet med fleire andre delar av 
landet vore igjennom ein enormt 

opprivande prosess ifht sjuke-
huslokalisering som endte med ei 
avgjerd det no er gått til sak om. 
Dette har effektivt sparka bein 
under samarbeidsprosjekt både 
mellom nord og sør og mellom 
dei enkelte sjukehusa, øydeleg-
gande for td forskingsprosjekt kor 
ein er avhengige av at dei andre 
sjukehusa sender pasientar til 
inkludering i din studie medan 
du då sender vise versa andre 
vegen. Slik kan vi ikkje ha det om 
vi skal kome sterkare og klokare 
ut til slutt. Andre har erfart dette 
før og vi må vel ikkje gjere den 
same feilen igjen.

Frå lokalt kan vi trekke  
parallelar til nasjonalt
Alle fagmiljøa burde bli einige 
om kor dei sjeldnaste tinga skal 
behandlast. Kun slik kan ein få 
nok volum til å drive godt. Det er 
litt paradoksalt at universitetssju-
kehusa tek funksjonar frå lokal-
sjukehusa grunna for lite volum, 
det kan vere td mindre enn 50 
kneproteser i året, desse kanskje 
fordelt på 2 kirurgar som står 
på alle desse inngrepa saman 

medan ein i Norge ikkje har sen-
tralisert til dømes kneluksasjonar. 
Nokon ting kan sentraliserast 
til Oslo, noko til Trondheim og 
Bergen, kanskje det finst mindre 
sjukehus rundt 

omkring i landet med spesial-
kompetanse eller interesse for  
å bygge det som kan ha ein  
regional funksjon? Dette krever  
mykje av alle, ikkje minst krever  
det at ein aksepterer at livet er å  
gje og ta, kanskje helst vere raus  
og gje. Vi kjem uansett ikkje til å  
mangle pasientar i framtida heller 
sjølv om vi får bukt med over- 
henvisnings/overbehandlings/ 
overoperasjonsivrigheita rundt 
omkring det ganske land.

Oljeindustrien som  
motor fuskar
Det er ikkje berre i sjukehus- 
vesenet sparekniven vert svinga. 
Oljeprisen er dårleg, oljeindustri-
en som motor fuskar og dette går 
ut over underleverandørar som 

tider er det godt å vere staleg 
ansatt, om ikkje sjukehuset ditt 
er nedleggingstrua då ... Vi har 
trygge jobbar, utfordrande og 
spennande er det og. Ein møter 
folk i alle livssituasjonar, dei kan 
vere skada eller sårbare, frus-
trerte og fortvila, glade over svar 
og løysingar vi gjev dei, fornøgd 
eller misfornøgde. 

Alt dette skal vi takle og meir 
til men det gjev oss ei enorm 
ballast så lenge vi ikkje gløymer 
det vesentlegaste, omsorg og 
omtanke. Tida vi går inn i no skal 
vere prega av dette. Ta vare på 
dine næraste, vis omsorg, vær 

” ... det er ikkje til å 
stikke under ein stol 
at nærhet til behand-
ling for alle dei vanle-
gaste akutte lidelsa-
ne gjev ein voldsom 
trygghetskjensle ...”

” ... kanskje det finst 
mindre sjukehus 
rundt omkring i 
landet med spesial-
kompetanse eller 
interesse for å bygge 
det som kan ha ein 
regional funksjon?”

” Vi kjem uansett ikkje 
til å mangle pasientar 
i framtida heller sjølv 
om vi får bukt med 
overhenvisnings/
overbehandlings/ 
overoperasjons- 
ivrigheita ...”

Redaktørens hjørne fortsatt ...



omtenksom. Vær grei! Livet går  
i bølgedalar, kan svinge frå eit  
øyeblikk til eit anna men det er 
dei korte eller lange stundene 
med fullstendig lukke vi hugsar 
best og tek vare på i langtids- 
minnet og hentar fram når vi 
treng det som mest. Tenk på  
det i forhold til barn og familie, 
vener og kollegaer. Vær eit med-
menneske, ein som bryr seg.

Jula i år vert god. Den markerer 
slutten på 2015 og varslar eit nytt 
år med nye muligheter som vi 
alle skal gripe. 

Eg ynskjer dåke alle ei fredeleg, 
triveleg, morsom og god juletid 
og eit riktig godt nytt år!

” Ta vare på dine  
næraste, vis omsorg, 
vær omtenksom.  
Vær grei!”
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Redaktørens hjørne

Med ynskje  
om ei fredeleg, triveleg,  
morsom og god juletid  

og eit riktig godt  
nytt år!

© IM Lundquist/Ødegaard reklame & design



Zimmer® Trabecular Metal™ Revision Knee Cones 

 Comprehensive sizing options to fill various defects in revision knee cases

 Fully instrumented approaches for accurate preparation and positioning of implants

 Implants designed to treat the defect independent of the final implant position

Zimmer Trabecular Metal Revision Knee Cones are a comprehensive solution for filling bony 
defects.  These cones are designed to properly support and independently position knee 
implants in order to more closely replicate normal anatomy. The Trabecular Metal Tibial and 
Femoral cones are designed for cemented and cementless use with the Zimmer NexGen® 
Legacy® Constrained Condylar Knee (LCCK) and RH Knee Systems.  When used with the RH 
Knee System in the United States, the Trabecular Metal Tibial and Femoral Cones are  
for cemented use only.
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Leder

Velkommen

Karl-Ivar Lorentzen, styreleder

Kjære medlemmer

Årets høstmøte ble nok en 
gang en stor suksess. Vi 
hadde over 600 registrerte 
deltagere, det ble avviklet 
21 symposier og 149 frie 
foredrag. Det var spesielt  
stor interesse for åpnings-
symposiet ”Smoking and  
orthopedic surgery” og det  
var en artig vri å bruke  
”Socrative” i spørreunder- 
søkelsen blant tilhørerne  
underveis. Ut i fra menings-
målingene virket det som  
det var mange ortopeder som 
var for en restriktiv holdning 
til røyking og kirurgi. I kjøl- 
vannet av symposiet ble  
det flere avisoppslag blant  
annet i Adresseavisen og  
Dagens Medisin.

Generalforsamlingen på torsdag 

Havelin ble velfortjent utnevnt til 
nytt æresmedlem i Nof. Gratule-
rer så mye! 

Stemningen på Torsdagsklubben 
var som tidligere år meget god og 
er kommet for å bli. 

Høstmøte er en av de viktigste 
møteplassene for det ortopediske 

miljøet i Norge. Møtet er en god 
arena for læring, treffe kolleger 
og etablere nye bekjentskap. 

Vi har fått noen tilbakemeldinger 
om mulige forbedringer, som vi 
tar med oss videre i planlegging-
en av neste års høstmøte. Jeg 
vil takke styret, alle faggrupper, 
industrien og andre samarbeids-
partnere for årets innsats. Uten 
dette dugnadsarbeidet hadde vi 
ikke fått dette til.

Endringer i styret
Jeg vil rette en stor takk til Knut 
Fjeldsgaard, Annette Wikerøy og 
Esten Haanæs som nå gir seg i 
styret som henholdsvis past pre-

(leger i ortopedisk spesialise-
ring). Dere har gjort en strålende 
innsats for foreningen vår! Jeg 
vil også rette en stor takk til Jon 
Olav Drogset for den gode jobben 
han har gjort som leder for fore- 
ningen! Samtidig ønsker vi Monica 
Sailer, Bernt Johan Marskar og 
Kjartan Koi velkommen inn i sty-
ret. Jeg vil også takke medlem-
mene for den tilliten jeg har fått 
som ny leder for Nof. 

Styret for perioden 2016-2018 
ser slik ut:

Cato Kjærvik, nestleder
Gunn Hulleberg, sekretær
Jon Olav Drogset, avgått leder/ 
” past president”
Terje Vagstad, redaktør NOP
Monica Sailer, kasserer
Bernt Johan Marskar,  
webansvarlig

Nofs strategiplan
Styret har revidert foreningens 
strategiplan. Den nye planen 
ble vedtatt på årets generalfor-
samling og gjelder for perioden 
2015-2019.

Strategiplanens formål er  
å bidra til:

-  å ivareta pasientens,  
medlemmenes og fagområdets 
interesser

-  at ortopeder er i stand til  
å kunne benytte det beste  
behandlingstilbud for våre  
pasientgrupper

-    å sikre kvalitet og kvantitet i ut-
danningen og etterutdanningen 
av ortopediske kirurger 

-  at det er tilstrekkelig behand-
lingskapasitet, samt sikre 
kvalitet og effektivitet

-  riktig prioritering i ortopedisk 
kirurgi og mellom de ulike 
spesialitetene

-  å sike gode betingelser for  
ortopedisk forskning og  
fagutvikling

-  et godt og utviklende kontakt-
nivå med relevante faglige, 
vitenskapelige, politiske og 
offentlige instanser

Planen vil være et viktig verktøy 
for foreningens videre arbeid. 

Aktuelle saker
For tiden er en av de viktigste sak- 
ene fremtidig utdanningsmodell 
for ortopedisk kirurgi. Styret og 
spesialiteskomiteen har allerede 
hatt et møte med representant 
fra Helsedirektoratet om saken. 

-
rende endelig utdanningsmodell. 
Styret, Lios og spesialitetskomi-

Leder

” For tiden er en av 
de viktigste sakene 
fremtidig utdannings-
modell for ortopedisk 
kirurgi. ...”



Swedish Orphan Biovitrum AS

Østensjøveien 18-Bryn, 0661 Oslo
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An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

www.xiapex.eu
  www.krokfi nger.no

 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny  
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enhver mistenkt bivirkning. Se preparatomtalens pkt. 4.8 for informasjon om 
bivirkningsrapportering.



Leder

teen i ortopedi vil samarbeide tett i det videre 
arbeidet med å forsikre oss om at kravet til en god 
ortopedisk utdanning ivaretas også i fremtiden. En 
av hovedsakene i denne forbindelse er å bevare en 
egen ren ortopedisk utdanning uten felles kirurgisk 
plattform. Det vil i så fall være et tilbakeskritt for 
ortopedisk utdanning.

Det er Norges tur til å arrangere Nordisk ortopedisk 
kongress i 2020. Styret starter å jobbe med denne 
saken på styremøte i januar, 2016. Vi kommer 
tilbake med mer informasjon på nyåret. 

2015 har vært nok et godt år for Norsk ortopedisk 
forening. Vi er en forening med et stort engasjement 
og mange dyktige mennesker. 

Jeg vil på vegne av styret ønske alle våre medlem-
mer en god jul og et godt nyttår!

Mvh

Leder Nof

Leder fortsatt ...
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Referat

Generalforsamlingen i  
Norsk ortopedisk forening (Nof)
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 15.00, Radisson Blu Plaza Hotel Oslo

Gunn Hulleberg, referent

Tilstede
Styret i Nof, og ca 70 medlemmer.

Saksliste
Sak 1
Åpning av Generalforsamlingen (GF) ved leder Jon 
Olav Drogset. GF mintes de medlemmer som er  
gått bort det siste året med 1 minutt stillhet. Dette 
er medlemmene: Arne Rugtveit, Jan Robert Dokke, 
Nils Nilssøn Helsingen, Petter Østhus og  
Nils Olaf Alm.

Sak 2
Valg av Anders Walløe som møtedirigent.

Sak 3
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 4
Utdeling av stipend

Charnley stipendet fra Ortomedic på kr. 100.000 
ble tildelt Max Temmesfeldt (AHUS). Tittel på 
studien: Lårhalsbrudd i god stilling hos eldre. Sam-
menligning av målinger på vanlige røntgenbilder 
med nye tredimensjonale CT-modeller.

Smith & Nephew stipendet på kr. 50.000 ble delt 
mellom to vinnere:

Tarjei Vinje (Haukeland). Tittel på studien:  
Mortality after hip fracture. Propensity score methods 
and causal inference in observational studies.

Trygve Holm Glad (OUS). Tittel på studien:  
Håndleddsprotese ved artrose.

Research Grant med støtte fra Heraeus Medical på 
kr. 50.000 ble tildelt Endre Søreide (OUS). Tittel på 

vivo analysis of the bone-soft tissue interface.

Sak 5
Årsberetning fra styret

Leder Jon Olav Drogset avla styrets rapport og viste 
til den trykte årsberetningen i Norsk ortopedpost 
(NOP) 3/2015. 

Han informerte også om at Nof er ansvarlig for å ar-
rangere Spring meeting (styremøte for Nordisk  
Ortopedisk Forening NOF) i 2017 og NOF-kongressen 
i 2020.

Sak 6
Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost

Redaktøren var ikke tilstede. Styret viste til NOP 
3/2015.

Sak 7
Rapport fra web-redaktør i Nof 

Redaktør Cato Kjærvik viste til rapport i NOP 
3/2015. Høstmøteboken foreligger i år både i papir-
utgave og som en mobiltilpasset nettside. Nof har 
Facebook-side og en vurderer Twitter.

Sak 8
Rapport fra kvalitetsutvalget

Det foreligger ingen skriftlig rapport fra Kvalitets-
utvalget. Det var heller ingen representant fra 
Kvalitetsutvalget på GF. Nof-styret vil følge opp om 
det er noen aktivitet.

Sak 9
Rapport fra spesialitetskomiteen 

Øystein Lian (leder) presiserte at spesialitetsko-
miteen jobber opp mot beslutningstakerne for at 
ortopedi forblir egen spesialitet med eget utdan-
ningsløp. Videre er det ønskelig å opprettholde krav 
om operasjonslister og en god kurspakke. Kvaliteten 
på håndverket er viktig for ortopedien.

Angående resertifisering for ortopediske spesialister, 
jobber spesialitetskomiteen for obligatorisk etterut-
danning uten resertifisering.
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På sikt planlegger Helsedirektoratet (Hdir) å legge 
ned Spesialitetskomiteene og erstatte funksjonen 
med et råd i Hdir med legeforeningsoppnevnt 
representant fra faget. Spesialitetskomiteen arbeider 
for å sikre at det blir avdelingsbesøk fortsatt og at 
det ikke er nok med bare elektronisk rapportering 
av utdanningsvirksomhet i sykehusavdelingene 
(SERUS skjema). 

egen arbeidsgruppe for å følge aktivt opp mot  
Helsedirektoratet.

Sak 10
Rapport fra Nasjonalt Register for Leddproteser1 

Sak 11
Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister1

Sak 12
Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister1 

Sak 13
Rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister1 

Sak 14
Rapport fra ACTA orthopaedica1

Sak 15
Rapport fra Bone and Joint Decade utvalget

Det foreligger ingen skriftlig årsrapport og ingen 
møtte til GF. Nof-styret vil følge opp om det er  
noen aktivitet.

Sak 16
Rapport fra UEMS1

Sak 17 
Rapport fra Norsk Forening for Ortopedisk  
Traumatologi1  

Sak 18
Rapport fra Nasjonalt Traumeregister (nasjonalt 
kvalitetsregister for alvorlig skadde pasienter)1

Sak 19
Rapport fra Norsk Artroskopiforening1 

Sak 20
Rapport fra Norsk Barneortopedisk Forening 

Leder Lars Foss viste til rapport i NOP 3/2015. Han 
informerte i tillegg om at deres høringsuttalelse 
av prioriteringsveilederen om behandlingsfrist for 

nevro-ortopediske barn, ikke var tatt til følge.  
Han stilte spørsmål om Nof styret hadde svart på 
høringen av prioriteringsveilederen. 

Nof styret: Siden prioriteringsveilederen er detaljert 
formidlet Nof styret oppgaven om å svare på  
høringsrunden til Hdir, til den enkelte faggruppe. 
Etter kontakt med Hdir ble svarfristen noe forlenget.

Sak 21
Rapport fra Norsk Fot- og Ankel Kirurgisk  
Forening1

Sak 22
Rapport fra Norsk Forening for Håndkirurgi1

Sak 23
Rapport fra Norsk Forening for Skulder- og  
Albuekirurgi1

Sak 24
Rapport fra Norsk Forening for Hofte- og Kneki-
rurgi1

Sak 25
Rapport fra Faggruppe for Osteoporose og Ben-
helse

Faggruppen har ferdigstilt behandlingsanbefalinger 
for sekundærforebygging av osteoporoserelaterte 
brudd på norske ortopediske avdelinger. Behand-
lingsveilederen ligger på nettsiden til Nof.

GF berømmer faggruppen for godt arbeid.

Sak 26
Rapport Norsk Forening for Revmakirurgi 

Det foreligger ingen skriftlig rapport fra Revma- 
kirurgi. Det var heller ingen fra Norsk Forening for 
Revmakirurgi på GF. Nof-styret vil følge opp om det 
er noen aktivitet i denne faggruppen.

Sak 27
Rapport fra Leger i ortopedisk spesialisering1

Sak 28
Rapport fra Norsk Spinalkirurgisk Forening1 

Sak 29
Rapport fra Nofs forskningsutvalg1

1. Viste til skriftlig rapport i NOP 3/2015
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Sak 30
Saker forelagt av styret 

a. Nof strategiplan 2015-2019
Nof-styret har tatt utgangspunkt i tidligere strategi-
plan og fornyet og forkortet denne. Endelig versjon 
har vært tilgjengelig for gjennomlesning på Norsk  
ortopedisk forenings hjemmeside (www.ortopedi.no).  
Styret har ikke mottatt kommentarer. Nof strategi-
plan 2015-2019 ble godkjent av GF uten endringer.

b. Obligatorisk etterutdanning av  
sykehusspesialister 
Orienteringssak av Esten K Haanæs som redegjorde 
for Bjørnlandsutvalgets (oppnevnt av legeforeningen)  
forslag til tellende obligatorisk og valgfri etterutdan-
ningsaktivitet. Videre om de tre ulike alternativer for 
obligatorisk etterutdanning: 

1. obligatorisk etterutdanning uten regodkjenning 
– avtalefestet. 

2. Obligatorisk etterutdanning – avtalefestet – og 
kombinert med krav til utdanningsinstitusjonene. 

3. Obligatorisk etterutdanning som alternativ 2,  
men også med regodkjenning. Saken er også belyst 
i NOP3/2015. Nof vil at Høstmøtet kan inngå som 
en del av den obligatoriske etterutdanningen for 
ortopeder.

Nye opplysninger fra Helsedirektoratet tyder på at 
EU-regler hindrer at man kan tape spesialiteten, så 
resertifisering (alternativ 3) er trolig ikke aktuelt. 

Kommentarer til sak 31b: Ketil Holen informerte om 
at EFORT arbeider med en felles EFORT-plan for obli-
gatorisk etterutdanning av spesialister. Han henstilte 
til at Nof evt søker om CME poeng for Høstmøtet.

Nasjonale kurs bør også inn i obligatoriske  
etterutdanning.

Sak 31
Saker forelagt av foreningens medlemmer

a. Nasjonalt Frakturregister
Orienteringssak av Lars Fosse . Frakturregisteret 
ved Stavanger universitetssykehus (FRES) arbei-
der med å etablere et frakturregister i Helse-Vest 
(FREHV). Erfaringer fra dette arbeide kan komme 
til nytte ved en eventuell etablering av et nasjonalt 
frakturregister. 

b. Endring av obligatorisk kurs Barneortopedi  
og Tumorkirurgi
Denne saken er trukket av forslagstiller Ketil Holen 
da den i stedet skal behandles av representanter for 
Barneortopedisk Forening og Spesialitetskomiteen.

Sak 32
Regnskap pr 31.12.14

Regnskap og balanse ble gjennomgått av kasserer 
Annette Wikerøy. Nof har stabil økonomi. Regn- 
skapet ble godkjent av Generalforsamlingen etter 
rettelse av en skrivefeil i balansen. Nof gikk i 2014 
med overskudd for første gang på flere år, dette 
skyldes økende inntekter for Nop’en og Høstmøte-
boka, flere utstillere på Høstmøtet og ekstra-
kontingenten fra medlemmene som ble vedtatt på 
Generalforsamlingen i 2012.

Sak 33
Budsjettforslag for året 2016

kommer det en vesentlig økning av utgifter til 
kontingenter (NOF, ACTA, EFORT) som det tas 
høyde for i budsjettet. Det ble ikke bestemt økning 
av ekstrakontingenten fra våre medlemmer. Det 
er mulighet for å øke beløpet for Nof stipendene 
dersom økonomien holder seg stabil eller bedres 
framover. Dette vurderes før neste års Høstmøte. 
Nofs medlemskontigent holdes uendret.

Budsjettforslaget ble godkjent av GF.

Sak 34
Valg 

Valgkomite: Hebe Kvernmo, Ketil Holen og  
Knut Fjeldsgaard 

Nytt styre i Norsk ortopedisk forening 2015-2017 

Leder:  

Nestleder:  
Cato Kjærvik, velges for 2 år
Sekretær:  
Gunn Hulleberg, velges for 2 år
Kasserer:  
Monica Sailer, velges for 2 år
Web - ansvarlig:  
Bernt Johan Marskar, velges for 2 år 
NOP - redaktør:  
Terje Vagstad, velges for 2 år
Avgått leder:  
Jon Olav Drogset, sitter i styret i 2 år
Vararepresentant:  
Greger Lønne, velges for 2 år 

Anmerkning av referent:  
leder i LIOS (velges på 

Generalforsamling fortsatt ...



Sak 35
Forslag til tema for Nof-symposium 2016

Faggruppe for osteoporose og beinhelse har kom-
met med søknad om å få arrangere Nof sympo-
siet ved Ortopedisk Høstmøte 2016. Tittelen på 
symposiet er foreslått til ”Hvorfor ikke bare gipse? 
Behandling av vanlige lavenergibrudd”. Norsk  
Forening for Ortopedisk Traumatologi blir med- 
arrangør av symposiet.

Nof oppfordrer medlemmene til å sende inn sine 
forslag til styret innen neste styremøte 7. januar 
2016. Arrangør av Nof-symposiet 2016 vedtas 
endelig da.

Sak 36
Æresmedlemskap 

-
dering for æresmedlem i Nof. Generalforsamlingen 

med akklamasjon.

Sak 37
Eventuelt – ingen saker

Sak 38
Tid og sted for GF 2016

Neste generalforsamling blir torsdag 22. oktober 
2016.

Møtedirigent Anders Walløe oppfordret tilslutt GF 
om at en til neste år sløyfer muntlig gjennomgang av 
årsrapportene der det ikke er tilføyelser utover den 
skriftlige rapporten som alt er publisert i NOP´en.

For styret
Gunn Hulleberg
Referent / Sekretær Nof

Generalforsamling fortsatt ...
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Hvert annet år er det et potensielt 
valgskred i styret. I år var igjen året 
for det. Blant annet ble Karl-Ivar 
Lorentzen valgt til ny leder og jeg 
ble løst fra vervet som leder. Selv 
om det er mye arbeid med det å 
sitte som leder i en såpass stor og 
dynamisk forening som Nof, er det 
også litt vemodig ikke å styre skuta 
lenger. Samtidig kan det være slik 
at andre arbeidsgivere og familie vil 
være glade for at oppmerksomheten 
i større grad blir rettet mot disse.

Jon Olav Drogset, avtroppende leder

Etter to år som leder og to år som nestleder kan det 
være på sin plass å oppsummere noe av det som 
har endret seg i foreningen i denne perioden.

Avskaffet
Tverrfaglig seminar på tirsdagen i høstmøteuka  
ble lagt ned etter flere forsøk på å få opp deltager- 
antallet. Dersom tema var interessant for ortopeder, 
møtte noen opp på tirsdagen; derimot møtte ikke de 
andre faggruppene som var invitert. Dersom tema 
var ikke-operativt vinklet, møtte ingen opp. Årsaken 
til dette var vel tidspunktet for seminaret og det fak-
tum at legeforeningen krevde at deltageravgiften var 
urimelig høy; spesielt for de gruppene vi ønsket å 
invitere. Dette var kravet for at legeforeningen skulle 
garanter for kurset økonomisk.

Banketten på torsdagen ble stemplet som utdatert, 
avskaffet og erstattet med Torsdagsklubben. På 
denne var bordplassering avskaffet og deltagerne 
fikk mulighet til å mingle med gamle og nye bekjente. 
Spesielt de yngste i foreningen satte pris på denne 
ordningen og møtte umiddelbart opp i store horder. 
Den generasjonen er vant til å velge og velge bort 
etter en oppvekst med datamaskinen på fanget.

Seniorpolitisk utvalg har avgått med døden. 

Nyvinninger
Elektronisk høstmøtebok 
ble gjennomført for første 
gang i år. Tilbakemeld- 
ingen fra medlemmene 
har så langt vært entydig 
positive. Det jobbes med 
ytterligere forbedringer. 
Tre nye faggrupper i  
Nof er opprettet slik at  
vi nå til sammen har  
ni faggrupper.
Nytt trykkeri for Nopen er valgt. Dette har hatt posi-
tiv innvirkning på foreningens økonomi.
4 nye æresmedlemmer er valgt.
Ortopedisk facebookside har blitt etablert. Mange 
medlemmer bruker den aktivt for å spre faglige og 
sosiale budskap på en rask og hyggelig måte. 
Tre reisestipend for LIS på torsdagsklubben er 
opprettet. En populær utdeling som har stimulert de 
yngste til å møte opp denne kvelden.
LIOS pro-con seminar under høstmøtet har blitt et 
populært seminar. Sentrale tema i ortopedien med 
omstridte løsninger har heftig blitt debattert.
LIOS`ærespris er opprettet og har blitt utdelt to 
ganger til velfortjente vinnere. Dette kan kanskje 
stimulere overleger til å ta seg enda bedre av sine 
utdanningskandidater.
LIOS leder er blitt fast medlem av Nof styret. Dette 
har ført til at styret har blitt sensibilisert på utdan-

Nof Strategiplan 2014-18. En arbeidskrevende 
prosess og et viktig dokument for foreningen.

Avslutningsvis vil jeg takke for det gode miljøet vi har 
hatt i styret. Det har vært produktivt for den jobben 
som skal gjøres. Samtidig har det vært moro. Jeg vil 
takke faggruppene for den innsatsen de har gjort 
for utviklingen av vårt fag. Jeg vil også takke Kristin 
Solstad for den fine jobben hun gjør for foreningen 
og industrien for faglige og økonomiske bidrag. Sist, 
men ikke minst, vil jeg takke våre over 1000 med-
lemmer for deres faglige og sosiale bidrag som gjør 
Nof til en forening vi alle bør være stolte av. 

Takk for meg og god jul!

Takk for meg!
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INNTRYKK
fra HØSTMØTET 2015
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LIOS Hederspris ble utdelt for  
andre gang under Torsdagsklubben 
på Ortopedisk høstmøte 2015.  
I år som i fjor var det nominert flere 
verdige kandidater, og det var livlig 
diskusjon i styret i LIOS da vinne-
ren skulle stemmes frem. Til slutt 
var det overlege Henrik Moen ved 
Ringerike sykehus som ble tildelt 
den gjeve prisen. 

Heid Elin Odland, styreleder

Overlege Moen har arbeidet ved Ringerike sykehus 
-

en eminent kirurg, men det er hans sjeldent gode 
pedagogiske evner, kjent også vel utenfor Ringerike 
sykehus, som var avgjørende da han ble stemt frem 

karriere har han løftet frem yngre kollegaer og evnet 
å lære bort det ortopediske faget igjen og igjen. 

-
nelse for nominasjonen, var det en glad og rørt 

medalje vanket det rikelig med velfortjent heder  
og ære.

LIOS Hederspris

LIOS Hederspris 

Årlig utmerkelse

Utdelt første gang i 2014

 

 Skal gå til en lege i ortopedi som har gjort noe 

Nominasjoner med begrunnelse sendes 
 

Høstmøte hvert år

Overlege Moen overrekkes LIOS Hederspris for 
uvurderlig arbeid med utdanningen av nye LIS 
innen ortopedi.
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NOP & annonser
Ønsker du å annonsere i Høstmøteboken 
eller NOP og har du spørsmål vedrørende 
artikler og innlegg, ta kontakt med  
Ødegaard reklame & design.

telefon 66 78 32 00 eller 

mail bente@odesign.no

Vi minner om at materiellfrist for NOP 
nr. 1, 2016 er 11. mars!

Våre tjenester

Høstmøtet 2016
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,  
påmelding, hotell, utstilling eller andre 
ting ta kontakt med Kristin Solstad i 
KSCI.

mail kristin@ksci.no

Foreningsnytt
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Osteoporose og benhelse

Veileder for utredning og behandling av osteoporose hos 
menn og kvinner > 50 år med lavenergibrudd

Nå kan ortopeder enkelt starte 
behandling av osteoporose hos 
pasienter med brudd
Det blåser i disse dager ”a wind of change” over landets ortopeder. Stadig 
flere blir klar over det store gapet som finnes mellom anbefalte tiltak for 
å redusere risikoen for at ”eldre” pasienter med brudd brekker på nytt, og 
det triste faktum at frem til nå har tilnærmet ingenting skjedd verken etter 
pasientens første eller femte brudd.

Kjersti Kaul Jenssen, ortoped, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Faggruppe for osteoporose og 
benhelse har utarbeidet en veile-
der for utredning og behandling 
av osteoporose hos menn og 
kvinner > 50 år med brudd, slik 
at det skal bli enklere for ortope-
der å starte behandling for osteo-
porose hos disse pasientene. 

Veilederen bygger på europeiske 
og amerikanske retningslinjer 
for sekundærforebygging av 
osteoporoserelaterte brudd, samt 
internasjonal litteratur på områ-
det,1,2 og råd fra norske eksper-
ter. Den ble i sin helhet presen-
tert på Faggruppens symposium 
på Ortopedisk Høstmøte i år, 
men har etter dette gjennomgått 
ytterligere korreksjoner når det 
gjelder D-vitamindose til hofte-
bruddpasientene og anbefalinger 
ved bruk av T-score etter innspill 
fra Norske epidemiologiske 
osteoporosestudier (NOREPOS). 
Veilederen og dette følgeskrivet 
er ikke ment som en oversikt 

over feltet osteoporose, men som 
et forhåpentligvis lett tilgjenge-
lig supplement til andre kilder. 
Veilederen er likeledes heller 
ikke ment som en retningslinje 

i juridisk forstand, men som en 
hjelp i arbeidet med å forbedre 
sekundærforebyggingen etter 
lavenergibrudd i Norge. Veilede-
ren vil oppdateres jevnlig og nye 
versjoner legges ut på www.orto-
pedi.no. En mer uformell oversikt 
over praktisk gjennomføring av 
medikamentell behandling mot 
osteoporose vil også utarbeides, 
og oppdateres jevnlig, og gjøres 
tilgjengelig for dem som behand-
ler brudd i Norge.

Bakgrunn
Et lavenergibrudd er et brudd 
som ikke ville oppstått hos 
beinfriske ved f.eks. fall fra egen 
høyde. Osteoporose er den 
vanligste årsaken til lavenergi-
brudd og den vanligste lidelsen 
i skjelettstoffskiftet. Norge er på 
verdenstoppen i osteoporose-
relaterte brudd.3,4 Halvparten 
av alle kvinner og en firedel av 
menn vil få et lavenergibrudd 
etter fylte 50 år5 og jo flere brudd 
en pasient har hatt, jo høyere er 
risikoen for nye brudd.6 Det fin-
nes imidlertid veldokumentert  
og effektiv behandling for osteo- 
porose som inntil halverer risi-
koen for nye brudd.7,8 Dessverre 
er det altfor få som utredes og 
behandles for osteoporose etter 
et lavenergibrudd i Norge i dag.9 
Vi ønsker å bidra til bedre sekun-
dærprofylakse og håper denne 
veilederen vil bli nyttig i en travel 
ortopedisk hverdag.

”Veilederen vil oppda-
teres jevnlig og nye 
versjoner legges ut 
på www.ortopedi.no”
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Alle pasienter med 
lavenergibrudd skal  
ha utredning for  
osteoporose
Vi anbefaler at osteoporoseutred-
ningen starter når pasienter over 
50 år kommer med et brudd. Det 
kan gjøres enkelt ved at man har 
definert et knippe med blod-
prøver som tas rutinemessig av 
alle over 50 år med brudd – en 
såkalt «lavenergibruddpakke» 
som inneholder blodprøver 
ment å utelukke mulige årsaker 

til sekundær osteoporose, som 
hyperparatyroidisme og hyper-

inkludere nyrefunksjonsprøver 
fordi nyrefunksjon er viktig for 
valg av anti-osteoporosebehand-
ling, samt D-vitamin. Hyperkal-
semi eller avvikende verdier for 
fritt T4 (uten at pasienten har 
kjent hypotyreose) bør henvises 
indremedisiner/endokrinolog. 
Supplerende blodprøver som 
albumin (albuminkorrigert kal-
sium), PTH, ionisert kalsium og 
TSH kan vurderes før henvisning. 
Pasienter med hypokalsemi bør 
kontrolleres hos fastlege etter 
f.eks. 14 dager med kalsium og 
D-vitamintilskudd før man starter 
anti-osteoporosebehandling. 
Pasienter med lavt D-vitaminnivå 
skal ha D-vitamin- og kalsium-
tilskudd, og man bør tilstrebe 
25OHD mellom 75-100 nmol/L 
for å sikre optimal bruddtilheling.

”Norge er på verdenstoppen i osteoporose- 
relaterte brudd. Halvparten av alle kvinner  
og en firedel av menn vil få et lavenergi- 
brudd etter fylte 50 år ...”

”... at man har  
definert et knippe 
med blodprøver som 
tas rutinemessig av 
alle over 50 år med 
brudd – en såkalt 
”lavenergibrudd- 
pakke” ... ”
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Pasienter som settes på medisin 
mot osteoporose skal som hoved-
regel også ha tilskudd av kalk og 
D-vitamin, som regel 1000 mg 

-
lig. De som ikke tåler/trenger 
så mye kalk (eksempel høyt 
inntak i kosten/nyresvikt/bruk 
av diuretika eller digitalis) kan 

D-vitamin.

-
handlingen av osteoporose deler 
veilederen pasientene inn i tre 
grupper avhengig av type brudd:

Gruppe 1 
Pasienter med hoftebrudd, 
vertebrale kompresjonsbrudd 
eller > 2 lavenergibrudd
Pasienter med vertebrale  
kompresjonsbrudd eller to eller  
flere lavenergibrudd, og spesielt 
pasienter med hoftebrudd har  
særlig høy risiko for nye brudd.  

De bør få startet anti-osteoporose-
behandling mens de er under 
behandling eller oppfølging ved 
en ortopedisk avdeling. Det er 
veldokumentert at å overlate os-
teoporoseutredning til primærhel-
setjenesten ikke gir de ønskede 
resultater, og jo mer av jobben 
med utredning og behandling 
som gjøres fra sykehuset jo bedre 
blir resultatene.10,11 Vi anbefa-
ler likevel at benmineraltetthet 
(BMD) måles ved å bruke ”dual 
energy X-ray absorbtiometry” 
(DXA)12,13 slik at man har et 
utgangspunkt for senere å kunne 
se på behandlingseffekt. Det er 
også et krav om BMD ved DXA 
i refusjonsordningen for enkelte 
legemidler. Hvis DXA ikke er til-
gjengelig bør man likevel starte 
behandling hos pasienter i gruppe 

1. Det anbefales ikke å vente 
med behandling mot osteoporose 
til etter at bruddet har grodd. 
Medikamentene vil ha effekt selv 
om bruddet er i tilheling, og de 
hemmer ikke tilhelingen. 

For pasienter med hoftebrudd  
og som har tilfredsstillende  
nyrefunksjon anbefales zoledron-
syre (Aclasta) som førstevalg. 
Dette for å sikre behandlings- 

-
dronsyre redusere dødelighet 
hos hoftebruddpasienter.16 Disse 
pasientene skal også ha en opp-
ladningsdose med D-vitamin for 
å sikre behandlingsetterlevelse 
samt adekvat D-vitaminnivå hos 
en gruppe som vi vet har lave  
D-vitaminverdier.14,15 For andre 
pasienter er alendronat første- 
valget dersom man kan ta tablett-
ene (adekvat nyrefunksjon, kan 
stå/sitte oppreist, ikke svelgvan-
sker, ikke andre kontraindika-
sjoner, evne til etterlevelse). For 
pasienter med dårlig nyrefunk-
sjon (eGFR < 35 ml/min) anbe-
fales denosumab (Prolia) som er 
antistoff mot RANKL. For andre 
pasienter enn kvinner over 75 år 
må det søkes individuell refusjon 
(§3a) eller la pasientene legge 
ut for medisinene for senere å få 
refundert mesteparten av kost- 
naden ved selv å søke HELFO  
via §5-22.

Gruppe 2 
Pasienter med lavenergi-
brudd som ikke omfattes av 
gruppe 1
For pasienter med andre lav-
energibrudd enn hoftebrudd og 
vertebrale brudd, og som ikke 
har hatt flere enn ett lavenergi-
brudd, anbefaler vi utredning for 
osteoporose og fremtidig brud-
drisko før det startes eventuell 
anti-osteoporosebehandling. Det 
kan gjøres ved å måle bentetthet 
(BMD) ved DXA. T-score < 1.5 og 
et lavenergibrudd kvalifiserer for 
den kliniske diagnosen osteopo-
rose og pasienten bør som regel 

ha medikamentell behandling. 

unge pasienter (50-60 år) som 
kommer med sitt første lavener-
gibrudd og som har T-score 
mellom -1.5 og -2.5 kan avvente 
oppstart av behandling og heller 
gjøre en ny bentetthetsmåling 
om 1-3 år. Hvis DXA ikke er 
tilgjengelig, kan man hos tvils-
pasienter beregne bruddrisiko 
ved å bruke Verdens Helseorga-
nisasjons (WHOs) ”Fracture Risk 
Assessment Tool” (FRAX) som 
finnes online. FRAX beregner 10 
års risiko for et lavenergibrudd 
basert på kliniske faktorer som 
bl.a. alder, høyde, vekt, røyking, 
alkoholforbruk, tidligere brudd 
og arv, og kan brukes med eller 
uten informasjon om BMD ved 
DXA.17,18 Pasienter med over 
20 % estimert risiko for et osteo-
porotisk brudd i løpet av de neste 
ti årene anbefales medikamentell 
behandling mot osteoporose.

Gruppe 3 
Pasienter med nytt lavener-
gibrudd under pågående 
anti-osteoporosebehandling.
Pasienter med behandlingssvikt, 
altså et nytt lavenergibrudd un-
der anti-osteoporosebehandling 
som har pågått i mer enn 1 år, 
anbefaler vi at henvises til osteo-
porosespesialist for å vurdere 
behandlingsetterlevelse og even-
tuelt teriparatid (Forsteo). 

Hvor lenge skal  
pasientene behandles 
og hvem skal følge 
dem opp?
Anbefalt behandling med bisfos-
fonater (Aclasta eller Alendronat) 
er 3-5 år. Deretter bør man kon-
trolleres med ny BMD-måling. 
De fleste har tilfredsstillende 
BMD og kan seponere behand-
ling etter disse årene, men om 
man fremdeles har lav BMD er 
bisfosfonatbehandling anbefalt i 

”... spesielt pasienter 
med hoftebrudd har 
særlig høy risiko for 
nye brudd ...”

Nå kan ortopeder enkelt starte behandling ... fortsatt ...
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opptil 10 år.19 Det vil være rimelig 
at fastlege følger opp pasientene 
med et anbefalt kontrollregime 
fra ortoped som initierer behand-
lingen, dersom man ikke har 
egen osteoporosepoliklinikk eller 
liknende tilgjengelig. 

For denosumab (Prolia) gjelder 
i utgangspunktet tilsvarende 
anbefalinger som for bisfosfona-
ter,20 men BMD kan synke relativt 
raskt til utgangsverdi før behand-
lingsstart etter seponering. Det 
betyr at bentettheten bør kontrol-
leres også etter seponering for 
å se om man skal gjenoppta 
behandlingen etter noe tid. 

For de aller eldste pasientene 
kan det være nok med én infu-
sjon med zoledronsyre (Aclasta) 

og livslang behandling med 
kalsium og D-vitamintilskudd. 

Behandling med kalsium og 
D-vitamin fortsettes vanligvis selv 
om bisfosfonat og denosumab 
seponeres. 

Bivirkninger
Anti-osteoporosemedikamenter 
har relativt få bivirkninger og 
er trygge i bruk. Den vanligste 
bivirkning av bisfosfonater er 
halsbrann og sure oppstøt og det 
er ofte grunnen til at pasienten 
slutter å ta perorale bisfosfonater. 
En bivirkning det har vært mye 
fokus på i ortopediske fora er 
atypiske femurfrakturer. Dette er 
en sjelden bivirkning21 og nytten 
av behandling oppveier mange 

ganger den lille økte risikoen 
man har for denne type brudd. 
Hvis man får en pasient med 
en atypisk femurfraktur eller et 
forstadium til dette skal man 
seponere bisfosfonatet eller 
denosumab og deretter behandle 
pasienten på ortopedisk vis.  
Kjevebensnekrose er en annen  
fryktet og meget sjelden bivirk- 
ning av bisfosfonater og forsiktig-
het ved planlagt kjevekirurgi/
omfattende tannbehandling  
anbefales. Se Felleskatalogen 
og andre kilder for mer detaljert 
informasjon. 

Versjon 2. 
Utarbeidet av Faggruppe for osteoporose  
og benhelse i Norsk ortopedisk forening, 
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ARCOXIA® (etorikoksib) er godkjent

for et bredt spekter av indikasjoner1

Beslutningen om å forskrive en selektiv syklosygenase-2-hemmer (COX-2-hemmer)

bør baseres på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko.

For symptomlindring av:1

Osteoartritt1,*

30 mg eller 60 mg 
én gang om dagen

Revmatoid artritt1

90 mg daglig

Bekhterevs sykdom1,**

90 mg én gang om dagen

Korttidsbehandling av moderat 

smerte etter operativt inngrep i 

forbindelse med tannekstraksjon1,***

90 mg én gang om dagen, 
maksimalt 3 dager

Smerte og tegn på inflammasjon 

assosiert med akutt urinsyregikt1

120 mg én gang om dagen, 
maksimalt 8 dager

For korttidsbehandling av:1

På grunn av kardiovaskulær risiko skal kortest mulig behandlingsvarighet og laveste 

effektive døgndose av ARCOXIA® benyttes.1

Doser som er større enn anbefalt for den enkelte indikasjon, har enten ikke vist seg å ha tilleggseffekt 
eller er ikke undersøkt. Dosen oppgitt for hver indikasjon er høyeste anbefalte dose, med unntak av 

for artrose, som har en høyeste anbefalte døgndose på 60 mg.1

* Anbefalt dose for artrose er 30 mg én gang om dagen. En økt dose på 60 mg én gang om dagen vil 
kanskje gi økt effekt. Dosen for artrose bør ikke overstige 60 mg om dagen.

** For akutte smertetilstander skal etorikoksib bare brukes i den akutte symptomperioden.
*** Noen pasienter må kanskje ha tilleggsbehandling med postoperativ analgesi.

Før forskrivning av ARCOXIA® må man lese all forskrivningsinformasjon, blant annet 

kontraindikasjoner og forholdsregler. Detaljert informasjon om bl.a. effekt og sikkerhet 

kan finnes i gjeldende preparatomtale og www.felleskatalogen.no

Referanse: 1. Preparatomtale ARCOXIA® 09.04.2015, avsnitt 4.2
Forkortelser: COX-2 (syklosygenase-2), OA (osteoartritt)



Arcoxia® MSD 
Antiflogistikum. NSAID. Selektiv COX-2-hemmer.  ATC-nr.: M01A H05 
TABLETTER 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Etorikoksib 30 mg, resp. 60 mg, 90 mg og 120 mg, 
laktosemonohydrat 1 mg, resp. 3 mg, 4 mg og 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), 
titandioksid (E 171). Indikasjoner: Voksne inkl. eldre, ungdom ≥16 år: Symptomatisk behandling av artrose, revmatoid 
artritt, Bekhterevs sykdom samt ved smerte og tegn på inflammasjon assosiert med akutt urinsyregikt. Korttidsbehandling 
av moderat smerte etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon. Beslutningen om å forskrive en selektiv 
COX-2-hemmer skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko. Dosering: Kardiovaskulær risiko kan 
øke med dose og behandlingsvarighet, og kortest mulig behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose skal derfor 
benyttes. Behov for symptomlindring og effekt av behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt ved artrose. Artrose: 
Anbefalt dose: 30 mg 1 gang daglig. Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dagsdosen økes til maks. dose 60 mg. Ved 
fravær av økt terapeutisk effekt, bør andre behandlingsalternativer vurderes. Revmatoid artritt: Anbefalt dose: 90 mg 1 
gang daglig. Maks. dose: 90 mg daglig. Bekhterevs sykdom: Anbefalt dose: 90 mg 1 gang daglig. Maks. dose: 90 mg 
daglig. Akutt urinsyregikt: Anbefalt dose: 120 mg 1 gang daglig. Maks. dose: 120 mg daglig, begrenset til maks. 8 dagers 
behandling, og bør kun tas i perioder med akutte symptomer. Smerter etter operativt inngrep i forbindelse med 
tannekstraksjon: Anbefalt dose: 90 mg 1 gang daglig. Maks. dose: 90 mg daglig, begrenset til maks. 3 dagers behandling, 
og bør kun tas i perioder med akutte symptomer. Enkelte pasienter kan trenge annen postoperativ smertelindring i tillegg 
under behandlingsperioden på 3 dager. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved mild nedsatt leverfunksjon 
(Child-Pugh 5-6) bør ikke dosen på 60 mg daglig overstiges, uavhengig av indikasjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon 
(Child-Pugh 7-9) bør ikke dosen på 30 mg daglig overstiges, uavhengig av indikasjon. Klinisk erfaring er begrenset, 
spesielt ved moderat nedsatt leverfunksjon, og forsiktighet bør utvises. Ingen erfaring ved sterkt nedsatt leverfunksjon 
(kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved ClCR ≥30 ml/minutt. Kontraindisert ved ClCR 
<30 ml/minutt. Barn og ungdom <16 år: Kontraindisert. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig, men forsiktighet bør 
utvises. Administrering: Tas med eller uten mat. Effekten kan inntre raskere når tablettene tas uten mat, og det bør tas 
hensyn til dette ved behov for rask symptomlindring. Bør ikke deles eller knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
innholdsstoffene. Aktivt magesår eller aktiv GI-blødning. Pasienter som, etter å ha tatt ASA eller NSAID, inkl. COX-2 
-hemmere, får bronkospasme, akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urticaria eller allergilignende reaksjoner 
Graviditet og amming. Alvorlig leverdysfunksjon (serumalbumin <25 g/liter eller Child-Pugh ≥10). ClCR <30 ml/minutt. 
Barn og ungdom <16 år. Inflammatorisk tarmsykdom. Kongestiv hjertesvikt (NYHA II-IV). Ukontrollert hypertensjon med 
vedvarende forhøyet blodtrykk >140/90 mm Hg. Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller 
cerebrovaskulær sykdom. Forsiktighetsregler: Komplikasjoner i øvre gastrointestinaltraktus er sett, noen med fatalt 
utfall. Forsiktighet utvises ved økt risiko for GI-komplikasjoner ved bruk av NSAID; eldre, samtidig bruker av annet NSAID 
eller ASA, eller ved tidligere GI-sykdom, som sårdannelse eller GI-blødning. Samtidig bruk av etorikoksib og ASA (selv ved 
lave doser) gir ytterligere økt risiko for GI-bivirkninger (sårdannelse eller andre komplikasjoner). Oppfølging er viktig ved 
bruk hos eldre og ved nedsatt nyre-, lever- eller hjertefunksjon. Selektive COX-2-hemmere kan være assosiert med en 
risiko for trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag). Pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære 
hendelser (som hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking) skal bare behandles etter grundig overveielse. 
Selektive COX-2-hemmere har ikke platehemmende effekt, og kan ikke erstatte ASA til profylakse mot kardiovaskulære 
tromboemboliske sykdommer. Platehemmende behandling skal derfor ikke avbrytes. Forsiktighet utvises ved samtidig 
bruk av warfarin eller andre orale antikoagulantia. Væskeretensjon, ødem og hypertensjon er observert. NSAID er 
forbundet med nyutviklet eller tilbakefall av kongestiv hjertesvikt. Forsiktighet utvises ved tidligere hjertesvikt, venstre 
ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem av annen årsak. Ved forverret tilstand bør hensiktsmessige tiltak 
igangsettes, inkl. seponering. Etorikoksib kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon enn andre 
NSAID og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Spesiell oppmerksomhet må derfor rettes mot monitorering 
av blodtrykket i løpet av behandlingen. Blodtrykket kontrolleres innen 2 uker etter behandlingsstart og følges opp 
regelmessig. Ved vesentlig blodtrykksøkning , skal alternativ behandling vurderes. Ved nedsatt renal 
blodgjennomstrømming kan etorikoksib redusere prostaglandindannelsen med ytterligere forverrelse av renal 
blodgjennomstrømming, og dermed nedsatt nyrefunksjon. Pasienter med tidligere signifikant nedsatt nyrefunksjon, 
ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt, og oppfølging av nyrefunksjonen bør vurderes. Pasienter med 
symptomer og/eller tegn på nedsatt leverfunksjon, eller med unormal leverfunksjonsprøve, bør overvåkes. Ved vedvarende 
tegn på nedsatt leverfunksjon eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør preparatet seponeres. 
Dersom noen av hendelsene beskrevet ovenfor forverres, skal nødvendige tiltak iverksettes og seponering vurderes. 
Forsiktighet utvises hos dehydrerte pasienter, og rehydrering anbefales før behandlingsstart. Alvorlige hudreaksjoner er 
rapportert i sammenheng med bruk av NSAID og noen selektive COX-2-hemmere, noen av dem fatale. De fleste tilfellene 
oppstår i løpet av 1. behandlingsmåned. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner er rapportert. Økende risiko for 
hudreaksjoner ved tidligere legemiddelallergi. Preparatet skal seponeres ved første tegn på utslett, mukosale lesjoner eller 
andre tegn på overfølsomhet. Etorikoksib kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon. Inneholder 
laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. 
Pasienter som opplever svimmelhet eller somnolens, bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: Forsiktighet 
ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale antikoagulantia. Protrombintiden (INR) bør følges nøye ved samtidig bruk av 
orale antikoagulantia, spesielt de første dagene etter oppstart med etorikoksib, eller ved doseendring. Etorikoksib kan 
brukes samtidig med ASA, gitt i doser som brukes ved kardiovaskulær profylakse (lavdose ASA). Kombinasjonen kan 
imidlertid gi økt hyppighet av GI-sårdannelse eller andre komplikasjoner sammenlignet med bruk av etorikoksib alene. 
Samtidig administrering av ASA-doser som er høyere enn de som gis ved kardiovaskulær profylakse eller med andre 
NSAID, anbefales ikke. NSAID kan redusere effekten av diuretika eller andre antihypertensiva. Hos enkelte pasienter med 
nedsatt nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre med nedsatt nyrefunksjon) kan samtidig administrering av 
ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist og cyklooksygenasehemmere, gi ytterligere forverring av nyrefunksjonen, inkl. 
mulig akutt nyresvikt, som vanligvis er reversibel. Dette bør tas i betraktning ved samtidig behandling med ACE-hemmere 
eller angiotensin II-antagonist, og kombinasjonen bør brukes med forsiktighet, spesielt hos eldre. Pasientene bør være 
adekvat hydrert og monitorering av nyrefunksjonen bør vurderes ved start av samtidig behandling og deretter periodisk. 
Nyrefunksjonen bør overvåkes når etorikoksib brukes samtidig med ciklosporin og takrolimus. NSAID reduserer 
litiumutskillelsenvia nyrene, og plasmanivået av litium økes. Hvis nødvendig overvåkes litiumkonsentrasjon nøye, og 
litiumdosen justeres når kombinasjonen tas og når NSAID avsluttes. Adekvat monitorering mhp. metotreksatrelatert 
toksisitet anbefales når etorikoksib gis samtidig med metotreksat. Ved samtidig bruk av et oralt antikonsepsjonsmiddel 
som inneholder etinyløstradiol, øker etinyløstradiolkonsentrasjonen, og forekomsten av bivirkninger forbundet med oralt 
antikonsepsjonsmiddel kan øke (f.eks. tilfeller av venetrombose hos kvinner i risikogruppen). Dette bør tas hensyn til i valg 
av oralt antikonsepsjonsmiddel. Ved samtidig bruk av etorikoksib og et hormonpreparat som inneholder konjugert østrogen 

øker østrogenkonsentrasjonen. Dette bør det tas hensyn til ved valg av hormonbehandling i menopausen, da økning i 
østrogeneksponeringen kan øke bivirkningsrisikoen. Pasienter med høy risiko for digoksintoksisitet bør overvåkes ved 
samtidig bruk av digoksin. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre legemidler som primært metaboliseres av humane 
sulfotransferaser. Rifampicin, en potent CYP-induktor, reduserer plasmakonsentrasjonen av etorikoksib med 65%. Pga. 
manglende erfaring anbefales ikke bruk av høyere etorikoksibdoser. Graviditet, amming og fertilitet: Kontraindisert. 
Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko under svangerskapet er ukjent. Etorikoksib kan føre til 
nedsatt rieaktivitet og prematur lukking av ductus arteriosus i løpet av 3. trimester. Behandling må avsluttes ved graviditet. 
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kvinner som bruker etorikoksib skal ikke amme. Fertilitet: Anbefales ikke til 
kvinner som planlegger å bli gravide. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, 
forstoppelse, gastritt, halsbrann/syrerefluks, flatulens, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår 
i munnen. Hjerte/kar: Palpitasjoner, arytmi, hypertensjon. Hud: Ekkymose. Infeksiøse: Alveolar osteitt. Lever/galle: 
Økninger i ALAT og ASAT. Luftveier: Bronkospasme. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Stoffskifte/ernæring: 
Ødem/væskeretensjon. Øvrige: Asteni/fatigue, influensalignende sykdom. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Anemi (primært assosiert med GI-blødning), leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppblåst mage, endret 
tarmbevegelsesmønster, tørr munn, gastroduodenalt sår, peptisk sår inkl. perforasjon og blødning, irritabel tarmsyndrom, 
pankreatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, kongestiv hjertesvikt, uspesifikke EKG-forandringer, angina pectoris, hjerteinfarkt, 
rødming, takykardi, cerebrovaskulær hendelse, transitorisk iskemisk attakk, hypertensiv krise, vaskulitt. Hud: 
Ansiktsødem, kløe, utslett, erytem, urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Infeksiøse: Gastroenteritt, øvre 
luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. Luftveier: Hoste, dyspné, neseblødning. Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelkramper/-spasmer, smerter/stivhet i muskel/skjelett. Nevrologiske: Smaksforandringer, insomnia, 
parestesi/hypestesi, søvnighet. Nyre/urinveier: Proteinuri, økt serumkreatinin, nyresvikt/nedsatt nyrefunksjon. Psykiske: 
Angst, depresjon, nedsatt mental klarhet/årvåkenhet, hallusinasjoner. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt eller økt appetitt, 
vektøkning. Undersøkelser: Forhøyede BUN-nivåer, økning av kreatininfosfokinase, hyperkalemi, økning av urinsyre. Øre: 
Tinnitus, vertigo. Øye: Tåkesyn, konjunktivitt. Øvrige: Smerter i brystet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: 
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, fast lokalisert hudlesjon (fixed drug eruption). Lever/galle: 
Hepatitt, gulsott, leversvikt. Undersøkelser: Reduksjon av natrium i blodet. Immunsystemet: Angioødem, 
anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Psykiske: Forvirring, rastløshet. Følgende alvorlige bivirkninger er 
rapportert ved bruk av NSAID: Nefrotoksisitet, inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom. Overdosering/Forgiftning: 
Enkeltdoser på opptil 500 mg og flerdoser på opptil 150 mg/dag i 21 dager er gitt uten signifikante symptomer på 
toksisitet. Det er rapportert om akutte overdoser av etorikoksib. De vanligste bivirkningene samsvarer med 
sikkerhetsprofilen for preparatet. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke dialyseres ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger M01A H05. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hemmer dannelsen av prostaglandiner ved 
COX-2-hemming. Hemmer ikke prostaglandinsyntesen i magesekken. Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 100%. Ved 
steady state (120 mg dose) er Cmax 3,6 μg/ml, Tmax ca. 1 time, og AUC24 timer 37,8 μg/ml/time. Proteinbinding: Ca. 
92%. Fordeling: Vd: Ca. 120 liter. Halveringstid: Ca. 22 timer. Metabolisme: I stor grad, hovedsakelig av CYP-enzymer. 
Utskillelse: Ca. 70% i urin, <1% som uforandret substans og 20% i feces. Sist endret: 23.04.2015

Arcoxia®, TABLETTER:

Viktig sikkerhetsinformasjon Arcoxia®

Kontraindikasjoner:

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

Forsiktighet ved behandling av pasienter med: 

økt risiko for å utvikle GI-komplikasjoner med NSAIDs; eldre, pasienter som samtidig bruker et 
annet NSAID/acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere GI-sykdom (som sår eller blødning)

antikoagulantia

diabetes, røyking)

Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang hensiktsmessige tiltak, inkl. 
seponering av Arcoxia.

Arcoxia kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon. 

Oppfølging:

Oppfølging er viktig ved bruk hos eldre og pasienter med nedsatt nyre-, lever- eller hjertefunksjon.

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

selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Blodtrykket bør kontrolleres innen 2 uker fra 
oppstart og deretter regelmissig under behandling. Hvis blodtrykket øker vesentlig, skal alternativ 
behandling vurderes. Pasienter som tidligere har hatt signifikant nedsatt nyrefunksjon, 
ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasientene bør oppfølging av 
nyrefunksjonen også vurderes.

leverfunksjonsprøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på leverinsuffisiens eller unormale 
leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør Arcoxia seponeres.

Bivirkninger:
De vanligste rapporterte er: Magesmerter, halsbrann, flatulens, diaré, dyspepsi, epigastrisk ubehag og 
kvalme, palpitasjoner, hypertensjon, ekkymose, alveolar osteitt, økninger i ALAT og ASAT, svimmelhet, 
hodepine, ødem/væskeretensjon, asteni/fatigue og influensalignende sykdom.

Styrke Pakning Varenr Pris R.gr. Refusjon
30 mg 28 stk. (blister) 114440 222,10 C M01AH05_2

98 stk. (blister) 161753 684,40 C M01AH05_2
60 MG 28 stk. (blister) 011207 Byttegruppe 278,10 C M01AH05_2

98 stk. (blister) 011216 Byttegruppe 872,80 C M01AH05_2
90 MG   7 stk. (blister) 011260 Byttegruppe 101,60 C -

28 stk. (blister) 011271 Byttegruppe 312,00 C M01AH05_2
98 stk. (blister) 011282 Byttegruppe 988,80 C M01AH05_2

120 MG   7 stk. (blister) 011326 112,20 C -
14 stk. (blister) 011348 193,20 C M01AH05_1

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
-71 Kroniske, sterke smerter 111 -71 Kroniske, sterke smerter 111
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136 -81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 -90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136
L88 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom - M05 Seropositiv reumatoid artritt -
L89 Hofteleddsartrose - M06 Annen reumatoid artritt -
L90 Kneleddsartrose - M15 Polyartrose -
L91 Polyartrose INA - M16 Hofteleddsartose -

M17 Kneleddsartrose -
M45 Ankyloserende spondylitt -
M46.1 Sakroiliitt, ikke klassifi sert annet sted -
M46.8 Andre spesifi serte infl ammatoriske 

lidelser i ryggsøylen
-

M01AH05_2 Etorikoksib -
Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose. Revmatoid artritt, ankyloserende 
spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. 
Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår 
og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling 
med andre NSAID ikke antas å være tillstrekkelig.
Refusjonskode:

Villkår 
111 Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, 

vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.  

Grünenthal Norway AS, C. J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Telefon 22 99 60 54, www.grunenthal.no
ARCOXIA® er et registrert varemerke som tilhører Merck Sharp & Dohme Corp, Whitehouse Station, NJ, USA

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, Telefon 32 20 73 00,  www.msd.no
MUSC-1138643-0011; GRT 2015-10-ARCOXIA-0016
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Det foregår i dag en viktig diskusjon omkring norsk spesialistutdannelse i 
ortopedi. Diskusjonen fikk ekstra energi under årets ortopediske Høstmøte 
der vår spesialitetskomite var særdeles bekymret overfor myndighetenes 
nye utspill som angivelig vil svekke dagens utdannelsessystem. Jeg ønsker 
her å rette fokus på rammen for norsk spesialistutdanning i barneortopedi 
uten å kommentere innhold, men å sammenligne med tilsvarende system 
ellers i Europa. 

Lars Fosse, Norsk Barneortopedisk Forening, leder

Før årets europeiske barne- 
ortopediske kongress oppfor-
dret EPOS (European Pediatric 
Orthopaedic Society) alle med-
lemslandene til å presentere sine 
respektive spesialistforeninger. 
Posterpresentasjonene skulle blant 
annet beskrive landets utdannings-
tilbud innen barneortopedi.

På en særutstilling i kongress-
lokalet kunne man utover den 
norske, studere 20 presentasjo-
ner deriblant en fra Brasil og en 
fra Australia. 

1 million barn og unge
-

ker under 16 år; barn som kan 
komme til å behøve en brei og 
høy barneortopedisk kompe-
tanse. For å bli generell ortoped 
inngår 40 formelle kursdager; 
2,5 av disse handler alene om 
barneortopedi. Det er opp til den 
enkelte ortoped å søke plass på 
et sykehus med egen barne- 

ortopediseksjon for å få praktisk 
opplæring. Vi har ikke et eget 
barneortopedisk utdannelses-
pensum (eng; core curriculum) 
og man har ingen obligatorisk 
etterutdanningskurs hverken i 
generell ortopedi eller noen av 

nisjeområdene som for eksempel 
barneortopedi. Det kreves i dag 
ingen offentlig eksamen for å 
utøve ortopedisk kirurgi eller  
barneortopedi, men kurseksamen  
ved alle de 8 en-ukes basal- 
kursene skal være bestått før 
man godkjennes som spesialist  
i ortopedi. 

Stor spredning

både hva gjelder utdannelseskrav 
og formelle krav for å få prakti-
sere som barneortoped. Noen 
land har utdannelsesstillinger på 
en barneortopedisk seksjon ved 
universitetsklinikk, varierende 
varighet fra 6 måneder til 2 år. 
Under utdannelsen til barne- 
ortoped skal man i 6 land, som i 
Norge, gjennomgå obligatoriske 
kurs. 3 land har et fast pensum i 
barneortopedi og i 6 land kreves 
bestått offentlig eksamen for 
senere å kunne arbeide som 

og Romania, er barneortoped 
i en egen offentlig godkjent 
spesialitet.

Tysk opplegg i  
særstilling
Det tyske opplegget er i en 
særstilling. Etter medisinstudiet 

Å bli barneortoped i Norge; er 
vår utdanning annerledes enn 
i resten av Europa?

”Vi har i dag intet  
barneortopedisk  
pensum og der er 
ingen obligatorisk  
etterutdanning.”
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Fag

starter den kirurgiske utdannel-
sen med en felles 2 års periode 
som inkluderer opphold på in-
tensiv avdeling og traumeenhet, 
hver på 6 måneder. Deretter 
gjennomgår man en 4 års gene-
rell ortopedisk opplæring med 
traumetrening som avsluttes med 
spesialisteksamen. Ønsker man 
å bli barneortoped fortsetter man 
med 1,5 års opphold på en dertil 
kvalifisert og godkjent barne- 
ortopedisk avdeling. Oppholdet 
og utdanningene avsluttes med 
offentlig spesialisteksamen. 
Tyske spesialister har obligatorisk 

man avlegge en eksamen for 
å fortsatt inneha sin spesialist-
godkjenning. 

den nasjonale barneortopediske 
forening reisestipend for opphold 
på utenlandsk barneortopedisk 
seksjon under spesialistutdan-
ningen. England var, blant de 

presenterte posters i Marseille, 
det eneste landet med nasjonale 
retningslinjer for barneortopedisk 
behandling og opptrening. 

Norge

obligatorisk kurs i barneortopedi 
med eksamen under den gene-
rell ortopediske spesialistutdan-
ningen. Det er kort sammenlignet 
med tilsvarende tyske tilbud; 8 
delkurs på hver 2 dager for å bli 
godkjent og sertifisert spesialist i 
barneortopedi. Vi har i dag intet 
barneortopedisk pensum og der 
er ingen obligatoriske etterut-
danning. Vi mangler nasjonale 
barneortopediske behandlings-
retningslinjer. Den formelle 
ramme omkring vår utdanning 
av barneortopeder er trang sam-
menlignet med andre europeiske 
land.

Styret i Norsk barneortopedisk 
forening har nå opprettet en 

egen kurskomité med fokus på 
hvordan nåværende kurs kan bli 
mer enhetlig slik at deltakerne 
fra år til år i det minste lærer 
det samme. Man vil dessuten, 
sammen med Nof’s, spesialitets-
komite arbeide for å utvide leng-
den av kurset. Jeg oppfordrer alle 
landets barneortopeder å delta 
i diskusjonen om hvordan vårt 
utdanningstilbud kan forbedres.

”... delta i diskusjonen 
om hvordan vårt 
utdanningstilbud  
kan forbedres.”
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For å gi alle europeiske ortopeder god basiskunnskap i barneortopedi  
arrangerer EPOS (European Paediatric Orthopaedic Society) årlig sine 
Instructional BAT(Basic, Advanced and Traumatology) kurs. 

Torgeir Vestad, barneortoped ved Stavanger Universitetssjukehus

Denne kursrekken består av 3 
kurs med ulikt innhold og som 
til sammen skal dekke grunnleg-
gende kunnskap innen barneor-
topedi. De 3 kursene benevnes 
Basic 1, Basic 2 og Trauma. 
Kursrekken arrangeres over 2 år. 
Hvert kurs går over 3 dager, og 
alle kurs avholdes ved Ortho-
paedic Hospital Speising i Wien. 
Målet til EPOS er å arrangere 
minimum 2 slike grunnleggende 
kurs årlig. Du kan ta kursene 
i den rekkefølge du ønsker, og 

hvilket år du ønsker. Etter å ha 
fullført alle 3 kurs får du endelig 
kursdiplom. Om alle 3 kurs er 
gjennomført er du kvalifisert til å 
søke medlemskap i EPOS.

For de som ønsker dybdekunn-
skap innen barneortopediens 
enkeltområder arrangerer EPOS 
også ”Advanced courses”. 

Selv deltok jeg på det sist arran-
gerte BAT kurset (Basic 2) i Wien 
nå i oktober. Hovedsakelig består 
kurset av teoretiske forelesninger, 
men det er også satt av rom for 
diskusjoner både generelt og 
rundt enkeltpasienter (ta gjerne 
med egne problemstillinger for 

gruppeundervisning og arbeids-
stasjoner med praktisk trening 
i alt fra forskningsteori, ganga-
nalyse til operativ behandling av 
scoliose (og mere…) 

Selv synes jeg kurset er godt 
både med henblikk på innhold 
samt som treffsted for kollegaer 
med samme ortopedisk  
interessefelt. 

Mye stoff på kort tid 
Utfordringen til slike kurs blir 
naturlignok at det er mye stoff 
som skal gjennomgås på kort 
tid. Det blir fort mange foreles-
ninger med til dels høyt tempo. 

-
holdere subspesialister innen 
hvert sitt felt og enkelte har tidvis 

problemer med å holde seg til 
grunnleggende kunnskaper. De 
vil jo gjerne også vise hvor avan-
serte operative inngrep som kan 
gjøres. Som en skjønner blir det 
lange og travle dager. 

Grunnlag for europeisk 
spesialisteksamen
Tanken bak slike felles euro-
peiske grunnleggende kurs er 

vårt eget obligatoriske kurs i bar-
neortopedi er denne triologien av 
kurs betydelig mere omfattende 

disse 3 kursene ment å dekke 

den kunnskap som alle ortopeder 
som går opp til den europeiske 
spesialisteksamen, trenger. Erfa-
ring fra sist kurs viser imidlertid 
at mange av deltagerne var ferdig 
utdannede ortopeder som driver 
med barneortopedi i det daglige.

Under kurset kom jeg i snakk 
med nåværende, og svært entu-

Med fokus på utdanning

Bjarne Møller-Madsen ønsker 
velkommen til EPOS familien.

”Erfaring fra sist kurs 
viser imidlertid at 
mange av deltagerne 
var ferdig utdannede 
ortopeder som driver 
med barneortopedi i 
det daglige.”
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siastiske, leder av EPOS; Bjarne 
Møller-Madsen. Han var i følge 
ham selv den som unnfanget 
ideen om disse felles europeiske 
utdannelseskursene. EPOS var 
først ute, men etter hvert har 
også andre fagundergrupper 
av EFORT kommet på banen 
og arrangerer nå egne fagkurs. 
Selv har EPOS arrangert totalt 13 
kurs. Om lag 100 ortopeder har 
til nå gjennomført alle 3 kurs.

Nytt kurs i mars 2016
Høres dette interessant ut?  
Neste kurs arrangeres i mars 
2016. Meld dere på! Det vil jeg 
gjøre. Jeg hadde 3 lærerike dager 
og ser fram til å fullføre de reste-
rende 2 kurs av denne kurstrio-
logi. Kurset passer både for de 
som ønsker å arbeide, samt de 
som allerede arbeider innen feltet 
barneortopedi. 

Og, for de viderekommende: 
Husk EPOS sitt tilbud om  
”Advanced course”. Se EPOS 
sine hjemmesider for mere  
informasjon www.epos.org

AKTUELT - NOFAFS TEMADAG

THE BUNION DAY
Fredag 29. april 2016

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening arrangerer 
sitt årlige vårmøte fredag 29. april 2016 på  
Thon Hotell Arena Lillestrøm. Tema vil være Hallux 
Valgus og vil omhandle bl.a. viktige momenter i 
utredning, nyere behandlingsmetoder, komplikasjo-
ner i relasjon til kirurgi. 
Dagen vil være av interesse både for de som er kjent med 
fot-ankel problemstillinger og de som er relativt ferske 
innen fot-ankel kirurgi. 

Fullstendig program vil legges ut på www.nofaf.no 
Hold av dagen!

Arrangør Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening (NOFAF)
Sted Thon Hotell Arena, Lillestrøm, Norway
Registrering Via link www.nofaf.no eller til Marius Molund 
på mail: mariusmolund@hotmail.com
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Nytt år, nye muligheter. Trenger du å oppdatere deg, få ny inspirasjon  
eller utveksle erfaringer med kollegaer du ikke ser til daglig? Om du ikke 
allerede er i gang er det bare å begynne å planlegge din deltakelse  
i kurs og konferanser på nyåret.

Things to do 2016

Håndkirurgisk vintermøte
29. - 31. januar 2016, Ilsetra
Mer info under  
www.ksci.no

AAOS 2016 Annual Meeting
1. - 5. marts 2016, Orlando, USA
Mer info under  
http://www.aaos.org/education/anmeet/anmeet.asp

Nordisk Ortopedisk Forenings  
kongress 2016
27. - 29. april, Linkøping, Sverige
Mer info under  
http://nof2016.se

EFORT 2016
01. - 03. juni, Geneve, Sveits
Mer info under  
http://www.efort.org/geneva2016/

Velkommen til Vinterkurset på Ilsetra 30. januar til 1 februar 2015
Behandling av følgetilstander etter brudd og seneskader fra underarm til fingertupp.

Fredag 30. januar
14:00 – 15:00 Registrering og kaffe 
 Åpning v kursleder 
 Sequele etter fraktur og frakturbehandling, hva kan vi 
 gjøre for å unngå problemene. 
 Sequele etter seneskader, hva kan gjøres for å  
 unngå problemer.  
 Medicolegalitet, hvordan ser det ut fra NPE side? 
17:15 – 17:45 Kaffepause
 Problemkasus
20:00 Felles middag
Lørdag 31. januar
08:30 – 11:30 Underarm, radius og håndrot
 Distal radiussequele, to osteotomize (radius eller ulna?) 
 or not to osteotomize? 
 Osteotomi, hvorfor og hvordan? 
 Problemkasus
09:45 – 10:05 Kaffepause
 Når er det for seint for osteotomi?
 Salvage procedures for Druj og radiocarpalleddet
11:30 – 15:30 Lunsj og ski/tur
15:30 – 16:30 Fraktur/ligamentskade sequele håndrot 
 S-L skade: ligament rekonstruksjon, hvordan??  
 Partielle artrodreser? Totale artrodeser/proteser 
 Scafoidfraktursequele: pseudartroseopr
16:30 – 16:50 Kaffepause
	 Sequele	etter	fraktur	i	metacarper	og	fingre 
 Vinkelfeil, aksefeil, funksjonsproblem, en av gangen 
 eller alt på en gang? 
 Osteotomi eller ingenting? 
 Fingertupp og neglskader:  
 Når enden er god…. Små skader, store problem?
 Problemkasus
20:00 Felles middag

Søndag 1.februar
09:00 – 11:45 Sequele etter seneskader 
 Seneskader etter fraktur eller frakturbehandling 
 Oversette strekkeseneskader 
 Reruptur/oversette bøyeseneskader
10:00 – 10:20 Kaffepause
 Reruptur/oversette bøyeseneskader forts 
 Problemkasus
11:45 Evaluering og oppsummering

12:00 Lunsj/ski/Hjemreise

Info og påmelding 
på 

www.ksci.no



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

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

™ Trademark of Smith & Nephew

D-RAD
SMART PACK™
Single-Use Volar Distal Radius 
Plating System

D-RAD  
SMARTPACK
Ingen resterilisering - ingen venting

3093 Smith&N D_RAD 17x24.indd   1 25.09.14   14:08



Kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha Norsk  
ortopedisk forening som din fagmedisinske forening
Ikke-leger kan søke om å bli medlen av foreningen ved å søke til  
Nof styret v/ sekretar@ortopedi.no

Søknaden om medlemsskap skal inneholde

Medlemsfordeler
 

medlemsblad Norsk ortopedpost med  
4 utgaver i året

 
i Nordisk ortopedisk forening

 
på Acta Orthopedica

Årskontingent er kun  
kr. 600,- for assosierte  
medlemmer.

For styret i Nof
Karl-Ivar Lorentzen

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



Hip, hip hooray
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Furlong HAC Stem

Data from the National Joint Registry of England and Wales 2003 to 2015, data shows all Furlong stems entered onto the registry
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 34, 164 cases
 912 implanting surgeons
 Maximum 11.9 yr follow-up 
 Revision rate (for all reasons) 1.3%

Distributed in the Nordic countries by

Hornebergv. 7A
N-7038 Trondheim, Norway
Telephone: +47 73 40 17 70
Email: support@scp.no
www.scp.no

Company Norway / Headquarters Furlong 1985 - 2015

The world´s FIRST HA coated hip 
replacement. First implanted in 1985. 

30 years with Furlong HA coated femoral stem

✓
✓
✓
✓



Moving on.

Anatomy defines the shape.

SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip. 
The result comes close to nature: 
The anatomically shaped LINK® SP-CL®. It follows a concept that has proven its success in registries* 
and clinical studies like the LINK® SP II® Hip System.

Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de 
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80

* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se
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Norsk Forening for 
Håndkirurgis reisestipend

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

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

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

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

Dr. Alexander Malthes 
legat – utlysning 2015 

NKF har fått en gave av Oslo 
kirurgiske forening og har nå 
den store ære av å fordele 
Dr. Malthes legat.

Dr. Alexander Malthes legat 
deles ut hvert år til yngre 
norske leger for videre utdan-
nelse i kirurgi. Det kan søkes 
om forsknings- og/eller reise-
stipend. Så om du ønsker 
å reise på en stor kongress 
innen ditt fag, kan dette sti-
pendet være tingen. Hvis du 
skal legge fram en abstrakt  
eller poster, kan Malthes 
Legat også støtte reisen din.

Det deles ut 4-5 stipend  
på opptil kr. 20.000,-.

(Husk å lage et budsjett som 
viser utgiftene!)

Søknadsfrist:  
20. desember 2015

Søknader kan sendes til:  
oleandersstensen@ 
gmail.com 

Søknadsskjema kan fås  
ved henvendelse til  
Anette Mellbye på epost 
ame@emgs.com

Tildelingen av stipend vil 
gjøres på styremøte i NKF  
i Januar 2016. 

På vegne av styret i  
Dr. Alexander Malthes Legat 
Arne-Christian Mohn

Stipend, kurs &  
konferanser



Inger Schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi

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

inneholde opplysninger om reise- 
mål, fordypningstema, varighet 
og kostnadsoverslag. Søknads-
frist vil være 1. september. 
Tildelingen bekjentgjøres på  
årsmøtet. Etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev i  
Norsk ortopedpost eller Tidsskrift 
for Den Norske Legeforening.  
Det bør fremgå av brevet at  
reisen er støttet av stipend fra 

Kopi av reisebrev og regnskap for 
reisen sendes styrets sekretær, 
hvoretter utbetaling av stipend-
midlene kan finne sted. Hvis 
stipendiaten ikke har oppfylt 
betingelsene for utbetaling av 
stipendet innen 1. september 
det påfølgende år, går stipendet 
tilbake til minnefondet.

Beste foredrag
Norsk Forening for Skulder-  
og Albuekirurgis stipend.

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

Beste foredrag
Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger 
for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) ved Høstmøte 2016.

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen 
av Høstmøte 2016. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag 
med kr 5.000. 
En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle 
aksepterte innlegg.
Lykke til og god arbeidslyst!
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VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

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

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology
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Klorheksidin Sage 20 mg/ml 
impregnert klut (pute)

Klorheksidin Sage
Bredspektret antiseptikum.  ATC-nr.: D08A C02       F
IMPREGNERT PUTE 20 mg/ml:

Indikasjoner:
Dosering: 

Kontra-
indikasjoner: 

Forsiktighetsregler: 

Graviditet, amming og fertilitet:
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10) Svært sjeldne (<1/10 000) Egenskaper: 

Oppbevaring og holdbarhet:  

Referanser: 1. HUANG ET AL.
2. CLIMO AT AL. 

 3. MILSTONE ET AL. 
4. EDMISTON ET AL. 

5. S. KARKI, A.C. 

CHG kluten er anbefalt av UpToDate til daglig 
Klorheksidinvask av intensivpasienten. August 2013



GLOBAL UNITE
SKULDERPLATTFORM

3 funksjoner på samme stamme
Felles plattform for reversert, anatomisk og fraktur skulderprotese 
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Financial support for research work, 
both basic and clinical research,  
in orthopaedics in Norway. Only  
full members of The Norwegian  
Orthopedic Association can apply  
for this grant.

The evaluation committee will consist of 
members from the Norwegian Orthopedic 
Association.

(With support from Heraeus Medical).

Deadline for application is  
30. September 2016.

The application, no longer than 2–3 pages, 
should be written as a Word-document with 
the following content:

1. Name of the applicant
2. Birth date of the applicant
3. Hospital/institution
4. Division/department
5. Address
6. Telephone
7. E-mail address
8. Other participants in the study (super-

visors, other hospitals) Further content:
 a. Title of the project/study 

b. Description of the study, 
   project protocol 
c. Budget

Applications with the Word-document  
attached, should be sent to: 
leder@ortopedi.no

The board of The Norwegian Orthopedic 
Association (Nof) will suggest Nof-members 
to the evaluation committee.

Research Grant
Charnley stipend som støtte til  
forskningsarbeid, videre- og etter- 
utdanning, produktutvikling og studie- 
reiser med mer innen hoftekirurgi.

og Arild Aamodt som representanter fra Nof 
og Thormod Dønås fra Ortomedic AS.

Søknadsfrist 15. september.

Skriv søknaden din på et Word-dokument 
etter følgende mal:

- Søkerens navn
- Fødselsdato

- Seksjon/avdeling
- Adresse
- Telefon
- E-post adresse
- Prosjektets tittel
- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett
- Er annen finansiering søkt?

Word-dokumentet sendes  
som vedlegg til begge  
e-mail adresser nedenfor:
thormod.donas@ortomedic.no
og
leder@ortopedi.no

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

 

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

4. Norsk ortopedisk forenings
 generalforsamling velger et
 stipendstyre på 5 medlemmer.
 Stipendstyret har en
 funksjonstid på 4 år.

5. Søknadsfristen er 31. august

6. Søknaden sendes
 leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi  
 rapport 

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

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

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

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

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

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

4. Norsk ortopedisk forenings
 generalforsamling velger et
 stipendstyre på 5 medlemmer.
 Stipendstyret har en
 funksjonstid på 4 år.

5. Søknadsfristen er 31. august

6. Søknaden sendes
 leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi  
 rapport

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

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

Nof’s representanter i  
stipendstyret er Tina Wik  
og Lars Engebretsen.

Søknadsfrist er  
30. september.

Benytt standard søknads-
skjema, se Nofs nettside.
Søknaden sendes: 
johan.dahlstrom@smith-
nephew.com og  
leder@ortopedi.no



This documentation is intended exclusively for physicians and is not intended 
for laypersons. Information on the products and procedures contained in 
this document is of a general nature and does not represent and does not 
constitute medical advice or recommendations. Because this information does 
not purport to constitute any diagnostic or therapeutic statement with regard 
to any individual medical case, each patient must be examined and advised 
individually, and this document does not replace the need for such examination 
and/or advice in whole or in part. Please refer to the package inserts for 
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Design and polyaxiality 
make the difference.

NCB® Periprosthetic  
Locking Plate System
The innovative plate design and polyaxial 
technology of the NCB Periprosthetic Locking  
Plate System allow for secure bicortical screw 
fixation around the stem of an implanted prosthesis. 
This comprehensive system, including proximal 
and distal femur plates, trochanter plates as well 
as curved femur shaft plates, provides the much 
needed flexibility in the treatment of periprosthetic 
fractures. Find more information on the NCB 
Periprosthetic Locking Plate System at:

Because each detail makes the difference.



Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Smith&Nephew introduserer
Ambient ArthroWand

- RF prober med temperatur overvåkning

Coblation med temperaturovervåkning
ArthroCare som oppfant Coblation-teknologien har nylig blitt en del av Smith&Nephew. 
Nå tar vi steget videre og introduserer Ambient ArthroWand – en ny standard innen 
artroskopi som gir brukeren temperaturovervåkning inne i leddet ved RF kirurgi.  
Ambient prober finnes til kne, skulder, hofte og små ledd.

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

™ Trademark of Smith & Nephew
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