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terje vagstad, redaktør

det er sommar. eller – det 
skal vere sommar men ute er 
det jamnt rundt 10 grader, 
vind og regn, det har snødd 
i fjella og eg kan ikkje hugse 
så mykje snø i høgfjellet på 
møre, perfekt for skientu-
siastar om ikkje det hadde 
vore for veiret då. i dag er 
det midtsommar, sankthans 
altså eller jonsokafta om ein 
vil. dette er ei høgtid til min-
ne om døparen Johannes sin 
fødsel, koffor då sankthans? 
Jonsok er meir logisk, dette 
kjem frå norrøne Jonsvaka, 
altså våkenatta for Johan-
nes. sankthans kjem av det 
danske helgennamnet for 
Johannes. Check. oppdatert 
allmennkunna dykkar. 

I	dag	er	det	(som	vanleg)	10	
grader og vind men ikkje noko 
regn endå. Dei store båla i byen 
vart tente laurdagen den 19 og 
ein har altså vald ”svenske- 
metoden” og lagt feiringa til 
helga før jonsok, sannsynlegvis 
fornuftig.	Iortopedien	elles	er	det	
i alle fall stort slett slik at om du 
skal gjere fornuftige val så ser du 
på ka svenskane gjer …

sommaren har altså lete vente på 
seg, status her er ei helg i shorts, 

ingen båttura eller bading så 
langt, ingen grilltura på stranda, 
ingen lange kveldar ute i godt 
veir og selskap. Eg brukar seie 
at ein av fordelane med å bu på 
sunnmøre er at ein slepp reise 
hit om sommaren men sjeldan 
har det vore meir treffande enn i 
år. Ein kollega av meg her fortalte 
akkurat at han hadde bestemt 
seg for å kutte votta på morgonen 
no når sola snur, det er ikkje 
slik det skal vere og den globale 
oppvarminga har ikkje resultert 
i varmare klima her, kun meir 
ekstremveir.

Unntakstilstanda er det og i  
sjukehusvesenet, det er ikkje 
noko nytt. Eg skreiv ein del om 
bakgrunnen for sjukehusstriden 
her i sist utgåve, bakgrunnen for 
vala tekne og støyen rundt dette. 
Ein er ferdig med dette, eller 
rettare sagt, ein burde vere ferdig 
med striden og sjå framover.  
Ingen	er	tente	med	fortsatt	
kriging i regionen angåande 
sjukehusplassering og det varsla 
søksmålet og rettsaka kristian-
sund kommune no planlegg 
for å omgjere prosessen vil kun 
skape djupare sår og splitte fylket 
ytterlegare og dei ansvarlege bør 
tenke seg om både ein og ti gon-
gar før dei går vidare med dette.

ein må ville det beste  
for kvarandre 
I	tilfelle	nokon	misforsto	meg	
sist, eg er ikkje ute etter kol-
legaene våre i Molde, vi har eit 
godt samarbeid og gjensidig 

nytte av kvarandre, dette må vi 
bygge vidare på istaden for å så 
ytterlegare	kreftspirer.	I	alle	delar	
av fyllket er fagmiljøa tappa for 
krefter av ulike årsaker, Molde 
og kristiansund grunna sjuke-
husprosessen, Volda grunna 
kontinuerleg frykt for funksjons-
fordeling og trua akuttfunksjonar 
og kanskje nedlegging, her i byen 
grunna stadige innsparingskrav 
og aukande kompleksitet av 
pasientproblemstillingar og ned-
bemanning. Vegen vidare kan ein 
kun i fellesskap gjere farbar. Ein 
må ville det beste for kvarandre 
og fellesskapet og prøve legge in-
terne stridar og egoisme til sides. 
starte på nytt med utgangspunkt 
i det som er bestemt. ok?

akuttberedskap 
Dette er naturlegvis eit tema 
som involverer heile landet, 
ikkje berre vår vesle boble. 
Akuttfunksjonen i sjukehus har 
vore debattert heftig dei siste 
åra, landsstyret i Legeforeninga 
vedtok ein resolusjon no i slutten 
av mai som skal gjere framtida 
om mogeleg meir forutsigbar for 
lokalsjukehusa der ein meiner at 
kombinasjonen av spesialitetane 
indremedisin, kirurgi og anes-
tesi e forutsetninga for å ha god 
fageleg kvalitet på diagnostikk 
og behandling av akuttpasientar 
i sjukehus. ka dette betyr for 
ortopedien på dei aktuelle sju-
kehusa er vel litt usikkert sidan 
ein med kirugisk kompetanse 

redaktørens hjørne

7

redaktørens hjørne
” ... eg er ikkje ute  

etter kollegaene  
våre i Molde, vi har 
eit godt samarbeid  
og gjensidig nytte  
av kvarandre …”

” ... ein av fordelane 
med å bu på  
sunnmøre er at ein 
slepp reise hit om 
sommaren …”



meir tenkjer seg ein gastrokirurg i 
vakt. Akuttberedskap er viktig for 
småsjukehusa, for å rekruttere 
fagfolk og for tryggleiken til dei 
som soknar til desse sjukehusa. 
reisetid, geografi og veirforhald 
vil vege tungt for kor ein skal 
ha	akuttberedskap	i	framtida.	I	
tillegg må ein sikre kompetansen 
på desse sjukehusa og legge til 
rette for fagleg utvikling, kursing 
og trening. Utfordringane er 
mange og store.

utfordringa er å kunne nyte 
godt av kvarandre 
Ein annan ting som er i vinden er 
forhaldet til dei private aktørane. 
Mange er kritiske men ein ting 
er sikkert, dei er komne for å bli. 
Utfordringa er å lage ein sym-
biose mellom oss og dei og såleis 
kunne nyte godt av kvarandre.

Lis-legar bør kunne få anled-
ning til hospitering hjå private 
aktørar, vi har mykje å lære der 
om logistikk og service. kanskje 
ein kunne lage felles fora og lage 
køyrereglar for behandling, kven 
skal ha kva når? slik det er no er 

det liten dialog mellom partane 
og det er uheldig. Vi kjem til å sjå 
ei auka privatisering, sjå berre på 
alle helseforsikringsordningane 
som er komne. 

Utfordringa vår er at måla for det 
offentlege helsevesenet er gan-
ske håret utan at det fylgjer med 
midlar til å auke denne kvalite-
ten. Det er ganske frustrerande å 
gjere ”alt” rett og likevel gå med 
raude tal sidan totalt behand-
lingsansvar medfører at du og 
gjer mykje arbeid som er reine 
tapsprosjekt. 

DrG-systemet skal eigentleg 
korrigere for dette men då må ein 
ha den sunne miksen av alt og 
ikkje tillate at nokon gjer kun det 
lønsame og overlet til andre å ta 
dei	(i	alle	fall)	økonomisk	tunge	
tinga. Dette burde vere lett å 
styre i anbudsprosessar og er eit 
ledelsesansvar på høgt nivå. 

Fritt behandlingsval som no 
gradvis skal fasast inn vil aktua-
lisere dette ytterleg, frykta er at 
ein endå meir enn før vil sette 
ressursar inn på å behandle det 
lønsame og eit hovudfokuset 
hjå dei kommersiaelle aktørane 
vil leggast der. sannsynlegvis ei 
velbegrunna frykt historia teke i 
betraktning.

Kvardagen forandrast 
Det skjer altså mykje i helse-
Noreg, karta forandrast og 
kvardagen vår forandrar seg. Eg 
synest legeforeninga har vore 
svak i prosessane men det verkar 
heldigvis å verte teke grep no, 
vi er avhengig av dei som ein 
sterk aktør for å ha innflytelse på 
arbeidsframtida vår!

bruk tida godt
I	det	heile	går	livet	forbi	i	eit	
enormt tempo, barna vokse og 
blir store så altfor fort, aktivitets-
nivået er høgt og søvnbehovet 
større enn den tilmålte tida for 
det. sommartida er tida ein kan 
snu litt om på dette, nyte tid 
saman, aktivitetar saman, vere 
med vener, familie og kollegaer 
med mindre stress ein elles. Vi 
treng alle koble av og tenke på 
noko anna enn det vi vanlegvis 

styrer med og er involvert i. Frå 
no av vert dagane utover kortare 
og nettene lenger. Bruk tida godt, 
du har berre eit liv, sannsynlegvis 
i alle fall …

om middelhavsfararar 
og fotball
så litt om fotball ... Vår o så store 
leiar solar seg i glansen av eit ro-
senborg på suveren tabelltopp, 
past president ser litt lysare på 
livet etter trenarbytet i Brann som 
endeleg er begynt å vinne kam-
par trass i ei stygg arbeids-ulykke 
mot sogndal no i helga. Her er 
vi middelhavsfararar med svært 
svingande prestasjonar frå det 
glitrande til det mest begrede-
lege, oftast monge gonger i løpet 
av same kamp. Middelhavsfarar 
er eigentleg ein bra ting om som-
maren får vi trøste oss med. 

Apropos Brann, eg har stor sans 
for nyetrenaren Nilsen, han 
har ein glød og ein entusiasme 
mange burde misunne han, gjer 
ingenting halvegs, snakkar mykje 
om ”passion” og ”all in” og set 
dette ut i livet. Her har vi mykje å 
lære, om ein skal bli god i noko 
må ein jobbe for det, lese seg 
opp, gløde og gå inn i det med 
motivasjonen å gjere det best 
mogeleg. Det er ganske enkelt, 

redaktørens hjørne fortsatt ...
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” Akuttberedskap  
er viktig for små- 
sjukehusa, for å  
rekruttere fagfolk  
og for tryggleiken til 
dei som soknar til 
desse sjukehusa …”

” ... Frå no av vert  
dagane utover  
kortare og nettene 
lenger. Bruk tida 
godt, du har berre  
eit liv, sannsynleg- 
vis i alle fall …”

” slik det er no er  
det liten dialog  
mellom partane og 
det er uheldig.” ” ... om ein skal bli  

god i noko må ein 
jobbe for det, lese 
seg opp, gløde og  
gå inn i det …”
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om du veit du har gjort ditt beste 
så kan ingen forlange meir av deg.

Takk til alle som har bidrege til 
dette nummeret, som vanleg 
har det vore vanskeleg å få inn 
nok stoff så oppmodingane frå 
tidlegare står ved lag, skriv til oss, 
tips oss og kom med innspel!

Men, no skal vi la fag vere fag. 
Nyte sommaren når den kjeme, 
leve livet og nyte livet og alt det 

føre med seg. Vi tek ferie frå frus-
trasjonar og slit og fokuserer på 
å ha det godt og vere gode men-
neske for alle rundt oss og skape 
og oppleve lukke. Lade batteria og 
kome sterkt tilbake til hausten. 

God sommar alle saman, nyt 
den, den er vel fortjent!

” ... skriv til oss,  
tips oss og kom  
med innspel!”

redaktørens hjørne fortsatt ...
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Jon olav drogset, styreleder

sommeren nærmer seg med 
stormskritt og svært etter-
lengtet er den etter at store 
deler av landet har hatt en 
kald og våt vår og forsommer. 
trangen etter varmere strøk 
er framtredende hos mange 
og pengene sitter løst når 
reiseselskapenes hjemme- 
sider besøkes. 

Høstmøtet
Forberedelsene til vårt Høstmøte 
er i full gang. Programmet er i 
store trekk klart. Fra dette kan 
det nevnes at æresmedlem i  
Nof Lars Engebretsen skal holde 
Nof	Instructional	lecture	om	
multiligamentskader i kneet og at 
Fot og ankelforeningen har  
tatt på seg å arrangere Nof- 
symposiet om røykestopp i for-
bindelse med elektiv kirurgi. 

Abstraktfristen for Høstmøtet er 
31. august. Våre medlemmer og 
andre oppfordres til å bruke som-
meren godt til å planlegge 

innsending av abstrakts. Dette  
er	en	ypperlig	arena	for	LISer	 
til å holde sitt første viten- 
skapelige foredrag for en stor 
forsamling. 

Fristen før å søke de forskjellige 
stipendene er også 31. august; 
se våre hjemmesider ortopedi.no 
for mer informasjon. 

I	øyeblikket	jobbes	det	intenst	
med at vi for første gang i 
historien skal få et elektronisk 
interaktivt høstmøteprogram. 
Det ser ut som om en interaktiv 
hjemmeside for alle plattformer 
er en bedre og ikke minst en 
vesentlig billigere løsning for vårt 
møte	enn	en	applikasjon	(app).	
For å tilfredsstille den konser-
vative	(eldre?)	delen	av	våre	
medlemmer, blir det i tillegg i år 
også trykket en papirutgave av 
høstmøteboka. 

En annen nyhet er at et firma  
har søkt styret om å få opprette 
en mobil vetlab rett ved hotellet  
til bruk for våre deltagere. Et 
enstemmig styre har valgt å tillate 
dette. kanskje kan dette  
bli starten på at også dette  
møtet kan bli noe mer praktisk 
orientert framover.

europeisk ortopedisk  
spesialitet

EForT har avgitt rapport til 
EU kommisjonen om arbeidet 
med en felles standard for den 
ortopediske spesialiteten i alle 
europeiske land. EBoT exam 
(The	European	Board	of	Ortho-
paedics	and	Traumatology)	er	en	
del av dette. Esten Haanes fra 
LIOS	skriver	en	utfyllende	rapport	
om dette i NoPen.

strategiplanen
styret jobber fortiden hardt med 
den nye strategiplanen. Denne blir 
med det første lagt ut på nett slik at 
våre medlemmer kan lese den før 
en godkjennelse på general- 
forsamlingen på Høstmøtet.

Da står det igjen å ønske våre 
medlemmer en god sommer og 
minne om at mye fysisk aktivitet 
er en godt dokumentert metode 
for lading av batteriene før en 
travel høst.

Leder

sommer
Leder

” ... bruk sommeren 
godt til å planlegge 
innsending av  
abstrakts.”

” ... mye fysisk aktivitet 
er en godt dokumen-
tert metode for lading  
av batteriene ...”
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• Reduserer sårinfeksjoner(5)

• Reduserer sepsis og CVK 
 infeksjoner(1,2)

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

• Meget hudvennlig(3,1,2)

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

• Nytt navn
• På LIS anbud
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Lios trenger nye  
styremedlemmer

styret i Lios (Leger i ortopedisk spesialisering) består av fem medlemmer. 
styret møtes på ortopedisk høstmøte og under Nordisk eller efort, helst 
også en gang til per år og per facetime ved behov. vi har et årlig arrange-
ment med pro-con-symposiet på Høstmøtet.

esten Konstad Haanæs, leder LIOS

I	år	holdes	et	pro-con-symposium	 
om behandling av akillessene-
rupturer. Utdeling av hederspris. 
Vi vil forsøke å bedre kommuni-
kasjon med medlemmene om 
saker	som	angår	LIS	i	ortopedi	
spesielt, gjennom vår hjemme-
side www.lios.no og gruppe på 
Facebook.

verv og virke
Leder	i	LIOS	er	også	styremed-
lem i Norsk ortopedisk forening, 
og det innebærer for leder ekstra 
møter der x 3 per år og også 
representasjon ved årlig vinter-
møte i Federation of orthopaedic 
Trainees	in	Europe	(fORTE).	LIOS	
jobber med saker om utdanning 
og spesialisering i NoF-styret. 

sekretær og leder gir seg i høst, 
kasserer kan fortsette i et år til.

En styremedlemsperiode er i 
utgangspunktet på to år, for  
kontinuitet ønskes veldig gjerne 
folk som vil bli med for tre-fire. 

spesialitetskomiteen sitt  
LIS-medlem	Tiril	Melby	fra	 
sykehuset Levanger er også 
medlem	i	styret	i	LIOS,	og	er	
ikke på valg i år. kjartan koi fra 
Nordlands-sykehuset Bodø er 
positiv til å fortsette som nest- 
leder eller leder. 

styret har også et varamedlem 
og det er erfaringsmessig ganske 
ofte anledning for vara til å delta 
på møter både i inn- og utland 
pga forfall fra et av de faste  
styremedlemmene.

organisasjonen blir det man gjør 
den til. om du er interessert til å 
stille selv eller ønsker å foreslå en 
eller flere kandidater, vær så snill 
og skriv til 

estenkh@gmail.com 

eller

styret@lios.no

generalforsamling
Generalforsamling	i	LIOS	vil	
være under ortopedisk høstmøte 
på oslo Plaza onsdag 21.10. kl 
16.30, Blue room. Agenda vil 
komme på hjemmesida vår og på 
høstmøteboka.

” organisasjonen blir 
det man gjør den til.”
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Lyst å jobbe som feltarbeider?

ortopeder etterspurt til tjeneste 
i Leger uten grenser 

Hallo Norwegian orthopaedic surgeons,

i am the responsible for the recruitment of field workers in Norway. after 
many years on the field, i am now in the other side, looking for people who 
are willing to work on the projects.

We have a strong need of ortho-surgeon for this year 
and the next one. MsF has decided to increase the 
activities in 2 big hospitals, in Pakistan and in Haiti. 
Next to this 2 big projects, we have surgical activity 
going on in Afghanistan, south sudan, and Congo.

I	would	like	to	reach	out	and	spread	the	voice,	let	
people know of our needs. We look for surgeons 
available	for	2-3	months	(of	course,	the	longer	
the	better!!).	The	projects	are	quite	challenging,	
therefore we need people who have finished their 
specializations and eventually have already worked 
for some years in Norway.

With my best regards

alessandra Nicola 
HR Field Recruitment Responsible 
Leger Uten Grenser - MSF Norway

Tel. 94012441

www.orthosurgeon.msf.org 
www.msf.org
www.legerutengrenser.no
www.facebook.com/legerutengrenser

médecins sans frontières (msf)
is an international humanitarian medical 
organization providing orthopedic cares in two 
major trauma centers, one in Haiti and the 
other in afghanistan.
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Korsbåndregisteret 

det har vært mye aktivitet siste året når det gjelder korsbåndregisteret. 
dette er nå blitt et av flere Nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
resultatene fra de forskjellige registrene ønsker man brukt til å fortelle 
noe om kvaliteten på arbeidet som gjøres i norske sykehus. spesielt er 
man opptatt av at det gjøres forskning som kan føre til endring av  
rutiner/retningslinjer til det bedre.

Knut fjeldsgaard, daglig leder av Nasjonalt Korsbåndregister

senter for klinisk Dokumentasjon og Evaluering 
(SKDE)	oppretter	og	drifter	de	medisinske	kvalitets-
registrene. En tverrfaglig organisasjon som holder til 
på	Universitetssykehuset	i	Nord-Norge	(UNN).	Det	
sier seg selv at samarbeidet med skDE kommer til 
å være tett i årene som kommer. kravet fra skDE 
når man er under paraplyen ”nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre” er at man skal offentliggjøre data fra 
registrene. Dette virker svært fornuftig og riktig.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitets- 
registre består av skDE og regionale servicemiljø i  
de forskjellige helseforetakene. De har kompetanse 
på	opprettelse	og	drift	av	kvalitetsregistre.	I	tillegg	 
har de kompetanse på personvern, jus, finansiering, 
 statistikk og rapportering. Det er en selvfølge at 
arbeidet opp mot skDE har blitt sterkere og tettere 
dette året. som en konsekvens av dette skal de og 
stå for finansieringen. 

frivillighet
Det er frivillig for en pasient å si om han/hun ønsker 
at deres data blir forsket på. Derfor skal det foreligge 
en samtykkeerklæring om dette underskrevet av pa-
sienten. oppbevaringen er litt forskjellig fra sykehus 
til sykehus. De fleste oppbevarer dette på sykehuset.

Dersom pasienten sier ja – så skal skjemaene fylles 
ut. Det er ikke lenger frivillig for det enkelte sykehus/
den enkelte lege å sende inn disse dataene. Dette er 
nå en plikt hvert sykehus har – da kravet om dette 
ligger klart og tydelig i ”bestillingsdokumentet” fra 
Helse-	og	omsorgsdepartementet	(HOD).

Dette var nytt for undertegnede inntil for noen måne-
der siden. ”Bestillingen” fra HoD er klar – og det er 
at skjemaene skal fylles ut og sendes til registeret.

På hjemmesiden http://www.kvalitetsregistre.no/ kan 
man gå inn og se på de forskjellige registrene og se 
hva som er lagt ut offentlig. Mange vil nok hevde 
at registerdata alltid har vært tilgjengelige gjennom 
årsrapporten som ligger ute på nettet i norsk og 
engelsk form. Da må man kjenne til dette. Nå går 
man inn på hjemmesiden til ”nasjonalt servicemiljø 
for medisinske kvalitetsregistre” – og går videre til 
Nasjonalt korsbåndregister. Her finner man bakgrun-
nen for opprettelsen, litt av historien og formålet med 
et slikt register. Her finnes diverse informasjon om 
resultatene – som stort sett er tatt fra årsrapporten. 
En liten oversikt over artikler som er skrevet og hvilke 
endringer	de	har	ført	til.	I	tillegg	finnes	en	oversikt	
over fordelingen og antallet av førstegangsoperasjo-
ner for fremre korsåndskader i Norge på offentlig og 
private	sykehus.	Interessant	lesing.	

Nasjonalt korsbåndregister kom i stadium 3 sammen 
med kun 7 andre registre. stadium 4 er det høyeste 
stadium man kan komme i. Årsaken til at man ikke 
kom i stadium 4 skyldes mangel på elektronisk inn-
sending av korsbåndskjemaet og koos-skjemaene 
samt et par mindre årsaker.

elektronisk løsning underveis
Elektronisk innsending jobbes det iherdig med, men 
er nok vanskeligere og mer komplisert enn man 
trodde. Løsning pr. i dag er at at man via en PC får 
oppgitt en kode på sms/mobil for å kunne autentisere 

” redselen for en komplisert form 
for autentisering skyldes redselen 
for en dårlig compliance.”
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seg selv. Når man har autentisert seg selv, kan man 
gå inn og få opp skjemaet og sende det inn direkte 
inn i databasen. Dette har tatt tid å gå igjennom. 
redselen for en komplisert form for autentisering 
skyldes redselen for en dårlig compliance. Dersom 
noe skjer med telefonen, noen har glemt å lade osv. 
osv, eller man ikke får kontakt med en gang er man 
redd for at det hele forsvinner ut av kirurgens hode. 
Det jobbes videre med andre løsninger via en chip i 
ID-kortet	man	bruker	på	sykehuset.	I	alle	fall	ser	det	
ut til at man ikke kommer utenom en form for auten-
tisering og målet da blir å få gjort dette på best mulig 
smidighet slik at god compliance opprettholdes. 

Målet vårt er å komme opp i stadium 4 så raskt som 
mulig. Dette er også et ønske fra de andre i styrings-
gruppen. Ønsket vårt er og å gå ut i det offentlige 
rom og informere om resultatene som foreligger, 
samt å være tilgjengelige for henvendelser ”utenfra”. 

Planen er å starte en pilotstudie med elektronisk 
innsending på Haukeland sykehus og Haraldsplass 
sykehus så snart råd er. 

Til våre kolleger der ute vil jeg på vegne av styrings-
gruppen takke for all innsending av resultater og 
data. Det gjøres en fantastisk bra jobb av alle som 
sender inn. 

underraportering
Der er fortsatt en klar underraportering på ”andre 
prosedyrer”. slik er det også i andre land vi kan  
sammenligne oss med. Dette kommer av at ”seinere 
operasjoner” er ofte lokalisert til andre sykehus, 
andre privatklinikker, eller gjøres av kolleger som 
kanskje ikke har skjemaet foran seg, og som ikke 
har så mye fokus på ”korsbåndskjemaet”. Dette er 
forståelig – og er ikke et unikt problem i Norge.

Den som skal være daglig leder av registeret har 
som krav at man skal jobbe i det samme foretaket 
som registeret ligger i. Dette er hovedgrunnen til at 
undertegnede er daglig leder.

Vi ønsker å være tilgjengelig og behjelpelig for alle 
våre kolleger som opererer fremre/bakre korsbånd-
skader, eller de som opererer i et som tidligere har 
gjennomgått en korsbåndrekonstruksjon. Husk 
skjemaene og ta kontakt dersom noe er uklart.

” Vi ønsker å være tilgjengelig og 
behjelpelig for alle våre kolleger.”

styringsgruppen for  
Nasjonalt Korsbåndregister består pr. i dag av

professor Lars engebretsen 
Leder av styringsgruppen:  
ortopedisk senter oUs.  
senter for idrettsskadeforkning og  
Norges	idrettshøyskole.	IOC

professor Jon olav drogset 
ortopedisk avdeling,  
st olavs hospital

seksjonsoverlege stig Heir 
kne- og skulderseksjonen,  
Martina Hanssen Hospital

forsker /lege Lars petter granan
oUs og senter for idrettsskadeforskning
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Helsedirektoratets plan for ny spesialitetsstruktur 

Noen betraktninger fra seminar om 
spesialitetsutdanningen og ny spesi-
alitetsstrukur, soria moria Hotell og 
konferansesenter 5.-6. mai 2015.

esten Konstad Haanæs, leder LIOS

I	løpet	av	de	siste	snart	100	årene	har	vi	gått	fra	13	
spesialiteter i 1918 til 45 spesialiteter i 2015, 30 
hoved- og 14 grenspesialiteter. rus- og avhengig-
hetsmedisin kommer nå til som spesialitet nr. 46.

Et anmodningsvedtak fra stortinget i 2009 etter-
spurte en samlet vurdering av spesialitetsstruktur og 
spesialistutdanning. En arbeidsgruppe ble etablert 
i Helsedirektoratet i 2011 på oppdrag fra Helse-
og omsorgsdepartementet. rapport ble sendt ut 
til høring i 2014, og et endelig utkast kom fra fra 
Helsedirektoratet i 30.nov 2014, med en tilhørende 
konsekvensutredning, se:

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fremti-
dens-legespesialister-en-gjennomgang-av-legers-
spesialitetsstruktur-og-innhold 

https://helsedirektoratet.no/Sider/Fremtidens-lege-
spesialister-%E2%80%93-Konsekvensutredning-
av-forslag-til-ny-spesialitetsstruktur-for-leger.aspx

strukturert og forkortet  
utdanningsløp
Hovedpunkter i de siste foreslåtte reformer er et mer 
strukturert og forkortet utdanningsløp i tråd med 
europeiske normer. som en premiss for at dette 
ligger en forventning om at økt vekt på veiledning vil 
gi en raskere progresjon i utdanningsløpet. Verken 
sidetjeneste eller forskningstid, som begge tidligere 
var tellende inntil 1 år, vil ikke lenger være meritte-
rende for de fleste spesialiteter.

kirurgiske og indremedisinske subspesialiteter vil  
bli egne hovedspesialiteter. For å dekke bred vakt- 
kompetanse ved mindre og mellomstore sykehus 
innføres en egen spesialitet i mottaks- og indre-

medisin for å erstatte spesialiteten generell indre-
medisin, og gastroenterologisk kirurgi vil være den 
vaktbærende spesialiteten som erstatter spesiali- 
teten generell kirurgi, som er foreslått fjernet.

Ny spesialitetsstruktur anses nødvendig for å møte 
den tekniske utviklingen og tendensen til sub- 
spesialisering. samhandlingsreformen var ment å 
forberede oss på utfordringen med en større andel 
eldre.	I	kjølvannet	av	rapporten	om	ny	spesialitets- 
struktur foregår nå arbeidet med Nasjonal syke- 
husplan. Mye har forandret seg siden kommune-
grensene en gang ble tegnet da båten var hoved-
transportmiddel i fjordene. Men tross bedring i infra-
strukturen, har vi fortsatt geografiske utfordringer, 
spesielt når uværet slår til.

spesialisering i 3 deler
Del 1 i spesialiseringen erstatter og tilsvarer  
delvis turnustjenesten som vi har den nå. Denne 
skal inneholde felles kompetansemoduler for  
alle spesialiteter.

Del	II	vil	være	aktuell	for	spesialiteter	som	inntil	nå	
har vært grenspesialiteter, som fag som er sub- 
spesialiteter til generell kirurgi og indremedisin,  
med en «common trunk», dvs. et felles utgangs-
punkt for disse på ca 2 år. Tidligere forslag fra 

Hva er nytt og hva med  
ortopedien? 

foreningsnytt
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Helsedirektoratet om ny spesialitetsstruktur har  
vært	at	Del	2	av	spesialiseringsløpet	(Del	I	tilsvarer	
turnustjenesten)	skal	være	felles	for	ortopedi	og	
øvrige kirurgiske fag, og at det kun skulle være en 
3-3 1/2 år spesiell ortopedisk del 3. Nå ser det imid-
lertid ut til at ortopedien blir holdt utafor ”common 
trunk” med øvrige kirurgiske fag, i tråd med hva 
spesialitetskomiteen i ortopedi og Nof har jobbet for. 
Ortopedene	hopper	derfor	trolig	over	del	II.

Del	III	er	tenkt	å	være	oppimot	5	år	lang	og	er	 
tilegnet spesialisering.

Det forestår meg ikke helt klart hvordan Helse- 
direktoratet med et pennestrøk skal klare å forkorte 
utdanningstida så mye som de ønsker. Helse- 
direktoratets rapport beskriver besparelse som en 
viktig motivasjon for å forkorte utdanningsløpene.  
I	deres	regnestykker	anses	en	LIS,	uansett	opp-
arbeidet erfaring, som en utgiftspost, og ikke en 
ressurs til produksjon og ”inntjening”. Nærmest 
plutselig går vedkommende over til å bli en ressurs 
ved oppnådd spesialitet. Dette må skyldes en  
betydelig misforståelse. Mulig dette bygger på  
høyesterettsdommen av i fjor, der leger i spesiali-
sering ble erklært å være praksisarbeidere.

spesialitetskomiteene burde  
erstattes med en annen instans 
Legeforeningen har vært tydelig i sitt krav om  
ønske om videreføringen av spesialitetskomiteene. 
Helsedirektoratet har, forbausende nok, tenkt at de 
kan spare penger på avviklingen av gruppeføringen 
for utdanningsstedene, da de ikke lenger trenger  
å føre kontroll med om utdanningsinstitusjonene 
fyller	kravene	til	gruppe	I-	og	II-institusjoner.	 
Høyst urovekkende, da det burde være selvinn- 
lysende at spesialitetskomiteene, om de legges  
ned, burde erstattes med en annen instans som 
sikrer kvaliteten på utdanningsinstitusjonene,  
som neppe koster mindre.

rapporten sier likevel at det kommer til å være 
økende krav til veiledning og evaluering og testing. 
opplæring og veilednig av veiledere vil bli obli-

gatorisk. De norske kravene til veiledningsmøter, 
årlig sErUs-rapportering i spesialiseringstiden er 
allerede ganske ambisiøse. Man kan nok vente 
strengere kontroll på at dette etterleves, om man 
skal tro rapporten, men hvordan det skal gjøres er 
ikke klart. 

Litt trist registrerer vi at de vil erstatte de fleste 
kursene med e-læringskurs. Under møtet på soria 
Moria ble Legeforeningens ønske om samlings-
baserte kurs understreket, både for å kunne trene 
praktiske ferdigheter og for å få personlig kontakt 
mellom kursholdere og deltakere, som er nyttig 
for seinere samarbeid i arbeidshverdagen. Helse-
direktoratet hørte hva vi sa, så får vi se hvor langt 
våre bønner blir hørt.

Helsedirektoratet har altså overtatt myndighets-
ansvar, ansvar for utvikling av læringsmål og 
faginnhold. 

Legeforeningen vil trolig bli involvert i spesialitets-
råd for de ulike spesialitetene og fortsatt ha en 
rådgivende rolle. Universitetene vil også være  
representert i de samme spesialitetsrådene.

regionale helseforetak, universitetssykehus,  
mindre sykehus og universiteteter skal samarbeide 
som tidligere.

Helseforetakene må tilrettelegge utdanningsløp 
gjennom avtaler mellom sykehusene for sine  
utdanningskandidater,	når	LIS	nå	skal	ansettes	i	
faste stillinger.

spesialiteten generell kirurgi  
avvikles 
Noe som kommer til å angå de av oss som jobber 
på mindre sykehus, er at spesialiteten generell 
kirurgi avvikles. Gastroenterologisk kirurgi vil bli 
vaktbærende spesialitet. så får vi håpe at rekrut-
teringa til spesialiteten blir god nok, og at denne 
utdanninga blir bred nok til at ikke alle pasienter 
som innlegges på et mindre sykehus må sendes 
videre til et større for endelig behandling.

Helsedirektoratet har altså foreløpig gått tilbake på 
tidligere plan om at ortopedien skal tilbake i  
”common trunk” med øvrige kirurgiske fag, iflg. 
muntlig	meddelelse	fra	Irene	Sørås	fra	Helse- 
direktoratet under seminar om spesialist- 
utdanningen 6. mai 2015. Dette er imidlertid ikke 
nevnt skriftlig i noen av rapportene.

Arbeidet med innholdet i spesialiseringen del 2  
skal ledes videre av Heidi stien i Helsedirektoratet, 
og dette vil Nof og spesialitetskomitéen følge opp.

” Nærmest plutselig går ved-
kommende over til å bli en  
ressurs ved oppnådd spesia-
litet. Dette må skyldes en  
betydelig misforståelse.”

Hva er nytt og hva med ortopedien? fortsatt ...
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Det kan se ut som om det vil ta noen år å imple-
mentere endringene, og mye kan sikkert forandre 
seg underveis. Planen om at forskningstid ikke  
lenger skal være tellende i spesialiseringen,  
var kanskje det som vakte mest debatt ved Lege-
foreningens seminar, og det vil bli spennende å se 
om dette er noe Helsedirektoratet kan gå tilbake på.

Les gjerne Hege Gjessings lederinnlegg på Lege- 
foreningens hjemmeside om den foreslåtte av-
viklingen av spesialitetskomiteene og kontroll av 
kvaliteten ved utdanningsinstitusjoner på  
http://tidsskriftet.no/article/3298165/ 

obligatorisk etterutdanning for 
legespesialister
Det kommer krav om etterutdanning for lege- 
spesialister. Forslag til dette ble presentert under 
samme møte på soria Moria. strukturen i allmenn-
medsinens resertifiseringsprogram	(LEIF)	vil	bli	
brukt som mal for etterutdanningen, der man må 
tjene opp en viss mengde poeng per 5-årsperiode. 

Meritterende aktivitet er f.eks. undervisning,  
hospitering, vitenskapelige publikasjoner, kurs eller 
deltakelse	på	kongress	i	utlandet.	Innstillingen	 
fra Legeforeningens utvalg ledet av Dr. kristin  
Bjørnland var at det ikke vil bli innført sanksjoner 
som tap av godkjenning om resertifiseringskravene 
ikke oppnås. Grunnen til denne innstillingen, er at 
det kan være krav fra arbeidsgiver til produksjon 
som medfører at legespesialisten ikke får gjennom-
ført nødvendig virksomhet for resertifisering. Dette 
var gjenstand for debatt.

Hva er nytt og hva med ortopedien? fortsatt ...

” Det er fullstendig urealistisk at 
direktoratets egne spesialitets-
råd vil levere en ærlig og opp- 
riktig kritikk av virksomheter 
som eies av staten.”

H Gjessing
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foreningsnytt

under høstmøtet 2014 delte Lios (leger i ortopedisk spesialisering)  
for første gang ut ”Lios Hederspris”. den gjekk då til Knut fjeldsgaard,  
seksjonsoverlege ved Haukeland sjukehus. vi i styret meiner det var ein  
suksess og har tenkt å gjere den til fast høstmøteinnslag heretter.

Camilla bjørdal, på vegne av styret i LIOS

Prisen går til ein spesialist i orto- 
pedi som har gjort noko ekstra for 
LISane	rundt	omkring	av	faglig	 
og/eller sosial art. Den blei i fjor  
delt	ut	i	forlengelse	av	LIS	sympo- 
siet, men vinnaren vil i år i staden  
bli kunngjort under ”Torsdags-
klubben”. Vi kjem imidlertid til 
å annonsere dei 3 kandidatane 
med flest stemmer i forlengelse 
av	LIS	symposiet	torsdag	for	å	
auke spenningsmomentet. Pre-
mien er i første rekke velfortent 
heder og ære, men også medalje 
og diplom til å pryde kontoret. 

Håper på større  
konkurranse 
I	fjor	fekk	vi	inn	7	gode	forslag,	
men håper på vesentlig større 
konkurranse i år! Det er nylig 
sendt	ut	infomail	til	alle	LIS	med-
lemmar av Norsk ortopedisk for-

ening, men vil med dette skape 
meir blest om hedersprisen og 
forhåpentligvis inspirere alle over-
legar rundt omkring i kongeriket 
til å vere gode veiledarar for sine 
LIS	legar.	Oppfordrar	alle	til	å	
tenke på kven som fortener ein 
slik pris og sende velbegrunna 
forslag på mail til styret@lios.no.

utdrag statuttar
§ 2 formål
Formålet med prisen er å hedre 
en person som har gjort en sær-
skilt innsats for leger i spesialise-
ring i ortopedisk kirurgi.

§3 vinner av prisen
Vinneren må være spesialist i 
ortopedisk kirurgi, og ha sitt dag-
lige virke ved et norsk sykehus. 
Vinneren skal, gjerne gjennom 
flere år, ha gjort en særskilt 
innsats for leger i spesialisering 

i	ortopedisk	kirurgi.	Innsatsen	
kan være både av faglig og sosial 
art, og disse skal vektlegges likt i 
juryens avgjørelse. Prisen utdeles 
ikke Post Mortem.

§3 Jury
Det	er	sittende	Styret	i	LIOS	som	
er jury, og således avgjør hvem 
som tildeles prisen. Alle fullver-
dige medlemmer av styret har lik 
stemmerett.

§5 forslag til kandidater
Alle	medlemmer	av	LIOS	kan	
sende inn forslag på kandidater 
til juryen. Dette gjøres per e-post: 
styret@lios.no. Forslaget skal vere 
juryen i hende senest manda-
gen	i	uke	43	(”høstmøteuken”).	
Forslagene må inneholdet navn 
og arbeidssted for kandidaten, 
samt en begrunnelse om hvorfor 
denne kandidaten bør vinne 
prisen.

Leger i ortopedisk spesialisering
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ortopedisk kirurg og forsker marianne westberg 
har funnet betydelig høyere forekomst av  
proteseinfeksjon hos pasienter som får hofte-
protese på grunn av lårhalsbrudd, enn hva som 
er kjent fra pasienter som får hofteprotese på 
grunn av slitasjegikt.

Når pasientene ligger lenge og 
venter på operasjon, øker risi-
koen for infeksjon. Nesten 50 % 
av pasientene med protese-
infeksjon døde i løpet av det 
første året etter lårhalsbruddet, 
over dobbelt så stor andel som 
hos de uten infeksjon. studien 
understreker viktigheten av rask 
og god behandling av eldre 
lårhalsbrudd-pasienter.

studien ble utført på 184 pasi-
enter operert med hofteprotese 
for lårhalsbrudd ved oUs Ullevål 
i perioden 2008-09, og inngår 
i avhandlingen on prosthetic 
joint infections – treatment and 
prevention. Den høye forekom-
sten av proteseinfeksjon fordrer 
forebyggende tiltak. Antibiotika-
impregnerte matter lagt direkte i 
operasjonssåret er mye brukt for 
å redusere kirurgiske infeksjoner, 
men mangler dokumentasjon. 

Westberg og medarbeidere  
undersøkte i en randomisert  
studie med over 700 lårhals-
brudd-pasienter om antibiotika-
matter lagt inn i hofteleddet 
under proteseoperasjonen redu-
serte risiko for infeksjon. studien 
ble utført på 5 sykehus i Norge 
i perioden 2011-13. studien 
konkluderer med at antibiotika-
matter i leddet ikke reduserer 
forekomst av proteseinfeksjon, 
og rutinemessig bruk anbefales 
derfor ikke.

I	avhandlingen	inngår	også	en	
studie utført på oUs Ullevål  
som omhandler behandling av 
hofteproteseinfeksjon. Med en 
suksessrate på 71 %, konklu- 
derer Westberg med at bløtdels-
revisjon anbefales når en hofte-
protese blir infisert i løpet av de  
4 første ukene etter at protesen 
ble satt inn. 

Det har vært omstridt hvorvidt  
det er nok med opprensking  
og	skylling	av	leddet	(bløtdels- 
revisjon),	eller	om	protesen	også	
må fjernes. sistnevnte medfører 
flere operasjoner, lenger behand-
lingstid og ofte permanent 
nedsatt hofteleddsfunksjon

on prosthetic joint infections 
– treatment and prevention

marianne westberg

Cand. med. Marianne Westberg 
ved Institutt for klinisk medisin 
forsvarte sin avhandling for  
graden ph.d. (philosophiae 
doctor): On prosthetic joint 
infections – treatment and 
prevention.

NY DokTorGrAD
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Lumbal spinal stenose er den vanligste årsaken 
til ryggkirurgiske inngrep hos eldre. studien 
sammenlikner to ulike operasjonsmetoder for 
lumbal spinal stenose og har fokus på mr-
diagnostikk, klinisk effekt og helseøkonomiske 
analyser.

Line fuglehaug, Kommunikasjonsavdelingen Sykehuset Innlandet

utvikling
Den medisinske og teknologiske 
utviklingen har bedret mulighet_
ene for diagnostikk og behand-
ling av denne pasientgruppen. 
Bildediagnostikk har endret seg 
fra røntgen, via CT-undersøkelse 
til Mr, som brukes mest i dag.

– De siste par tiår har behand-
lingen endret seg fra større åpen 
laminektomi, altså kirurgisk 
fjerning av en eller flere virvel-
buer i ryggraden slik at man kan 
komme til ryggkanalen bakfra, til 
kirurgiske teknikker som redu-
serer størrelsen på det kirurgiske 
inngrepet og kan karakteriseres 
som mini-invasive metoder, 
forteller Lønne.

I	studien	har	han	sammenlignet	
mini-invasiv dekompresjon, som 
er mest brukt i dag og en ny 
behandlingsmetode: ekspande-
rende interspinøst implantat, så-
kalt X-stop. X-stop representerer 
et nytt prinsipp innen behandling 
av spinal stenose. Metoden 
består i å sette inn et implantat 

mellom ryggtaggene på det 
aktuelle stenotiske nivå for å øke 
avstanden mellom ryggtaggene. 
På denne måten blir det bedre 
plassforhold i ryggkanalen, uten 
at man trenger å operere helt inn 
i på nervene. Metoden er utprøvd 
i en randomisert FDA-studie pu-
blisert i 2004 og 2005 som viser 
lovende resultater, og inngrepet 
ble FDA-godkjent i 2005.

– Vi ønsket å vurdere de preope-
rative Mr-bildene, samt å finne 
ut hvilken metode som ga best 
effekt og å gjøre en helseøkono-
misk sammenlikning to år etter 
behandling, sier Lønne.

studien
96 pasienter i alderen 50 til 85 år 
ble inkludert i studien. Preope-
rative bilder var tilgjengelig for 
vurdering fra 84 pasienter, mens 
81 av pasientene ble behandlet 
og fulgt opp i 2 år, 40 av dem 
ble operert med metoden X-stop 
og 41 med mini-invasiv dekom-
presjon. symptomer i bena ved 
gange kortere enn 250 meter, og 

varighet over 6 måneder var vik-
tige inklusjonskriterier. Pasienten 
skulle også ha forsøkt konservativ 
behandling.

Lindring av symptomer ved 
framoverbøyning av ryggen var et 
inklusjonskriterium, siden det er 
essensielt for effekten av X-stop.

Den første studien sammenliknet 
to ulike måter å vurdere graden 
av lumbal spinal stenose utfra 
Mr-bilder, arealmåling og morfo-
logisk gradering. 

– Vi fant at det var god samstem-
mighet mellom metodene vurdert 
av to uavhengige radiologer, og at 

diagnostikk og behandling  
av pasienter med  
lumbal spinal stenose

greger Lønne

Tirsdag 21. april forsvarte over-
lege ved kirurgisk avdeling på 
Lillehammer, Greger Lønne, sin 
avhandling for graden  
ph.d. med tema diagnostikk  
og behandling av pasienter  
med lumbal spinal stenose.

NY DokTorGrAD
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begge metodene kan brukes til å 
vurdere lumbal spinal stenose på 
Mr-bilder. 

Den andre studien viste at begge 
operasjonsmetodene ga signifi-
kant bedring av symptomer ved 
alle målinger fra 6 uker til 2 år 
etter operasjon.

– Det var ingen signifikante 
forskjeller i symptomer mellom 
metodene på noe måletids-
punkt, men en foreløpig analyse 
midtveis i studien viste signifikant 
flere reoperasjoner i X-stop-
gruppen. risikoen for preoperative 
komplikasjoner var like høy i begge 
gruppene, men det var mer alvor-
lige komplikasjoner i mini-invasiv 
dekompresjonsgruppen.

økonomi
I	den	helseøkonomiske	analysen	 
i den tredje studien konkluderes 
det med en kostnadseffektivitets- 
ratio på om lag 250.000 kroner. 

–	Ifølge	våre	beregninger	er	det	
50 prosent sjanse for helseøko-
nomisk gevinst hvis man er villig 
til å betale dette beløpet ekstra 
for et kvalitetsjustert leveår ved 
å bruke X-stop i stedet for mini-
invasiv dekompresjon. studien 
viser en ikke-signifikant bedre 
effekt blant pasientene som ble 
behandlet med metoden X-stop, 
men denne metoden er både 
signifikant dyrere og har flere 
reoperasjoner enn mini-invasiv 
dekompresjon.

god sommer ...
- vi sees på høstmøtet, 
sett av datoen nå!

Husk!
Høstmøtet

21.-23. oktober
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Hvorfor 
ortogeriatri?

om lag 9 000 personer i Norge  
får et brudd i øvre femurende hvert 
år. denne pasientgruppen er sårbar  
– med mange komorbide tilstander, 
høyt legemiddelforbruk og høy 
prevalens av demens. prognosen er 
alvorlig. et strukturert samarbeid 
mellom spesialister i ortopedi og  
geriatri gir bedre behandlings- 
resultat for pasientene og nye  
vitenskapelige innfallsvinkler.

L g Johnsen, L o watne, f frihagen,  
J L Helbostad, a prestmo, i saltvedt,  
o sletvold, t b wyller

Norge er på verdenstoppen i antall hoftebrudd 
(lårhalsbrudd,	pertrokantære	eller	subtrokantære	
brudd).	For	personer	over	50	år	her	i	landet	er	den	
aldersjusterte insidensen av hoftebrudd estimert 
til 82 per 10 000 kvinner og 39 per 10 000 menn, 
høyere enn i noe annet europeisk land.1 For 364 
pasienter med hoftebrudd i oslo i 2005 – 06 var  
medianalderen 84 år, 43  % hadde sannsynlig  
demens på bruddtidspunktet, de brukte i gjennom-
snitt fire legemidler daglig, og 46  % hadde delirium  
i den perioperative fasen.2

Prognosen er alvorlig, både hva angår motorikk, 
selvhjulpenhet og kognisjon: 42  % av pasientene 
oppnår aldri samme gangfunksjon som før bruddet3 
58  % skrives ut til sykehjem4, og insidensen av 
nyoppstått demens er høy de første månedene  
etter bruddet.5

”58 %  
skrives ut til 
sykehjem ...
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Et hoftebrudd er derfor vanligvis en ortopedisk 
skade i et individ preget av generell sårbarhet. rask, 
skånsom og god kirurgisk reparasjon av skaden 
har førsteprioritet, er livreddende og forebygger 
komplikasjoner. Primær innsetting av protese regnes 
i dag som foretrukket behandling ved de aller fleste 
tilfeller av lårhalsbrudd,6 mens per- og subtrokantæ-
re brudd behandles med osteosyntese; glideskrue 
med plate eller margnagle. For de fleste hoftebrudd-
spasienter er ikke dette nok. Håndtering av deres 
komplekse helseproblemer krever en multimodal 
tilnærming for at resultatet skal bli optimalt.

ortogeriatri virker
I	lang	tid	har	det	vært	argumentert	for	at	strukturert	
ortopedisk-geriatrisk samarbeid måtte være gunstig 
når det gjelder denne pasientgruppen, og etter hvert 
har	begrepet	”ortogeriatri”	vokst	frem.	I	en	fersk	
systematisk oversikt var det vanskelig å gjennomføre 
noen formell metaanalyse, fordi studiene hadde 
ulike effektmål og ulike modeller ble testet. Man fant 
likevel en tendens i retning av at samarbeidsmodel-
ler med tett integrasjon av den ortopediske og den 
geriatriske spisskompetansen rundt øremerkede 
senger var mest lovende, mens det var vanskelig å 
finne positiv effekt av modeller der for eksempel et 
ambulant geriatrisk team ga råd om pasienter som 
var innlagt i en rent ortopedisk sengepost.7

Nylig er to randomiserte, kontrollerte studier av orto- 
geriatriske modeller i Norge publisert.8,9	I	begge	stu-
diene testet man modeller der intervensjonspasient-
ene primært var innlagt i geriatriske sengeposter og 
fikk ortopedisk tilsyn ved behov. kontrollpasientene 
lå i konvensjonelle ortopediske sengeposter og 
hadde geriatrisk eller annet indremedisinsk tilsyn 
ved behov. Hovedelementer i intervensjonen i begge 
studiene var en bred klinisk vurdering av relevante 
helseforhold, koordinert tverrfaglig samarbeid, struk-
turering av arbeidet med sjekklister og protokoller, 
tidlig mobilisering og tidlig utskrivningsplanlegging.

Den ene studien ble gjennomført i Trondheim og 
inkluderte bare pasienter som var hjemmeboende  
da bruddet inntraff.8 Hovedendepunktet var mobili-
tet målt med instrumentet short Physical  
Performance	Battery	(SPPB).	Ortogeriatrigruppen	 
hadde en høyere sPPB-skår etter fire og 12 må-
neder enn gruppen som fikk standard ortopedisk 
behandling, og forskjellen var statistisk signifikant. 
ortogeriatrigruppen hadde også bedre resultater 
med hensyn til funksjon og livskvalitet, og de var 
mindre redde for å falle. Liggetiden var gjennom-
snittlig 1,7 døgn lengre i ortogeriatrigruppen, men 
mer enn dobbelt så mange ble utskrevet direkte fra 
sykehus til hjemmet, og det første året etter bruddet 
hadde gjennomsnittspasienten 2,7 færre liggedøgn 
i sykehus, fire færre døgn i rehabiliteringsinstitusjon 
og 13 færre døgn i sykehjem enn ortopedigruppen. 
Gjennomsnittlig kostnadsreduksjon var vel 40 000 
kroner per pasient det første året.

Den andre studien ble gjennomført i oslo, og om- 
fattet både hjemmeboende hoftebruddspasienter 
og pasienter som kom fra sykehjem.9 Hovedmålset-
tingen med denne studien var å undersøke om en 
ortogeriatrisk modell kunne forebygge delirium og 
akselerert kognitiv svikt. Vi fant ingen effekt av orto-
geriatrisk behandling på kognitiv svikt og delirium, 
derimot ble det påvist samme forskjell i sPPB-skår 
hos hjemmeboende pasienter som Trondheims-
studien. samlet gir disse to studiene derfor vesentlig 
styrket indikasjon på at et ortogeriatrisk tilbud til 
hjemmeboende pasienter med hoftebrudd har en 
klinisk betydningsfull positiv effekt på mobilitet og 
gangfunksjon minst ett år etter bruddet.

forebygging av nye brudd
Forebygging av nye brudd har to komponenter: 
Bremse osteoporoseutviklingen og forebygge fall. 
Det første er enklest, men selv med dagens gode 
kunnskap om nytten av behandling med bein-
resorpsjonshemmere er det etter vår erfaring få 
hoftebruddspasienter som får slike legemidler.

Nye	fall	etter	et	hoftebrudd	er	vanlig.	I	en	studie	
fant man at 56  % av pasientene med hoftebrudd 
opplevde et nytt fall i løpet av det første året. 
12  % av disse fallene resulterte i et brudd og 5  % 

” Et hoftebrudd er derfor  
vanligvis en ortopedisk skade  
i et individ preget av generell  
sårbarhet. rask, skånsom og  
god kirurgisk reparasjon av  
skaden har førsteprioritet, er  
livreddende og forebygger  
komplikasjoner ...”

” ... et ortogeriatrisk tilbud til  
hjemmeboende pasienter med 
hoftebrudd har en klinisk  
betydningsfull positiv effekt på 
mobilitet og gangfunksjon ...”
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i et nytt hoftebrudd.10 Årsakene til fall er mange 
og sammensatte, og utreding av falltendens hos 
pasienter med mange kroniske sykdommer og uklar 
fallårsak er en typisk geriatrisk oppgave.11 Muligens 
vil optimalisert rehabilitering etter utskrivning fra 
sykehus bedre effekten av et ortogeriatrisk tilbud 
ytterligere.	I	Trondheim	er	datainnsamlingen	i	en	
randomisert studie av intensiv hjemmebasert fysio-
terapi 4 – 6 måneder etter hoftebrudd nylig avsluttet. 
Endepunktene er gangfunksjon og fysisk aktivitet i 
dagliglivet.12

Hvorfor prioriteres ikke ortogeriatri?
Til tross for god kunnskap og klinisk betydningsfulle 
resultater for en pasientgruppe med alvorlig prog-
nose har det vist seg vanskelig å få sykehusene til å 
prioritere opprettelsen av ortogeriatriske enheter. Vi 
tror dette skyldes at det kreves satsing på tvers av 
tradisjonelle skillelinjer mellom fag og avdelinger, at 
det kreves friske økonomiske midler fordi ortoge-
riatri innebærer å investere mer klinisk innsats i en 
forsømt pasientgruppe, og at hoftebruddspasien-
tene er en svak gruppe med små muligheter til å 
tale egne interesser.

Flere ortopediske avdelinger har omorganisert 
behandlingsopplegget for pasienter med hoftebrudd 
med tanke på rask operasjon og et akselerert forløp 
videre	(fast	track).	Et	slikt	opplegg	har	mange	
gode elementer, som redusert preoperativ vente-
tid, bedre analgesi og raskere mobilisering, men 
disse modellene mangler et system for ivaretakelse 
av hoftebruddpasientenes uttalte komorbiditet, 
polyfarmasi og geriatriske komplikasjoner. De har 
ikke gitt effekt i randomiserte studier når det gjelder 
kliniske endepunkter. Vi tror det mest realistiske nå 
er at ortopeder og geriatere gjør felles sak, starter et 
samarbeid og krever forbedring i tilbudet til denne 
svake gruppen.

Det er fortsatt et stort behov for forskning, særlig 
gjelder det å finne optimale tjenestemodeller for 
akuttbehandling	(inkludert	forebygging	og	be-
handling	av	delirium),	rehabilitering	og	multimodal	
forebygging av nye brudd. også her tror vi et nært 
ortopedisk-geriatrisk samarbeid kan være fruktbart 
og bidra til å få frem gode løsninger.

Vi planlegger derfor et forskningssamarbeid som 
omfatter ortopediske og geriatriske miljøer i Trond-

heim og oslo og håper det vil kunne bidra til å gi et 
nasjonalt løft for behandlingen av hoftebrudds- 
pasienter. Man bør på sikt utarbeide nasjonale 
retningslinjer for håndtering av skrøpelige eldre med 
brudd, slik man har gjort i England. Der har et grun-
dig arbeid drevet frem i fellesskap av British ortho-
paedic Association og British Geriatrics society ført 
til detaljerte og gode retningslinjer for alle aspekter 
ved dette.13	I	disse	retningslinjene	er	betydningen	av	
ortogeriatrisk samarbeid sterkt vektlagt.
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fag

isaKos 
Lyon 2015 

Når dette skrives, sitter jeg på flyet hjem fra varme Lyon etter svært  
interessante dager på isaKos. selv om jeg sitter i styrene til både efort 
og Nordisk, må jeg dessverre innrømme at spesialkongresser i mitt hoved-
interessefelt, som for eksempel isaKos og essKa, for meg er faglig sett 
vesentlig mer lærerike enn de mer generelle kongressene.

Jon olav drogset, styreleder

Her får man oppdatert og spisset kunnskapen  
på sitt fagfelt. Dette til tross for at det er mange  
av de ”gode” gamle foreleserne som går igjen. 
En fornyelse og kanskje foryngelse av foreleserne 
kunne kanskje være på sin plass.

5 dager med full aktivitet
Programmet gikk over 5 dager med 3 forkurs i til-
legg. Det var 8 parallelle sesjoner inkludert instruc-
tional courses, symposier, lunchmøter, kirurgiske 
demonstrasjoner, frie foredrag og E-posters. 

Høydepunktet for min egen del var siste oppdate-
ring	om	ALL	(anteriøre	laterale	ligament)	i	kneet.	
Foreleserne har fortsatt svært sprikende synspunk-
ter på når rekonstruksjon av dette skal gjøres.

Man støtte på deltagere fra Norge hele tiden og 
disse virket stort sett svært fornøyd med det faglige 
og sosiale utbyttet av kongressen.

Neste	ISAKOS	kongress	arrangeres	 
i shanghai i 2017. 
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før hofteprotesenes suksesshistorie begynte, var leddbevaring alt hofte-
kirurgien dreide seg om. intet nytt der altså, men i dag er hofteartroskopi 
i stor fremmarsj og det reiser seg viktige spørsmål knyttet til denne nyere 
formen for kirurgi.

Jone segadal

Åpne hofteinngrep er noe mer i det stille utviklet be-
tydelig de siste 20 årene, da særlig på acetabulum 
siden	(periacetabulære	osteotomier),	men	også	den	
intraartikulære gjennom kirurgisk hofteluksasjon 
som er forarbeidet til impingement kirurgien slik vi 
kjenner den i dag skopisk.

søken etter bedre evidens
Vi har et vedvarende fokus på at all behandling skal 
være etterrettelig i sin form, med stadig søken etter 
bedre evidens for kvaliteter som pasienttilfredshet, 
økonomisk forsvarlighet osv.

Pasientregistere finnes i mange former og vi kan 
snart ikke iverksette en behandling uten at vi må 
fine fram et skjema og fortelle hva vi har gjort etter 
at vi på vanlig måte har dokumentert i journalen.

Det er på foreningsnivå besluttet å registrere alle 
ikke-prostetiske hoteinngrep og barnehofteregisteret 
er godt igang og når i disse dager sin status som 
kvalitetsregister.

Under paraplyen til barnehofteregisteret vil en også 
kunne registrere inngrep på voksne, en ordning som 
har åpenbare fordeler når det gjelder den omsten-
delige prosessen med å få godkjent registere, men 

Aktuelt

Leddbevarende hoftekirurgi 
hos voksne



Norsk Ortopedpost   •   2  -  2015 41

rapport

som har like åpenbare utfordringer når det gjelder 
utforming av skjema tilpasset den voksne pasient-
gruppen.

Våre danske kolleger har valgt et eget register for 
hofteartroskopi, som er i sitt design av beste danske 
merke, med elektronisk format og strømlinjeform. 
Ikke	uventet	har	”det	danske	hold”	allerede	2-års	
resultater å vise til og har foreløpig unik status 
internasjonalt.

Ulike forhold vedrørende godkjenning av regis-
tere i de skandinaviske land dikterer forskjellige 
framgangsmåter, og forklarer langt på vei hvorfor 
vi strever mer i Norge. Trøsten er at vi ligger foran 
svenskene …

Norsk registrering foreløpig unik 
Vår norske registrering av alle typer inngrep, også 
de åpne, er foreløpig unik. om kvaliteten på det vi 
registrerer blir bra og vi kan oppnå god compliance 
gjennom en smidig utforming av datainnsamligen, 
vil vi ikke behøve å skjemmes .

En gruppe av hofteartroskopi interesserte i skandi-
navia har gjennom flere år hatt en uformell, men 
likevel regelmessig møtevirksomhet.

Gruppen er nå utvidet til å inkludere alle som driver 
med denne formen for kirurgi og det 1. skandina-
viske hofteartroskopimøte ble avholdt i københavn 
nå 15. mai.

Et 20-talls frammøtte fikk presentert både resultater 
fra registere, tema-foredrag om dysplasi behand-
ling med periacetabulær- og skopisk tilnærming, vi 
hadde fin diskusjon omkring medbrakte kasus og 
avslutningsvis ble det avtalt nytt møte som beram-
mes til primo mai 2016 og holdes i stockholm.

Utfordringen nå blir å samle det norske fagmiljøet til 
innsats for å forme registreringen brukervennlig og 
med et valid dataformat. Vi håper å nå flest mulig 
med denne artikkelen og for lette administreringen, 
har	Sverre	Løken	(OUS)	og	jeg	tatt	på	oss	koordi-
nering av innspill og utforming av utkast til revisjon 
av	dagens	skjema.	Interesserte	kan	altså	henvende	
seg til oss.

”	Ikke	uventet	har	”det	danske	
hold” allerede 2-års resultater  
å vise til og har foreløpig  
unik status internasjonalt.”

oppsummering:
•  Alle ikke-prostetiske hofteinngrep på  

voksne (over 17 år) kan registreres under  
barnehofteregisterets godkjenning. 

•  Skjemaet må være brukervennlig og ha  
valide data for senere forskning, revisjon av 
skjema pågår, grip sjansen til å bidra!

interesserte kan henvende seg til
uXsvLo@ous-hf.no eller jone.segadal@helse-bergen.no
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21 mai var det duket for kneprotesemøte ved Lovisenberg diakonale  
sykehus. møtet var arrangert av kollegaer ved Lovisenberg i samarbeid 
med smith & Nephew med øystein Høvik som møteleder. det var forelesere  
fra Lovisenberg samt st. maartenskliniek i Nijmegen i Nederland samt fra 
Norrlands universitetssykehus i umeå og Helse fonna i Haugesund.

Henrik Hofgaard, NIMI

Programmet tok utgangspunkt i erfaringer høstet 
med kneprotesekirurgi i løpet av de siste 20 år 
basert på studier i regi av leddproteseregiste-
ret. Øystein Gøthesen presenterte klare data om 
overlevelse, kirurgi volumer, patella resurfacing og 
internasjonalt samarbeid. 

Joakim Bång tok utgangspunkt i at ”you never get 
a second chance to do a good first impression” 
og leverte en presis gjennomgang av preoperativ 

planlegging og gjennomføring av primære kneprote-
ser. opprinnelig et tre dagers kurs komprimert til 30 
minutter.	Imponerende.

kollegaene ved Lovisenberg har ved hjelp av ”data-
guruen” Einar Amlie designet et dataverktøy som 
løpende registrerer kvaliteten på protesekirurgien. 
Einar Amlie ga et innsyn i programmets mange 
muligheter før Einar Lindalen og Gunnar Peturson 
presenterte resultater av henholdsvis patellofemorale  

Leger i ortopedisk spesialisering

Lovisenberg kneprotesemøte

Fullsatt på Lovisenberg.
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proteser	og	computer	assister	navigasjon	(CAOS).	
Bruken av sistnevnte verktøy har falt fra toppåret 
2008	(24	%)	til	dagens	nivå	hvor	det	brukes	på	
cirka 8 % av operasjonene. Petursen understreket 
at det var et godt hjelpemiddel der det forelå defor-
miteter i ekstremiteten utover kneleddsartrose.

koen Defoort fra Nijmegen gjennomgikk ”the stiff & 
painful knee” og gjennomgikk strategi for revisjoner. 
Det ble en meget nyttig praktisk gjennomgang av et 
ofte vanskelig tema. Det finnes mange grunner for 
revisjon, men uavklart smerte er ikke en av dem!

Tore Heier presenterte en pasienthistorie der 
resultatet av forfeilet kneprotesekirurgi endte med 
amputasjon. 

Gijs Van Hellemondt tok for seg den infiserte kne- 
protese og gav føringer for revisjon der 1 og 2 
trinnsrevisjoner ble berørt. Ved st. Maartenskliniek 
er det etablert et tverrfaglig team for håndtering av 
revisjoner og de utfører mer enn 300 per år.

Øystein Høvik diskuterte det ustabile kne og viste 
at skifte av plastinnlegg i noen tilfeller kan være 
tilstrekkelig. Avslutningsvis tok kollegaene fra Neder-
land for seg hengselproteser før de tok en kikk inn i 
fremtiden og snakket om alt fra robotkirurgi, custo-
mized implants, ortosensors og Google glasses.

mye til ettertanke
Takk til arrangørene for et effektivt og spisset møte 
om kneproteser. Øystein Gøthesen påpekte at sven-
skene over tid har bedre resultater/overlevelse på 
sine kneproteser enn nordmennene. Han antydet 
at dette kunne skyldes at svenskene var bedre på 
undervisning.	I	denne	sammenheng	var	møtet	et	
verdifullt bidrag for å knappe inn på forspranget 
til svenskene. Mye ”food for thought”, men også 
fantastisk servering fra kantinen ved Lovisenberg til 
lunsj og ved kaffepauser. 

Denne type møter ser jeg gjerne at gjentas.

rapport

Livlige passiarer i pausene  
under kneprotesemøtet.
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oh my god! Nytt kurs med ta og 
føle på forelesere? eller som en 
kamerat sa til meg da jeg skulle på 
dette kurset. ”Jaså dere lærte ikke 
å prate sammen på universitetet da 
i løpet av de årene du gikk der”.

Knut fjeldsgaard

Vel hva svarer man? Avdelingen arrangerte en 
minihelg på solstrand utenfor os ved Bergen. En 
kullkamerat fra studietiden – Pål Gulbrandsen – nå 
professor blitt sammen med en kollega som var 
barnelege, og en psykolog som skulle lære oss å 
kommunisere. 

Når en tidligere studiekamerat skal forelese skal 
man være positiv i utganspunktet. Har ofte tenkt 
over hvordan man ”snakker sammen” på et syke-
hus. Noen mener at et kirurgisk miljø skal være litt 
røfft, og jo – det er greit det. Men jeg har sett og hørt 
om mange sårete kirurger når de har fått kritiske 
spørsmål eller har dummet seg ut. og de samme 
har gjerne lovpriset det røffe miljøet, og smilt og ledd 
i godt lag, gjerne med naboer og venner som har 
undret seg litt over det kirurgiske miljøet. 

idrettsmiljø og kommunikasjon
Min erfaring fra et idrettsmiljø innen ishockey og 
fotball når det gjelder kommunikasjon er rimelig 
direkte, ikke alltid pedagogisk, men samtidig sjelden 
langtidsvirkende, og sjelden av ren ondskap. 

Jeg husker godt en av mine første kamper for 
Vålerenga a-laget i fotball som ung lovende keeper 
på Bislett. Bislett var banen til Vålerenga, Ullevål 
stadion var banen til Lyn og kongen. 

Det var rimelig bra med folk – ca. 10 000. Jeg slapp 
inn et mål fra langt hold, og i den klubben den gang 
var ethvert mål som ble sluppet inn uforståelig for 
stjernene. og for en 19 åring med nervene i hel-
spenn – skjedde det jo selvfølgelig tidlig i kampen. 

Episoden står fortsatt for meg den dag i dag. Ballen 
ligger bak meg i mål, og som keepere flest ser man 
jo etter en å legge skylda på. Men der var ingen, 
denne gang. Jeg ser bare rett inn i øynene på lagets 
stjerne – som stirrer på meg med halvåpen munn. 
Jeg ser tilbake – hva skal jeg si? Føler stirringen 
varer i minutter – men det gjør den nok ikke. stir-
ringen ender med at han snur seg, vandrer mot 
midten – og jeg bare ser han med bøyd hode, og 
rister oppgitt på hode over keeperen. 

Vel – rimelig direkte kommunikasjon, og rimelig klar 
på hva han mente om min prestasjon. Men så er 
det noe med idretten, at i garderoben var det det 
lille klappet på skulderen – og vi så fram til neste 
kamp.

Lite pedagogisk, men en grei  
og forståelig
Den andre historien er ikke selvopplevd, men fra 
samme klubb. Det var og på Bilset enn glodheit 
sommerdag, og hendelsen skjedde ut i 2 omgang. 
En av spillerne Terje – han hadde vært utpå dagen 
i forveien. Han kom løpende ut på sidelinjen, ropte 
på treneren som kom og lurte på hva det var. Jeg 
orker ikke mer sier spilleren, jeg er helt utkjørt. Ha-
rahjerte, og tung i pusten – må bytte nå. Treneren i 
Vålerenga sier at det går ikke – du må spille videre. 
spilleren: det går ikke, klarer ikke mer. Hvorpå tre-
neren irritert snur seg mot reservebenken, peker og 
høyt og tydelig sier til spilleren som vil bytte: Jamen 
Terje, se her da, se hva jeg har på benken, du må jo 
skjønne at du ikke kan bytte med noen av dem. 

En rimelig direkte form for kommunikasjon.  
Primitiv og lite pedagogisk, men en grei og forståelig 
kommunikasjon.

Aktuelt

Kommunikasjonskurs med  
ortopedisk avdeling

” ... se her da, se hva jeg har  
på benken, du må jo skjønne  
at du ikke kan bytte med den 
noen av dem.”
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rapport

mange merkelig former  
for kommunikasjon
I	kontrast	til	livet	på	sykehuset	med	eliten	av	
velutdannete kolleger, og enormt flinke og dyktige 
mennesker. På sykehuset måtte jeg forholde meg 
til mange merkelig former for kommunikasjon, og 
hvordan man snakket om og til kollegaer, eller andre 
avdelinger. En historie fra studietiden husker jeg 
meget godt. Vi hadde uketjeneste på medisinsk 
avdeling, og da bodde vi der en hel uke. Vi møtte 
opp på ettermiddagsvisitten som hadde mottatt 
svar fra en kollega på annen avdeling om en felles 
pasient. Husker han godt: Han var fra stavanger og 
snakket bredt stavangerdialekt. Han telte sidene, så 

på all skriften, gadd ikke lese hva som stod der men 
konklusjonen var klar: ”De fant ikkje noge denne 
gang heller. Bare ord, ord ord.”

En morsom historie nå, men jeg undret meg  
allerede den gang. 

Må også innrømme at jeg helt til å begynne med 
lurte på hvor dette ”elsewhere hospital” var. Men 

etter hvert lurte jeg på om det var av feighet at man 
ikke turde å si navnet på sykehuset, eller om det var 
en spydig form å snakke nedverdigende om et na-
bosykehus. For etter hvert som man har rotert rundt 
til flere sykehus skjønte jeg hvordan ”elsewhere 
hospital” var deg i dag og meg i morgen. Lærerikt  
å være på flere sykehus, og lærerikt å måtte ta 
andres poliklinikk.

bruken av ordet meN
så etter hvert så jeg fram til kommunikasjonkurset 
med min gamle venn Pål som var professor i dette 
faget. og det var lærerikt. Må si det. Hadde nok hørt 
om det meste, men det er noe med det å sette ord 
på tingene. 

Har etter dette fått et annet forhold til ordet MEN. 
Med en rekke eksempler ble det på en artig og fin 
måte vist hvordan man bør bruke dette ordet med 
omtanke. Bruker man det på en ikke smart måte 
– legger det alt du har sagt før ordet helt dødt. skal 
man fortelle/korrigere/informere en kollega, eller 
pasient om noe, gjerne positiv informasjon – så 
husk bare at idet du går over til MEN, så er alt det 
foregående lagt dødt. opplagt vil nok de fleste si, 
men	interessant	å	bli	obs	på	det.	I	den	sammen-
heng er det viktig å tenke på at man aldri må vente 
med å kommunisere de dårlige nyhetene, mens de 
gode alltid kan vente.

” ... ”elsewhere hospital”  
er deg i dag og  
meg i morgen.”

meN
elsewhere hospital ord, ord, ord

!#!?



46 Norsk Ortopedpost   •   2  -  2015

Norsk artroskopiforenings  
Lis-stipend  
2016 

reisestipendet på kr. 10 000,- deles ut i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings Vintermøte,  
og	skal	brukes	på	følgende	ESSKA-	eller	ISAKOS-kongress.	Vinneren	bestemmes	ved	at	det	gjøres	
en loddtrekning mellom leger i spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren må være medlem 
av Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. Han eller hun må  
avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens hjemmesideside www.artroskopi.no.

Påmelding til Vintermøtet gjøres på Norsk Artroskopiforenings hjemmeside www.artroskopi.no

mumling og ikkekommunikasjon
Fikk og kjennskap til ordet ”ikkekommunikasjon”. 
Det ble forelest at man ikke må tro man kan kom-
munisere med ”ikkekommunikasjon”. Måtte tenke 
etter, og minnes mange hendelser som kunne 
klassifiseres som dette. Blant annet synes jeg 
mumling ofte er typisk i enkelte situasjoner. Man 
er uenig, men vil ikke si det høyt og tydelig, uklart 
hvorfor, men man mumler noe som er uforståelig for 
de fleste som sitter litt unna. Mumlingen er et klart 
signal på at man er langt fra enig i vurderingen. 
Eller at man ikke svarer på en e-mail for eksempel. 
”ikkekommunikajson” er en av de sterkeste former 
for kommunikasjon. Brukt av mange som et slags 
våpen mot andre. 

Ellers fikk jeg med meg sammenhengen mellom 
intensjon, attferd og hensikten med med det hele. 
Har hatt mange tanker når jeg tenker tilbake på 
eldre kolleger som nærmest forhører yngre kolleger 
om sitt spesialområde, på et morgenmøte i alles 
påhør, og kan sole seg litt over de nmanglende 
kunnskapen.	I	ettertid	framover	vil	jeg	spørre	meg	
selv: Hva er intensjonen med dette: Ønsker denne 
kollegaen å virkelig lære bort noe – da er atferden 
ofte feil. Ønsker personen derimot å tråkke på en 
yngre kollega – så har man lykkes, men hva er  
nå vitsen med det?

kurset ble holdt av barnelege Bård Fosli Jensen og 
Pål Gulbrandsen sammen med en psykolog kollega. 
kurset var lærerikt, jeg må innrømme jeg hadde 
mye å lære, og ikke minst ble det satt mye ord på 
hendelse og situasjoner jeg kjente meg igjen i. 

Til sist er det jo viktig å understreke at de aller 
fleste kollegene kommuniserer på en fin måte med 
respekt og en genuin interesse i å lære bort. Men 
noen er fortsatt i den ”heldige” situasjonen at de 
nok ikke tror de har noe å lære. og dette er vel 
gjengs i de fleste yrkesgrupper 

kurset kan anbefales – men møt med et åpent og 
ærlig sinn – man blir aldri for gammel til å se nytt 
på seg selv og omgivelsene omkring, både kolleger, 
andre yrkesgrupper og selvfølgelig de viktigste: 
pasientene. kommunikasjon er vanskelig, men det 
kan alltid gjøres bedre.

” ... de aller fleste  
kollegene kommuniserer  
på en fin måte med respekt  
og en genuin interesse  
i å lære bort.”

Kommunikasjonskurs med ortopedisk avdeling fortsatt ...
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Kurs/stipend/ 
konferanser

Nestleder Karl-Ivar Lorentzen underholder på 
isbreen på Island.

spring meeting og Nordisk orto-
pedisk forenings (Nof) kongress 
går på rundgang mellom landene i 
Nordisk ortopedisk forening (Nof). 
spring meeting, som i utgangs-
punktet er et tredagers styremøte i 
Nof, ble i år arrangert på island.

Jon olav drogset, styreleder

Den nasjonale ortopediske foreningen på sagaøya 
hadde virkelig lagt seg i selene for å lage et godt 
møte og et innholdsrikt opphold for styremedlem-
mene. Neste spring meeting skal være våren 2017 
og skal arrangeres i Norge. 

Den nordiske kongressen skal også arrangeres  
i Norge i 2020. Denne kongressen skal samtidig 
markere 100-års jubileet for NoF. Før dette skal 
denne kongressen holdes i Linkøping i 2016 og i 
reykjavik i 2018. styret ønsker innspill fra medlem-
mene på stedsvalg for disse arrangementene. 

spring meeting kan legges til et mindre sted  
med gode muligheter for norske opplevelser.  
kongressen til Nordisk bør vel aller helst legges 
til en av de større byene for å øke sjansen for stor 
deltagelse. så, kom med forslag og innspill!

Lokalisering av kongresser

spring meeting  
og Nordisk 
i Norge



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Symptomatisk behandling av revmatoid artritt (RA)b

• Symptomatisk behandling av Bekhterevs sykdomb

• Smerte og tegn på inflammasjon assosiert med akutt urinsyregiktc

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

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

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

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

1. Arcoxia preparatomtale  2. Malmstrom K, Sapre A, Coughlin H et al. Etoricoxib in 
acute pain associated with dental surgery: A randomized, double-blind, placebo- and 
active comparator-controlled dose-ranging study. Clin Ther 2004;26:667-679.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, Telefon 32 20 73 00, Faks 32 20 73 10, www.msd.no
Copyright © 2014 Merck Sharp & Dohme Corp., et datterselskap av Merck & Co., Inc. All rights reserved. MUSC-1075725-0022  03/14

Viktig sikkerhetsinformasjon Arcoxia
Kontraindikasjoner:
• Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
• Aktivt magesår eller gastrointestinal (GI) blødning
• Tidligere bronkospasme, akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urtikaria 

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

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

sykdom

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norsk Ortopedpost • 1 - 2015

stipend, kurs &  
konferanser

reisestipend og beste 
høstmøteforedrag
Her kommer et flott tilbud fra Norsk forening for Håndkirurgi. 
det understrekes at styret kan tildele dette reisestipendet og  
prisen for beste høstmøteforedrag. dette innebærer altså et krav 
til en viss kvalitet på foredraget og reisens innhold. benytt an-
ledningen – søk nå – og tenk foredrag til Høstmøtet vårt i oslo.

dr. alexander malthes 
legat – utlysning 2016 

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 2016

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

GLOBAL UNITE
SKULDERPLATTFORM

3 funksjoner på samme stamme
Felles plattform for reversert, anatomisk og fraktur skulderprotese 



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

inneholde opplysninger om reise- 
mål, fordypningstema, varighet 
og kostnadsoverslag. søknads-
frist vil være 1. september. 
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 
Inger	Schulstads	minnefond.	

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.
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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 barne-
ortopedisk forening (Nbof) 
ved Høstmøte 2015

NBoF’s styre ønsker flere frie 
foredrag til den barneortopediske 
delen av Høstmøte 2015. 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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stipend, kurs &  
konferanser

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.

This grant has an amount of 50.000 NOK. 
(With support from Heraeus Medical).

deadline for application is  
30. september 2015.

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  
forsk-ningsarbeid, videre- og etter- 
utdanning, produktutvikling og studie- 
reiser med mer innen hoftekirurgi.

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

Vurderingskomiteen	består	av	Kari	Indrekvam	
og Arild Aamodt som representanter fra Nof 
og Thormod Dønås fra ortomedic As.

søknadsfrist 15. september.

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

- søkerens navn

- Fødselsdato

-	Sykehus/Institusjon

- seksjon/avdeling

- Adresse

- Telefon

- E-post adresse

- Prosjektets tittel

- Prosjektbeskrivelse

- Budsjett

- Er annen finansiering søkt?

Word-dokumentet sendes  
som vedlegg til begge  
e-mail adresser nedenfor:

thormod.donas@ortomedic.no

og

leder@ortopedi.no
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Nof stipend til støtte til  
forskningsarbeid, videre- og  
etterutdanning, eller kurs-  
og kongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 50.000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings	(Nofs)	stipend:

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

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

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

4. Norsk ortopedisk forenings
 generalforsamling velger 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.

Stipendet er på kr 50.000.

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.

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

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

søknadsfrist er  
30. september.

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

Jan a. pahles forsknings- 
legat Legat til revmakirurgisk 
og tverrfaglig revmatologisk 
forskning. formål: Å gi støtte 
til kandidater som utmerker 
seg i sitt arbeid til fremme 
for og videreutvikling av 
dette felt.

søknadsfrist:  
1. oktober 2015.

søknadsskjema fås ved  
henvendelse til Norsk  
revmatikerforbund,  
Prof. Dahlsgt. 32,  
PB 2653, solli, 0203 oslo.  
Tlf. 22 54 76 00 eller under 
www.revmatiker.no

FE AT U R E S

• Resorbable (approximately 4 weeks),  
Equine Collagen Fleece with Gentamicin

• The only fleece on the market that contains 
a combination of two gentamicin salts: 
Gentamicin sulfate and Gentamicin crobefate

• For protracted release of Gentamicin above 
Minimum Inhibitory Concentration (MIC)  
up to 10 days*

• Available in three sizes: 
20 cm² containing 35 mg Gentamicin 
40 cm² containing 70 mg Gentamicin 
80 cm² containing 140 mg Gentamicin

A PPL I C AT I O N S

Septocoll E is suitable  
for use in bone and  
soft-tissue surgery in  
all disciplines of septic  
and aseptic surgery.**

Septocoll E Dual-Action Collagen Fleece

*Data on file. ** For complete product information, including indications,  
contraindications, warnings, precautions and potential adverse effects, see the package insert.
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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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