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7

terje vagstad, redaktør

Yo – det er sommer, i alle 
fall på kalendaren. Fint ver 
ganske lang tid utan dei store 
temparaturane på vestlandet, 
relativt stabilt heile året  
mellom 8-16 grader men 
mindre nedbør enn normalt og 
veeldig tørt overalt. variabelt 
resten av landet. værmessig 
ikkje mørke truande skyer 
men kanskje i arbeidslivet? 
det e nemleg tid for forhand- 
lingar med spekter! stikkord: 
arbeidstid.

Det begynner å bli ei stund sida 
doktoren jobbet 24/7 nesten året 
rundt. Han (for det var ein han!) 
hadde sjeldent anna ansvar enn 
sjølve jobben, kona var heime-

værande og tok seg av heim og 
barn, likevel ville han nok meint 
at det var ein slitsom jobb om 
han vart spurd.

Med teknologisk utvikling kjem 
og medisinsk utvikling. prose-
dyrer og pasientbehandling blir 
meir og meir avansert og krava 
som vert stilt til legar vert stadig 
høgre. Trass i stadig fleire legar 
på sjukehus merkar vi at arbeids-
belastninga aukar, presset på 
våre ekstremt utvida arbeids- 
bestemmelsar er stadig større.

korleis er så arbeids- 
belastninga vår? 
Vi veit eigentleg ikkje sidan det 
ikkje eksisterer gode nok meto-
dar for å måle det. Her i Helse 
Mr har YLF gjort ein innsats for 
å måle det med ulike parametre 
men resultata er usikre grunne 
ulike faktorar, lav svarprosent og 
mangelfull registrering er mellom 
dei. slitne er legane etter lange 
vakter, det er vel einaste sikre 
konklusjonen.

Det einaste som beskyttar legene 
mot uforsvarlig arbeidsbelast-
ning, er arbeidsmiljølovas kapittel 
4 og vernebestemmelsane som 
er tariffesta i overenskomstens 
del a2 mellom Legeforeningen 
og spekter. Vernebestemmel-
sane er svært utvida i forhold til 
arbeidsmiljølova sine rammer for 
forsvarlig arbeidstid.

”kampen om tida” 
Likevel er det altså no eit press 
på vår arbeidstid, underleg 
synest mange men det verkar 
vere ein kongstanke bak det. 
anne-karin rime har skreve ein 
glimrande artikkel om dette, for 
dei som ikkje kjenner ho er ho 
styremedlem i overlegeforening-
en og overlege ved anestesi-
avdelinga, sykehuset Østfold. Ho 
har kalt den ”kampen om tida” 
og den står på yngreleger.no

sitat: ”Legeforeningen har 
gjennom A2-avtalen unntatt 

landets leger i sykehus fra deler 
av arbeidstidsbestemmelsene 
i arbeidsmiljøloven. Lovens be-
stemmelser er erstattet av verne-
bestemmelsene i avtalen. Med 
dette har legene gitt arbeidsgiver 
et vidt spillerom for å få dekket 
behovet for lege-arbeidskraft i 
sykehus, videre enn i mange 
andre land.”

Ordningen har i det store og hele 
fungert godt i flere tiår. Dette har 
sammenheng med utformingen 
av arbeidsplanene, eller tjeneste-
planene. De har vært innrettet 
som kollektive avtaler med mulig-
het for individuelle tilpasninger, 
der dette har vært ønsket fra 
arbeidstaker. Tjenesteplanene er 
rullerende, og vaktbyrden forde-
les derved jevnt. Gjennomsnitts-
beregningen gjøres over samme 
antall uker som det er deltakere i 
vaktordningen.

De siste årene har lokale arbeids-
givere og Spekter lagt om denne 
praksisen til ulike typer individu-
elle avtaler, omtalt som årsplaner 
eller kalenderplaner. Arbeids- 
takerne har da ikke lengre en  
felles tjenesteplan. Alle har  
sin individuelle og helt unike  
tjenesteplan, ofte gjennomsnitts-
beregnet over en lengre periode,  
på inntil ett år. Arbeidsgiver  
fremstiller gjerne dette som 
ønskelig både for arbeidstaker 
og arbeidsgiver, med mulighet 
for skreddersøm av den enkeltes 
arbeidstid.”

oppskrifta på bråk
Dette er oppskrifta på bråk – 
ganske enkelt. stort sett er av- 
talene vi har rettferdige for alle, 
likt antal vakter, likt antal timar, 
lik lønn forutanom doktorgrads- 
tillegg og tillegg for ekstrafunk-
sjonar slik som seksjonsoverlege 
etc. Meir individuelle tilnærmin-

redaktørens hjørne

” ... presset på  
våre ekstremt  
utvida arbeids- 
bestemmelsar  
er stadig større ...”
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redaktørens hjørne

redaktørens hjørne fortsatt ...

gar gjer forskjellane større, ein 
kan fordele timar og eventuelt 
vakter ulikt. Ein kan pålegge 
visse veker i året til kurs og la 
være ha vakter i ferie og gjere 
arbeidsåret vårt svært mykje meir 
slitsomt og arbeidskrevande. 
Dette på trass av at vi i forhold til 
andre arbeidstakarar allereie har 
vide unntak, nettopp avdi vi har 
kollektive avtaler. Forhandlingane 
i år er viktigare enn på mange år 
og eg anbefaler alle følge nøye 
med og støtte opp under arbeidet 
våre tillitsvalde gjer! Utfallet blir 
veldig spennande.

Litt fotball
rosenborg dominerer og Brann 
gjer det betre enn på mange år. 
Landslaget har hatt eit oppsving 
og det er EM i Frankrike. så 
lenge aaFk har prestert som dei 

har har alt det mindre betyd-
ning for meg. Jon arne riise 
vart presentert som spelar for 
nokre månader sidan men har 
ikkje bidrege med noko anna 
enn overskrifter og støy, det er 
annonsert pressekonferanse med 
han og klubben i morga og eg 
trur han gir seg, veien tilbake for 
å dominere er altfor lang. Det er 
i fotballen slik som hos oss- du 
skal ikkje vere lange vekke før 
andre er betre. slik er livet.

ka så med denne utgåva? Her 
ser det meir lovande ut. Masse 
artiklar, litt ”reklameorientert”, 
diverse fagstoff og reportasjer/
rapporter. Bidrag frå viktige per-
sonar og for meg veldig gledeleg 
jubelen rundt ketil Jarl Holen 
sitt æresmedlemskap i NoF, vel 
fortjent, igjen gratulerer!

Det er sommer på kalenderen. 
Når dette blir publisert er eg på 
Maldivene, nyter endeleg sol 
og varme og badeliv, DET skal 
bli bra. Håpar dokke alle får 
ein strålande sommar, hausten 
og vinteren og livet framover 
blir spanande, vi skal stå i det 
saman som eit kollektiv og gjere 
kvarandre sterke. god sommar 
alle saman!

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

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

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology

+ =

”  Forhandlingane i år er viktigare enn på mange 
år og eg anbefaler alle følge nøye med og 
støtte opp under arbeidet våre tillitsvalde gjer! 
Utfallet blir veldig spennande.”

”  Håpar dokke alle  
får ein strålande 
sommar, hausten 
og vinteren og livet 
framover blir spa-
nande, vi skal stå i 
det saman som eit 
kollektiv og gjere 
kvarandre sterke.”

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

Company Norway / Headquarters SCP Orthopedics 2015:

Fit the implant to the patient, 
not the patient to the implant.

98% survivalship at 10 years.

Celebrating 20 years of 
UNIQUE customized hip prosthesis!

Hip, hip hooray! 
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Leder

kjære medlemmer!

karl-ivar Lorentzen, styreleder

sommeren er rett rundt 
hjørnet og vi tar oss snart en 
velfortjent ferie.

Her er siste nytt:

Linkøping
Nordisk ortopedisk kongress ble 
arrangert 27.– 29. april i Lin- 
køping. Temaet var hvordan 
basal forskningen preger klinisk 
ortopedisk praksis. Det var man-
ge interessante foredrag og et 
velorganisert arrangement, men 
dessverre noe lav deltakelse. År-
saken til den lave deltakelsen ble 
diskutert og flere mente nok at 
tema og arrangørsted hadde sitt 
å si. på NoFs generalforsamling 
ble dette diskutert inngående og 
et viktig poeng var at arrangør-
stedet måtte være lett å reise til. 
Det ble ikke tatt noen avgjørelser 
vedrørende krav til fremtidige 
arrangørbyer.

Videre vil jeg gratulere ketil 
Holen med utnevnelsen som 
æresmedlem av Nordisk ortope-
disk Forening. Dette er noe vi er 
veldig stolte av!

sist, men ikke minst ble Litauen 
opptatt som nytt medlem i Nor-
disk ortopedisk Forening.

NoF kongress 2020
Det var knyttet spenning til Nofs 
styremøte 26. april om hvilken  
arrangørby, som skulle få 
ansvaret for Nordisk ortopedisk 
kongress i Norge i 2020. Det var 
to aktuelle kandidater, Tromsø og 
Trondheim. Etter en presentasjon 
fra begge søkerbyer avgjorde 
styret med 5 mot 3 stemmer 
at Trondheim blir ansvarlig for 
kongressen i 2020. styret ser 
fram i mot arrangementet som 
for øvrig vil markere 100 års 
jubileum for Nordisk ortopedisk 
Forening. Tromsø får ansvaret 
for gjennomføring av Nordisk 
ortopedisk Forenings vårmøte i 
2017. sistnevnte er et styremøte 
for Nordisk ortopedisk Forening.

Fremtidens spesialist- 
utdanning
i løpet av året skal fremtidens 
spesialitetsstruktur og spesia-
litetsutdanning bestemmes. 
spesialitetskomiteen i ortopedi 
har en meget viktig rolle i dette 
arbeidet. Det er klart for flere 
endringer. Det første er at mange 
kirurgiske spesialiteter skal ha en 
felles plattform på 1,5-2 år. Dette 
ser det ut som vårt fag unngår 
slik spesialitetskomiteen og styret 
har ønsket. Noe annet, som er 
nytt, er endrede tidskrav, minst 
5 år tjenestetid og bortfall av 
gruppe i tjeneste. Det skal også 
defineres klare læringsmål i alle 
spesialiteter. Disse skal nås ved 

at man fullfører gitte lærings- 
aktiviteter. innholdet i lærings- 
målene jobber spesialitets- 
komiteen med i disse dager. 
Første utkast til læringsmål skal 
være klare før sommeren. Vi 
sender dette på høring i våre 
faggrupper før endelig ferdig- 
stillelse. Vi kommer tilbake til 
mer håndfast informasjon når det 
foreligger. akkurat nå er det mye 
som ikke er klart for oss heller.

Høstmøtet 2016
styret gleder seg til uke 43 og 
sender i disse dager ut invitasjon 
til alle våre medlemmer. Jeg vil 
oppfordre alle medlemmer til del-
takelse og ikke minst presenta-
sjon av innlegg, stort eller smått. 
Fristen for å levere abstracts er 
som alltid like over ferien, det vil 
si 31. august. på gjensyn til da!

Jeg avslutter med noen ord om 
sommeren fra phil Bosmans

”stikk et gresstrå mellom  
tennene. Nyt for en gangs skyld 
at du ikke har noe å gjøre  
– et herlig øyeblikk.”

Med det ønsker jeg alle våre 
medlemmer en riktig god og 
solfylt sommer.

Med vennlig hilsen 
karl-ivar Lorentzen 
Leder Nof

Leder

”Trondheim blir  
ansvarlig for  
Nordisk ortopedisk  
kongress i 2020.”

It’s a surgeon’s choice

Hofte

Kne

Skulder
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”stikk et gresstrå  
mellom tennene.  
Nyt for en gangs 
skyld at du ikke  
har noe å gjøre  
– et herlig øyeblikk.”
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Foreningsnytt 
- leserinnlegg
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LEsErBrEV

i løpet av vinteren har blant andre vG fått alvorlig kritikk for manglende 
tydelig skille mellom redaksjonelt innhold og annonsering. innhold som 
åpenbart har hatt salgsfremming som mål har ikke vært markert som 
dette, men tvert imot fremkommet som seriøst redaksjonelt stoff.  

emil Mohr

i en tid hvor pressen sliter med fallende opplagstall 
og dårlig økonomi kan dette være fristende, men 
heldigvis har pressens selvjustis hittil forhindret de 
groveste overtrampene.

Hva så med Norsk ortopedpost nr. 1 i mars 2016 
og artikkelen ”Norsk helsevesen får nytt elektronisk 
journalsystem i verdensklasse”?  Under headingen 
Fag omtales og beskrives Dips arena panegy-
risk nærmest som en gave til menneskeheten og 
dermed til medisinen og ortopedien. riktignok er 
innlegget ført i pennen av pr rådgiver Cato W. 
gustavson, og dreier seg mest om intervju av me-
disinsk direktør i Dips, Tomas Nordheim alme.

artikkelen er selvsagt reklame for Dips arena, 
men har fått en form og en layout som hvilket 
som helst faglig innlegg. 

Er dette i samsvar med god presseskikk og er dette 
ellers i samsvar med Norsk ortopedposts redaksjo-
nelle linje?

elektronisk journalsystem 
i verdensklasse?

Tilsvar Emil Mohr:

Du har heilt rett, kanskje burde dette vore behandla på ein annan måte og vi har teke  
konsekvensane av dette og til dette nummer er 2 bidrag kor vi får ny informasjon om behandling/ 
legemidler klassifisert som annonser og ikkje artiklar utan at vi tek betaling for dette. 

Grensegangen synest eg er vanskeleg, om enn 
ikkje i det nemnte tilfellet Mohr har kommentert. 
Vi ynskjer eit allsidig blad og meir samhandling 
med legemiddelindustrien og ynskjer deira bidrag 
velkomen, ortopedar landet rundt verkar ha nok å 
gjere slik at det som vanleg er vanskeleg å få inn 
nytt stoff og i denne utgåva (som forøvrig og med 

DIPS) synest eg vi får inn viktig info for ortopedar 
landet rundt, dei av dokke som mislikar det treng 
ikkje skrive tilsvar men kan lufte sin frustrasjon med 
meg direkte på telefon!

Terje Vagstad, redaktør

Hvor skal vi sette grensen mellom nyttig  
informasjon og reklame?

Norsk Ortopedpost   •   1  -  2016 31

30 Norsk Ortopedpost   •   1  -  2016

Fag

... litt bakgrunn

Det kommer nå et helt ny elektronisk pasientjournal fra DIPS som kommer 

til å forenkle hverdagen til nesten samtlige leger og kirurger i hele landet. 

Systemet heter DIPS Arena og blir verdens mest moderne neste-generasjons-

system av EPJ og er utviklet helt uavhengig av DIPS Classic.

Cato W. Gustavson, PR rådgiver på vegne av DIPSDIPS Arena er utviklet i tett samarbeid med flere 

leger som til daglig bruker EPJ for å sikre at systemet 

på best mulig måte svarer på ønsker og utfordringer 

legene har i dag. Målet er at overgangen fra DIPS 

Classic til DIPS Arena på sikt vil forenkle arbeids-

hverdagen til leger og spesialister ved 85 % av 

landets sykehus.

Viktige forandringerNoen av viktigste forandringene ved overgangen fra 

DIPS Classic til DIPS Arena vil være: DIPS Arena vil 

på sikt forenkle hverdagen til leger, sykepleiere og 

annet helsepersonell. Leger spesielt vil få en tyde-

ligere journal, med mindre trykking, mer oversikt, 

hvor de i langt større grad kan ta i bruk egne data til 

forsknings- og kvalitetsarbeid. Hverdagen forenkles 

blant annet ved at:•  Gjør det enklere for klinikere å jobbe, ved at det 

bygges inn klinisk prosess- og beslutningsstøtte og 

man vil kunne få anbefalinger på tiltak basert 

på liknende tilfeller av de situasjoner man står 

ovenfor, sykehusets retningslinjer og pasientens 

egenregistrerte preferanser.•  Sykehusene kan legge til rette for at all informasjon  

er tilgjengelig for alle på én og samme skjerm.

•  Data gjenbrukes på tvers av ulike ”app’er” så man 

slipper å taste inn samme informasjon flere ganger.

•  DIPS Arena kan spesialtilpasses hver og enkelt fag-

seksjon; dvs at man for eksempel definerer hvilken 

informasjon som skal innhentes i ulike situasjoner, 

hva pasienten skal kunne registrere selv, og hvordan 

informasjonen skal kunne gjenbrukes for å forenkle 

klinikerens dokumentasjonsarbeid.
•  Systemet kan lettere integreres med moderne 

markedsledende teknologier som ikke var tilgjen-

gelig i tidligere systemer. Dette kan inkludere bl.a. 

IBM Watson, en teknologiplattform som bruker 

naturlig språk, prosessering og maskinlæring for 

å skape innsikt fra store mengder ustrukturerte 

datakilder.

Overgang fra DIPS Classic til DIPS Arena

Norsk helsevesen får nytt
elektronisk journalsystemi verdensklasse

DIPS Arena er neste generasjon system for elektronisk pasientjournal.  

Syv leger er ansatt i helseteknologiselskapet DIPS ASA for å sørge for at 

utviklingen foregår på sluttbrukernes premisser. En av disse er Tomas 

Nordheim Alme, medisinsk direktør i DIPS.
Cato W. Gustavson, PR rådgiver på vegne av DIPS– Kan du fortelle litt om hvem du er?

– Jeg er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 

2003, men begynte å jobbe med IT-løsninger alle- 

rede mens jeg studerte medisin i 1999. På det 

tidspunktet startet jeg et selskap som laget en mobil 

journal som kunne tilpasses alle journalsystemer, 

basert på datidens mobile datamaskiner, såkalte 

PDA ‘er. Selv om mange synes det var en god løs-

ning, var det liten interesse for å ta den i bruk, og 

selskapet kom til et punkt der det ikke var mulig å 

betale lønningene til de som jobbet med utvikling. 

Derfor ble selskapet solgt til DIPS ASA i 2005. Etter 

noen år i pediatri og pediatrisk forskning, samt noen 

år utenfor Norge, fikk jeg høsten 2011 forespørsel 

om å lede utviklingen av det som skulle bli etter- 

følgeren til dagens DIPS-systemer. Jeg så for meg 

at jeg skulle få gjort mye i løpet av 2 år og tenkte at 

jeg kunne alltids utsette planen om å gå tilbake til 

klinikken. Etter to år innså jeg at dette kom til å ta 

mye lengre tid. Det skulle gå helt frem til 2014 før 

noen kunne ta i bruk alt det vi har laget, og først i 

dag, nesten fem år senere er systemet så klart at vi 

ser at det kan ta over for det gamle DIPS-systemet, 

forklarer Alme.
– Hva motiverer deg til å jobbe i DIPS?

– Motivasjonen min for å jobbe med e-helse har 

alltid vært å kunne utnytte datamaskiner for å  

gjøre oppgaver som helsepersonell burde slippe å  

bruke tid på. Det er dessverre et stort paradoks at  

mange kolleger opplever at de nå bruker mer tid  

på datamaskinen, uten at det kan rettferdiggjøres i  

form av bedre pasientbehandling. Jeg har sett med  

selvsyn hvordan man kan spare flere minutter per  

poliklinikkkonsultasjon og i tillegg øke kvaliteten 

dersom vi får til en bedre bruk av IT. Min tolkning 

av dette er at det i dag er høye forventninger til 

omfang og kvalitet på dokumentasjon, samtidig som 

systemene henger etter når det gjelder å gjenbruke 

informasjon på en god måte og gi brukeren noe 

tilbake i form av automatisering av repetitive opp-

gaver, bedre oversikt eller støtte til beslutninger. Vi 

trenger både bedre systemer, men i takt med dette 

må vi også endre måten vi jobber på slik at vi får 

glede av forbedringen. Noe av det mest spennende 

vi har gjort i 2015 var å legge til rette for at pasient-

en selv kan legge informasjon inn i sin journal. For 

mange pasientgrupper vil dette gi både økt kvalitet 

på dokumentasjonen og redusert tidsbruk for legen.

- Hva er DIPS Arena?– DIPS Arena er neste generasjon elektronisk pasi-

entjournal (EPJ). Utviklingen startet allerede for fem 

år siden og DIPS Arena skal erstatte dagens DIPS 

”... laget en mobil journal som 
kunne tilpasses alle journalsys- 
temer, basert på datidens mobile 
datamaskiner, såkalte PDA‘er.”

Nytt fra konferanse  
i Linköping

Her finner dere en liten oppsummering fra agendaen  
på generalforsamlingen i Nordisk ortopedisk  
Forening (NoF). referatet er ikke fullstendig,  
men inneholder litt informasjon av norsk interesse. 

Gunn Hulleberg

1. valg av president
generalforsamlingen i NoF valgte Li Fellander-Tsai 
som president, ragnar Jonsson som vice president 
og Jan van Mourik som secretary general i NoF for 
perioden 2016-2018.

2. Honorary Member 
Honorary Member of the NoF 2016 ble Dr. ketil 
Holen, MD, phD. Med æresmedlemsskap i NoF 
ble hans uvurderlige bidrag for ortopedisk kirurgi 
generelt og nordisk ortopedi i særdeleshet anerkjent 
og verdsatt. 

3. Nytt medlemsland - Litauen
The Lithuanian society of orthopedics and Trauma-
tology ble akseptert som nytt medlem i Nordisk 
ortopedisk Forening. De andre medlemslandene 
er: Danmark, Estonia, Finland, island, Nederland, 
Norge og sverige.

4. stipendutdeling

Göran bauer award 2016 
stipendet er på € 10.000 og deles ut etter søknad 
hvert annet år. Formålet er å støtte NoF-medlem-
mers studiebesøk til ortopediske institusjoner som 
en del av et vitenskapelig prosjekt, og/eller å støtte 
vitenskapelige møter for NoF-medlemmer knyttet 
til en vitenskapelig prosjekt. stipendet ble tildelt to 
kandidater:

Torben ianssen, Norway: Intravenous bisphospho-
nate in stress fracture treatment - a randomised 
controlled double blinded multicenter trial.

Frans Hagemans, Netherlands: The use of bio-
markers in predicting osteoarthritis after an anterior 
cruciate ligament rupture: A comparison with 
degenerative changes on MR.

NoF Congress grants 2016
gis som støtte til reise og opphold på inntil € 1000 
for å stimulere Lis som deltar med Frie foredrag på 
NoF kongressen. Det ble utdelt 10 grants for frie 
foredrag under kongressen, og fra Norge mottok 
disse to støtte:

geir Hjorthaug: Effect of zoledronic acid on 
tendon to bone healing – an experimental stydy of 
biomechanics and bone remodeling in a rat study. 

Leta H. Tesfaye: The outcome of unicompartmental 
knee arthroplasties after aseptic revision into total 
knee arthroplasties.

5. NoF-kongressen arrangeres hvert annet år.
i 2018 skal NoF kongressen arrangeres i  
reykjavik, island den 13.-15. juni. 

i 2020 skal NoF-kongressen arrangeres i Trond-
heim, Norge. Denne kongressen i 2020 er en jubile-
umskongress. Det er den 60th NoF kongress, og 
det er også markering av NoF 100 år!

generalforsamlingen i Nordisk ortopedisk Forening (NoF) 28.04.16
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JUVENILE CEREBRAL PALSY

TIME MATTERS
BOTOX® (Botulinum Toxin Type A) is indicated 
for dynamic equinus foot deformity due to 
spasticity in ambulant paediatric cerebral 
palsy patients, two years of age or older.

Botulinum Toxin Type A

Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm 
Tlf +47 800104 97, www.allergan.se

Prepared May 16
NO/0040/2016

Botox 1«Allergan»1 Preparat til lokal behandling av muskelspasmer. ATC-nr.: M03A X01 PULVER 
TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: Hvert hetteglass inneh.: Botulinumtoksin type A fra Clostridium 
botulinum 100 og 200 Allergan-enheter.1 Indikasjoner: Nevrologiske sykdommer: Fokal spastisitet 
forbundet med dynamisk spissfotdeformitet pga. spastisitet hos oppegående barn >2 år med cerebral 
parese. Fokal spastisitet i ankel, håndledd og hånd hos voksne slagpasienter. Blefarospasme, hemifaci-
al spasme og assosierte dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symptomlindring hos voksne 
som oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥15 dager pr. måned hvorav minst 8 dager med 
migrene) og som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor profylaktisk behandling av 
migrene (se Forsiktighetsregler). Blæresykdommer: Idiopatisk overaktiv blære med symptomer på uri-
ninkontinens, trang og økt vannlatingsfrekvens hos voksne som har inadekvat respons på, eller er into-
lerante for antikolinerge preparater. Urininkontinens hos voksne med nevrogen overaktivitet i detrusor 
som følge av nevrogen blære, grunnet stabil subcervical ryggmargsskade eller multippel sklerose. Hud- 
og underhudssykdommer: Vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige 
gjøremål og som er resistent mot topikal behandling. Dosering: Anbefalt dosering i Allergan-enheter er 
forskjellige fra andre botulinumtoksin-preparater, og kan ikke overføres. Dersom flere forskjellige hette-
glass-størrelser er del av én injeksjonsprosedyre, bør man utvise forsiktighet og sørge for at den korrek-
te mengden av fortynningsmiddel brukes ved rekonstituering av et bestemt antall enheter pr. 0,1 ml. 
Mengde fortynningsmiddel varierer mellom Botox 100 Allergan-enheter og Botox 200 Allergan-enheter. 
Hver sprøyte bør merkes deretter. Preparatet skal kun rekonstitueres med steril natriumklorid 9 mg/ml 
(0,9%) injeksjonsvæske, oppløsning. En egnet mengde fortynningsmiddel (se tabell nedenfor) trekkes 
opp i en sprøyte. Relevante studier med geriatrisk dosering er ikke utført. Den laveste, effektive dosen 
med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjonene. Optimal dosering og antall injeksjonssteder pr. 
muskel er ikke fastsatt for alle indikasjoner. Individuelle behandlingsregimer må ev. utarbeides. Optimal 
dosering bestemmes ved titrering, men maks. anbefalt dose skal ikke overskrides. Ved behandlingssvikt 
eller redusert effekt etter gjentatte injeksjoner, bør alternative behandlingsmetoder brukes. Nevrologis-
ke sykdommer: Fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn: Rekonstituert oppløsning 
injiseres med steril nål, 23-26 gauge/0,6-0,45 mm. Det administreres som delt dose i enkle injeksjoner 
i mediale og laterale hoder av den affiserte gastrocnemiusmuskelen. Ved hemiplegi er anbefalt initiell 
totaldose 4 enheter/kg kroppsvekt i affisert ekstremitet. Ved diplegi er anbefalt initiell totaldose 6 enhe-
ter/kg kroppsvekt fordelt på de affiserte ekstremitetene. Den totale dosen bør ikke overskride 200 en-
heter. Klinisk bedring sees vanligvis innen 2 uker etter injeksjon. Doseringen gjentas når klinisk effekt 
etter forrige injeksjon avtar, men ikke oftere enn hver 3. måned. Det er mulig å tilpasse doseringen slik 
at en får et intervall på minst 6 måneder mellom behandlingene. Fokal spastisitet i overekstremitetene 
forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en steril nål på 25, 27 eller 30 gauge. Nålens 
lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde. Lokalisering av aktuelle muskler med EMG-vei-
ledning eller nervestimuleringsteknikker kan være nyttig. Flere injeksjonssteder kan gi en mer ensartet 
kontakt med innerverte områder i musklene, og dette er spesielt nyttig for større muskler. Den nøyaktige 
dosen og antallet injeksjonssteder bør tilpasses hver pasient, basert på størrelse, antall og plassering av 
de aktuelle musklene, hvor alvorlig spastisiteten er, tilstedeværelse av lokal muskelsvakhet og pasien-
tens respons på tidligere behandling. 

Muskel Samlet dose, antall steder 
Flexor digitorum profundus 15-50 enheter; 1-2 steder 
Flexor digitorum sublimis 15-50 enheter; 1-2 steder 
Flexor carpi radialis 15-60 enheter; 1-2 steder 
Flexor carpi ulnaris 10-50 enheter; 1-2 steder 
Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 steder 
Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 steder 

Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en steril nål 
på 25, 27 eller 30 gauge. Nålens lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde. Lokalisering 
av aktuelle muskler med EMG-veiledning eller nervestimuleringsteknikker kan være nyttig. Flere injeks-
jonssteder kan gi en mer ensartet kontakt med innerverte områder i musklene, og dette er spesielt nyttig 
for større muskler. Den anbefalte dose for behandling av spastisitet i underekstremitetene hos voksne 
knyttet til ankelen, er 300 enheter fordelt på 3 muskler. Anbefalt dose: 

Muskel Samlet dose, antall steder 
Gastrocnemius 
– Medialt hode 75 enheter; 3 steder 
– Lateralt hode 75 enheter; 3 steder 
Soleus 75 enheter; 3 steder 
Tibialis posterior 75 enheter; 3 steder 

Hvis aktuelt, bør pasienten vurderes for gjentatt injeksjon når klinisk effekt etter forrige injeksjon har 
avtatt, men vanligvis ikke tidligere enn 12 uker etter forrige injeksjon. Blefarospasme/hemifacial spas-
me: Rekonstituert oppløsning injiseres vha. en steril nål, 27-30 gauge/0,4-0,3 mm. Det anbefales å 
starte med å injisere 1,25-2,5 enheter i mediale og laterale orbicularis oculi i det øvre øyelokket og 
i laterale orbicularis oculi i det nedre. Det kan være nødvendig med ytterligere injeksjoner i området 
rundt øyebrynene, i laterale orbicularis samt i øvre ansiktshalvdel dersom spasmer her påvirker synet. 
Ved å unngå injeksjoner nær levator palpebra superior kan en redusere risikoen for ptose. Ved å unngå 
injeksjoner i mediale nedre øyelokk, reduseres diffusjon i musculus obliquus inferius og risikoen for 
diplopi blir mindre. Vanligvis sees de første virkningene av injeksjonene etter 3 dager og når maksimalt 
nivå 1-2 uker etter behandling. Effekten av hver behandling varer rundt 3 måneder, og prosedyren kan 
gjentas ved behov. Ved gjentatt behandling kan dosen økes inntil dobbelt dose hvis responsen fra den 
første behandlingen vurderes som utilstrekkelig. Det synes imidlertid å være liten ytterligere effekt å 
oppnå ved å injisere mer enn 5 enheter pr. injeksjonssted. Startdosen bør ikke overskride 25 enheter pr. 
øye. Vanligvis er det ingen ytterligere fordeler ved å behandle oftere enn hver 3. måned. Ved behand-
ling av blefarospasme bør samlet dosering ikke overskride 100 enheter hver 12. uke. Pasienter med 
hemifacial dystoni eller forstyrrelser i N. VII behandles som for ensidig blefarospasme, med injisering 
i andre affekterte ansiktsmuskler ved behov. Cervikal dystoni: I kliniske studier innebærer behandling 
av cervikal dystoni vanligvis injeksjon i sternokleidomastoideus, levator scapula, skalener, splenius ca-
pitis, semispinalis, longissimus og/eller kappemuskler. Alle muskler som er ansvarlige for å kontrollere 
hodestillingen kan være involverte og derfor kreve behandling. Rekonstituert oppløsning injiseres med 
en passende nålestørrelse (vanligvis 25-30 gauge/0,5-0,3 mm). Riktig dosering må bestemmes utfra 
faktorer som muskelmasse og graden av hypertrofi eller atrofi. Muskelaktiveringsmønstre kan endres 
spontant ved cervikal dystoni uten endring av klinisk form av dystoni. Hvis det er vanskelig å isolere de 
enkelte musklene, bør injeksjonen utføres ved hjelp av elektromyogram (EMG). Høyst 50 enheter bør gis 
pr. injeksjonssted og ikke mer enn 100 enheter i sternokleidomastoideus. For å redusere forekomsten av 
dysfagi, bør ikke sternokleidomastoideus behandles bilateralt. Det bør ikke injiseres mer enn 200 enhe-
ter totalt ved første behandling. Dosen kan ev. justeres ved neste behandling, men en sammenlagt dose 
på 300 enheter bør ikke overskrides. Det optimale antall injeksjonssteder avhenger av størrelsen på 
muskelen. Klinisk bedring sees vanligvis innen 2 uker etter injeksjon. Maksimal effekt oppnås vanligvis 
først etter 6 uker. Behandlingsintervaller på under 10 uker anbefales ikke. Varigheten av effekten viser 
betydelig variasjon (fra 2-33 uker) med en normal varighet på ca. 12 uker. Kronisk migrene: Nevrolog 
som er spesialist på behandling av kronisk migrene bør stille diagnosen, og må overvåke administre-
ringen. Anbefalt dose er 155-195 enheter, som injeksjoner på 0,1 ml (tilsv. 5 enheter) rekonstituert 
oppløsning på 31-39 steder. Injeksjonene bør fordeles over 7 spesifikke hode-/nakkemuskelområder, 
se tabellen nedenfor. Administreres i.m. med en 30-gauge, 0,5 tommers nål. Det kan være behov for 
en 1 tommers nål i nakkeregionen for pasienter med ekstremt tykke nakkemuskler. Med unntak av 
procerus-muskelen, som bør injiseres på 1 sted (medialt), bør alle musklene injiseres bilateralt med 
halvparten av injeksjonsstedene på venstre side, og halvparten på høyre side av hodet og nakken. Hvis 
det er mer fremtredende smerte visse steder, kan det administreres ekstra injeksjoner på én eller begge 
sider i opptil 3 spesifikke muskelgrupper (occipitalis, temporalis og trapezius), opptil maks. dose pr. 
muskel. Anbefalt dosering pr. muskel: 

Hode-/nakkeområde Total dosering (antall steder1) 
Corrugator2 10 enheter (2 steder) 
Procerus 5 enheter (1 sted) 
Frontalis2 20 enheter (4 steder) 
Temporalis2 40 enheter (8 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder) 
Occipitalis2 30 enheter (6 steder) opptil 40 enheter (opptil 8 steder) 
Cervikal paraspinal muskelgruppe2 20 enheter (4 steder) 
Trapezius2 30 enheter (6 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder) 
Totaldoseområde: 155-195 enheter 31-39 steder 

1 1 i.m. injeksjonssted = 0,1 ml = 5 enheter. 2 2 Dosen distribueres bilateralt. 2
Blæresykdommer: Pasienten bør ikke ha urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet. Profylaktisk 
antibiotika bør gis 1-3 dager før behandling, på behandlingsdagen, og 1-3 dager etter behandling. Det 
anbefales å seponere platehemmende behandling i minst 3 dager før injeksjonsprosedyren. Ved antiko-
agulasjonsbehandling må pasienten følges opp nøye for å redusere risikoen for blødninger. Overaktiv 
blære: Ved behandling av urininkontinens bør preparatet administreres av lege med erfaring med vurde-
ring og behandling av blæredysfunksjon (f.eks. urologer og urogynekologer). En intravesikal instillasjon 
med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis 
en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, skal blæren tømmes og skylles med steril saltvannsoppløs-
ning før de neste punktene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 100 enheter, som injeksjoner på 0,5 
ml (5 enheter) fordelt på 20 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (100 enheter/10 ml) injiseres i 
detrusormuskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren 
skal være instillert med nok saltvannsoppløsning for å oppnå tilstrekkelig visualisering for injeksjonene, 
men overdistensjon skal unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene 
starter (avhengig av nålens lengde), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 20 
injeksjoner à 0,5 ml (totalvolum 10 ml) skal settes ca. 1 cm fra hverandre. For den siste injeksjonen skal 
ca. 1 ml steril saltvannsoppløsning injiseres, slik at hele dosen leveres. Saltvannsoppløsningen som 
brukes til visualisering av blæreveggen bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30 
minutter etterpå og til en spontan blæretømming er skjedd. Klinisk forbedring kan vanligvis sees innen 
2 uker. Pasienten skal vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av den forrige injeksjonen er 
svekket (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 166 dager), men ikke tidligere enn 3 måneder fra 
forrige blæreinjeksjon. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: En intravesikal instillasjon 
med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis 
en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, bør blæren tømmes og skylles med sterilt saltvann, før de 
neste trinnene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 200 enheter som 1 ml (tilsv. 6,7 enheter)-injek-
sjoner, fordelt på 30 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (200 enheter/30 ml) injiseres i detrusor-

muskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren bør være 
instillert med tilstrekkelig saltvann for å oppnå god nok visualisering for injeksjonene, men for stor dis-
tensjon bør unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene settes (avhengig 
av nållengden), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 30 injeksjoner på 1 ml hver 
(totalt volum på 30 ml) bør fordeles ca. 1 cm fra hverandre. I den siste injeksjon bør ca. 1 ml sterilt 
saltvann injiseres, slik at en fullstendig dose er satt. Saltvann som brukes til visualisering av blæreveg-
gen, bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etterpå. Klinisk bedring inn-
trer vanligvis innen 2 uker. Pasienten bør vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av foregåen-
de injeksjon er redusert (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 256-295 dager for 
200-Allerganenheter), men tidligst 3 måneder fra forrige blæreinjeksjon. Hud- og underhudssyk-
dommer: Primær aksillær hyperhidrose: Rekonstituert oppløsning (100 enheter/4 ml og 200 enheter/8 
ml) injiseres med en nål på 30 gauge. 50 enheter injiseres intradermalt, jevnt fordelt på flere steder ca. 
1-2 cm fra hverandre, innenfor hyperhidrotisk område i hver aksille. Hyperhidrotisk område kan define-
res vha. standard fargeteknikker, f.eks. Minors jod-stivelsestest. Andre doser enn 50 enheter pr. aksille 
kan ikke anbefales. Klinisk bedring sees som regel innen første uke etter injeksjonen. Gjentatt injeksjon 
av preparatet kan gis når klinisk effekt av foregående injeksjon avtar og behandlede lege finner det 
nødvendig. Injeksjonene bør ikke gjentas oftere hver 16. uke. Spesielle pasientgrupper: Barn og ung-
dom: Sikkerhet og effekt ved behandling av blefarospasme, hemifacial spasme eller cervikal dystoni hos 
barn <12 år er ikke evaluert. Sikkerhet og effekt ved behandling av urininkontinens pga. nevrogen 
overaktivitet i detrusor hos barn og ungdom <18 år er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt ved behandling 
av kronisk migrene er ikke undersøkt hos barn og ungdom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling 
av primær aksillær hyperhidrose er ikke undersøkt hos barn <12 år. Sikkerhet og effekt ved behandling 
av alvorlig aksillær hyperhidrose hos ungdom 12-17 år er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt ved behand-
ling av spastisitet i over- og underekstremitetene forbundet med slag er ikke fastslått hos barn og ung-
dom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling av fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos 
barn <2 år er ikke fastslått. Behandling skal kun gis av lege med spesiell kompetanse. Eldre: Innledende 
dosering bør begynne ved laveste anbefalte dose for den spesifikke indikasjonen. For gjentatte injeksjo-
ner anbefales det å bruke laveste, effektive dose med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjone-
ne. Eldre med betydelig anamnese og samtidig bruk av andre legemidler bør behandles med forsiktig-
het. Tilberedning/Håndtering: Tilberedning av injeksjonsvæsken og fylling av injeksjonssprøyten bør 
skje over papirhåndklær med plastunderlag for å fange opp ev. søl. Preparatet skal kun rekonstitueres 
med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. Egnet mengde oppløsningsmiddel trekkes 
opp i en sprøyte. Fortynning ved overaktiv blære ved bruk av et hetteglass med 100 enheter: Rekonsti-
tuer et hetteglass med 100 enheter med 10 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland 
forsiktig. Trekk de 10 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml-sprøyte. Dette vil resultere i en 10 ml-sprøyte 
som inneholder totalt 100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstitusjon i sprøyten. Kast ubrukt salt-
vannsoppløsning. Fortynning ved overaktiv blære ved bruk av et hetteglass med 200 enheter: Rekonsti-
tuer et hetteglass med 200 enheter med 8 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland for-
siktig. Trekk 4 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml sprøyte. Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml 0,9% 
ikke-konservert saltvannsoppløsning i 10 ml-sprøyten og bland forsiktig. Dette vil resultere i en 10 
ml-sprøyte som inneholder totalt 100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast 
ubrukt saltvannsoppløsning. Dette produktet er kun til engangsbruk og all ubrukt, rekonstituert oppløs-
ning skal kastes. Fortynning ved urininkontinens grunnet nevrogen overaktivitet i detrusor ved bruk av 
hetteglass med 100 enheter: Rekonstituer to hetteglass med 100 enheter, hvert med 6 ml 0,9% 
ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk 4 ml fra hvert hetteglass inn i hver av de 
to 10 ml-sprøytene. Trekk de resterende 2 ml fra hvert hetteglass inn i en tredje 10 ml-sprøyte. Fullfør 
rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml av 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10 
ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette vil gi tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 enheter. Bruk 
umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast ubrukt saltvannsoppløsning. Fortynning ved urininkon-
tinens grunnet nevrogen overaktivitet i detrusor ved bruk av et hetteglass med 200 enheter: Rekonstitu-
er et hetteglass med 200 enheter med 6 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsik-
tig. Trekk 2 ml fra hetteglasset inn i hver av tre 10 ml-sprøyter. Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 8 
ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10 ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette 
vil gi tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i 
sprøyten. Kast ubrukt saltvannsoppløsning. Fortynning ved andre indikasjoner: 

Resulterende dose 
(enheter pr. 0,1 ml) 

Mengde fortynningsmiddel 
(natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) 
injeksjonsvæske) tilsatt et 
hetteglass med 100 enheter 

Mengde fortynningsmiddel 
(natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) 
injeksjonsvæske) tilsatt et 
hetteglass med 200 enheter 

20 enheter 0,5 ml 1 ml 
10 enheter 1 ml 2 ml 
5 enheter 2 ml 4 ml 
2,5 enheter 4 ml 8 ml 
1,25 enheter 8 ml - 

Siden preparatet kan denatureres av bobledannelse eller tilsvarende kraftig omrystelse, bør fortynnings-
midlet sprøytes forsiktig inn i hetteglasset. Hetteglasset bør kasseres dersom vakuumet i hetteglasset 
ikke trekker fortynningsmidlet inn. Ferdig tilberedt preparat er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning 
uten partikler og kan oppbevares i 24 timer i kjøleskap. Dato og tid for rekonstitueringen bør noteres på 
etiketten. Ved ytterligere fortynning ved intradetrusor-injeksjon, bør preparatet brukes umiddelbart. Ad-
ministrering: Til i.m. bruk. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene i 
oppløsningen. Infeksjon på det planlagte injeksjonsstedet. Kontraindisert ved kontroll av blæresyk-
dommer hos pasienter som har urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet, hos pasienter med akutt 
urinretensjon på behandlingstidspunktet som ikke rutinemessig kateteriseres, hos pasienter som ikke er 
villige og/eller i stand til å starte opp med kateterisering etter behandling hvis dette er nødvendig. For-
siktighetsregler: Anbefalte doser og doseringshyppighet bør ikke overskrides pga. faren for overdose-
ring, forverret muskelsvakhet, fjern spredning av toksin og dannelse av nøytraliserende antistoffer. 
Startdosen for nye pasienter bør begynne på den anbefalte dosen for den spesifikke indikasjonen. For-
skrivere og pasienter bør være oppmerksomme på at bivirkninger kan oppstå til tross for at tidligere 
injeksjoner er blitt godt tolerert. Det bør derfor utvises forsiktighet ved hver administrering. Bivirkninger 
relatert til spredning av toksin langt unna administreringsstedet er rapportert, av og til med dødelig utfall, 
som i noen tilfeller var forbundet med dysfagi, lungebetennelse og/eller annen signifikant svekkelse. 
Symptomene samsvarer med virkningsmekanismen til botulinumtoksin og er rapportert timer til uker 
etter injeksjon. Risikoen for symptomer er sannsynligvis størst hos pasienter med underliggende tilstan-
der og komorbiditet som disponerer dem for disse symptomene, inkl. barn og ungdom som behandles 
for spastisitet, som behandles med høye doser. Pasienter som behandles med terapeutiske doser kan 
også få forverret muskelsvakhet. Nytte/-risikoimplikasjonene for den enkelte pasient bør vurderes før 
oppstart av behandling. Dysfagi er også rapportert etter injeksjon andre steder enn i cervikal muskulatur. 
Bør brukes med ekstrem forsiktighet og under nøye overvåking hos pasienter med subkliniske eller kli-
niske holdepunkter for defekt nevromuskulær overføring, f.eks. myasthenia gravis eller Lambert-Eatons 
syndrom, hos pasienter med perifer motorisk nevropatisk sykdom (f.eks. amyotrof lateralsklerose og 
motorisk nevropati) og hos pasienter med underliggende nevrologiske sykdommer. Slike pasienter kan 
ha økt følsomhet, selv ved terapeutiske doser, noe som kan medføre uttalt muskelsvakhet og økt risiko 
for klinisk signifikante systemiske bivirkninger, inkl. alvorlig dysfagi og respirasjonshemming. Preparatet 
bør brukes under spesialisttilsyn hos disse pasientene, og bør kun brukes dersom nytten av behandling-
en anses å oppveie risikoen. Pasienter som tidligere har hatt dysfagi og aspirasjon bør behandles med 
ekstrem forsiktighet. Pasient eller omsorgspersoner bør oppfordres til å oppsøke øyeblikkelig medisinsk 
hjelp hvis det oppstår svelge-, tale- eller respirasjonsproblemer. Pasienter med nedsatt aktivitet bør 
oppfordres til å gjenoppta aktivitet gradvis. Den aktuelle anatomien og alle endringer i anatomien forårs-
aket av tidligere kirurgiske inngrep, må være kjent før behandling, og injeksjon i utsatte anatomiske 
strukturer må unngås. Pneumothorax forbundet med injeksjonsprosedyre er rapportert etter administre-
ring nær thorax. Forsiktighet bør utvises ved injeksjon i nærheten av lungene (særlig lungespissene) eller 
andre utsatte anatomiske strukturer. Alvorlige bivirkninger, inkl. fatale utfall, er rapportert hos pasienter 
som har fått injeksjoner direkte i spyttkjertler, oro-lingual-farynx-området, øsofagus eller mage, ved 
ikke-godkjent («off-label») bruk. Noen pasienter hadde underliggende dysfagi eller signifikant debilitet. 
Alvorlige og/eller umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner er rapportert i sjeldne tilfeller, inkl. anafylaksi, 
serumsyke, urticaria, bløtvevsødem og dyspné. Ved en slik reaksjon bør videre injeksjon avbrytes og 
egnet medisinsk behandling, som adrenalin, gis omgående. Ett tilfelle av anafylaksi er rapportert der en 
pasient døde etter injisering av Botox feilaktig fortynnet med 5 ml 1% lidokain. Det kan oppstå prosedy-
rerelaterte skader. En injeksjon kan gi lokalisert infeksjon, smerter, betennelse, parestesi, hypoestesi, 
ømhet, hevelse, erytem og/eller blødninger/blåmerker. Nålerelaterte smerter og/eller angst kan gi vaso-
vagale reaksjoner, f.eks. synkope, hypotensjon, etc. Det bør utvises forsiktighet ved infeksjon i valgt in-
jeksjonssted/-stedene eller når det er uttalt svakhet eller atrofi i aktuell muskel. Det bør også utvises 
forsiktighet ved perifermotoriske nevropatiske lidelser (f.eks. amyotrofisk lateralsklerose eller motorisk 
nevropati). Det er rapportert bivirkninger som omfatter hjerte-/karsystemet, f.eks. arytmi og hjerteinfarkt, 
iblant med fatal utgang. Noen av disse pasientene hadde risikofaktorer som omfattet hjerte-/karsykdom. 
Nye eller tilbakevendende krampeanfall er rapportert, spesielt hos pasienter som er disponerte for å få 
dette. Eksakt sammenheng med botulinumtoksininjeksjon er ikke fastlått. Rapporter vedrørende barn var 
hovedsakelig fra pasienter med cerebral parese som ble behandlet for spastisitet. Dannelse av nøytrali-
serende antistoffer mot botulinumtoksin type A kan redusere effekten av behandlingen. Resultater fra 
enkelte studier indikerer at injeksjoner med kortere mellomrom eller i høyere doser, kan gi større fore-
komst av antistoffdannelse. Muligheten for antistoffdannelse kan minimaliseres ved injeksjon av den 
laveste, effektive dosen gitt med det lengste, klinisk indiserte intervallet mellom injeksjonene. Kliniske 
svingninger ved gjentatt bruk kan være et resultat av varierende blandingsprosedyrer, injeksjonsinterval-
ler, hvilke muskler som er injisert eller noe varierende potensverdier som en følge av den biologiske 
testmetoden som er benyttet. Sikkerhet og effekt av preparatet i behandling av blefarospasme, hemifa-
cial dystoni eller idiopatisk cervikal dystoni hos barn <12 år er ikke evaluert. Pediatriske pasienter: 
Sikkerhet og effekt ved ikke-godkjente indikasjoner er ikke fastslått. Det er svært sjeldent rapportert om 
mulig fjern spredning av toksin hos pasienter med komorbiditet, hovedsakelig ved cerebral parese. I 
disse tilfellene var dosen generelt høyere enn anbefalt. Hos barn med cerebral parese har det vært 
sjeldne, spontane rapporter om dødsfall, noen ganger assosiert med aspirasjonspneumoni, inkl. ved 
«off-label» bruk f.eks. i nakkeområdet. Ekstrem forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter som 
har signifikant nevrologisk debilitet, dysfagi eller med nylig aspirasjonspneumoni eller lungesykdom. 
Behandling hos pasienter med dårlig underliggende helsetilstand bør kun påbegynnes dersom mulig 
nytte anses å oppveie risiko. Nevrologiske sykdommer: Bruk som behandlingsform for fokal spastisitet 
er bare studert i forbindelse med vanlige standarder av behandlingsregimer, og preparatet er ikke be-
regnet å erstatte disse behandlingsmetodene. Preparatet er sannsynligvis ikke effektivt for å bedre be-
vegeligheten i et ledd med fast kontraktur. Preparatet skal ikke brukes til behandling av fokal spastisitet 
i ankelen hos slagpasienter dersom muskeltonusreduksjonen ikke kan forventes å resultere i en forbe-
dret funksjon (f.eks. forbedring av gange), eller forbedrede symptomer (f.eks. smertereduksjon) eller å 
legge til rette for omsorg. I tillegg kan en forbedring i funksjonsevnen være begrenset dersom behand-
ling initieres >2 år etter et slag eller hos pasienter med mindre alvorlig ankelspastisitet «Modified 
Ashworth Scale» (MAS) <3. Det bør utvises forsiktighet når man behandler voksne slagpasienter med 
spastisitet, som kan ha høy risiko for å falle. Preparatet skal brukes med forsiktighet ved behandling av 

fokal spastisitet i ankelen hos eldre slagpasienter med betydelig komorbiditet. Behandling skal derfor 
kun initieres hvis fordel av behandling oppveier potensielle risiko. Preparatet skal kun brukes til behand-
ling av spastisitet i underekstremitetene etter vurdering fra helsepersonell med erfaring innen rehabili-
tering av slagpasienter. Etter markedsføring er det rapportert dødsfall (noen ganger assosiert med aspi-
rasjonspneumoni) og mulig fjern spredning av toksin hos barn med komorbiditet, hovedsakelig med 
cerebral parese. Blefarospasme: Redusert blunking etter injeksjon av botulinumtoksin i orbicularis kan 
føre til hornhinneeksponering, vedvarende epitelskade og hornhinnesår, spesielt hos pasienter med 
forstyrrelser i N. VII. Det bør utføres nøyaktig kontroll av følsomheten i hornhinner som har vært operert 
tidligere. Man bør unngå injeksjon i området ved nedre øyelokk for å unngå ektropion og aktivt behand-
le enhver epiteldefekt. Det kan være nødvendig med beskyttende dråper, salver, terapeutiske myke 
kontaktlinser eller lukking av øyet ved hjelp av øyelapp eller på annen måte. Ekkymose oppstår lett i mykt 
øyelokkvev. Dette kan hindres ved å trykke lett på injeksjonsstedet rett etter injeksjonen. Pga. den anti-
kolinerge aktiviteten til botulinumtoksin, bør det utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med 
risiko for kammervinkelglaukom, inkl. pasienter med anatomisk trange vinkler. Cervikal dystoni (spastisk 
torticollis): Pasientene bør informeres om risikoen for å få dysfagi som kan være mild, men også alvorlig. 
Dysfagi kan vare i 2-3 uker etter injeksjon, og er rapportert å vare opptil 5 måneder. En følge av dysfagi 
er risiko for aspirasjon, dyspné og iblant behov for sondemating. Ved å begrense dosen som injiseres i 
sternokleidomastoideus til under 100 enheter, kan en redusere forekomsten av dysfagi. Pasienter med 
liten muskelmasse i nakke/hals, eller pasienter som får bilaterale injeksjoner i sternokleidomastoideus, 
er rapportert å ha større risiko for dysfagi. Dysfagi kan tilskrives spredningen av toksinet til øsofagus-
muskulaturen. Injeksjoner i levator scapula kan være forbundet med økt risiko for øvre luftveisinfeksjon 
og dysfagi. Dysfagi kan bidra til nedsatt føde- og væskeinntak, og gi vekttap og dehydrering. Pasienter 
med subklinisk dysfagi kan ha økt risiko for å få mer alvorlig dysfagi. Kronisk migrene: Sikkerhet og ef-
fekt er ikke fastslått ved profylakse av hodepine hos pasienter med episodisk migrene (hodepine <15 
dager pr. måned) eller kronisk spenningshodepine. Sikkerhet og effekt ved legemiddelutløst hodepine 
(sekundær hodepine) er ikke studert. Blæresykdommer: Hensiktsmessig medisinsk forsiktighet bør utvi-
ses når cystoskopi utføres. Hos pasienter som ikke er kateterisert, bør resturinvolumet etter vannlating 
kontrolleres innen 2 uker etter behandling og periodevis etter behov, i opptil 12 uker. Pasienten bør in-
strueres til å kontakte lege ved vannlatingsproblemer, da kateterisering kan være nødvendig. Overaktiv 
blære: Menn med overaktiv blære og tegn eller symptomer på urinveisobstruksjon bør ikke behandles 
med preparatet. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Autonom dysrefleksi forbundet 
med prosedyren kan forekomme. Øyeblikkelig legehjelp kan være nødvendig. Hud- og underhudssyk-
dommer: Primær aksillær hyperhidrose: Anamnese og medisinsk undersøkelse, sammen med spesifikke 
tilleggsundersøkelser ved behov, bør utføres for å utelukke mulige årsaker til sekundær hyperhidrose 
(f.eks. hypertyreose, feokromocytom). Dermed unngår man symptomatisk behandling av hyperhidrose 
uten diagnose og/eller behandling av underliggende lidelse. Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende 
påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Preparatet kan imidlertid forårsake asteni, 
muskelsvakhet, svimmelhet og synsforstyrrelser, som kan påvirke bilkjøring og bruk av maskiner. Inter-
aksjoner: Virkningen av botulinumtoksin kan forsterkes av aminoglykosidantibiotika, spektinomycin eller 
andre legemidler som påvirker nevromuskulær overføring, f.eks. nevromuskulære blokkere. Uttalt nevro-
muskulær svakhet kan forverres ved administrering av et annet botulinumtoksin, før effektene av et 
tidligere administrert botulinumtoksin har gått over. Ingen interaksjonsstudier er utført hos barn. Gravi-
ditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilstrekkelig klinisk erfaring fra gravide foreligger ikke. Dyrestu-
dier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Når drektige mus, rotter og kaniner fikk intramuskulære 
injeksjoner med preparatet i løpet av organogeneseperioden, var NOAEL for utviklingsforstyrrelser hen-
holdsvis 4, 1 og 0,125 E/kg. Høyere doser førte til reduksjon av fosterets kroppsvekt og/eller forsinket 
bendannelse og hos kaniner forekom abort. Preparatet skal ikke brukes under graviditet eller av fertile 
kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Opplysninger mangler. Bruk 
av preparatet under amming anbefales ikke. Fertilitet: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende 
påvirkning av fertilitet ved bruk av botulinumtoksin type A hos fertile kvinner. Studier av hann- og hunn-
rotter har vist redusert fertilitet. Bivirkninger: Generelt oppstår bivirkninger i løpet av de første dagene 
etter injeksjon og selv om de vanligvis er forbigående kan de vare i flere måneder eller i sjeldne tilfeller 
mer. Lokal muskelsvekkelse utgjør den forventede farmakologiske virkning av botulinumtoksin i muskel-
vev. Svakhet i omkringliggende muskler og/eller muskler lenger unna injeksjonsstedet er imidlertid 
rapportert. Som forventet ved alle injeksjonsprosedyrer, har lokal smerte, betennelse, parestesi, hypoes-
tesi, ømhet, hevelse/ødem, erytem, lokal infeksjon, blødning og/eller blåmerker vært forbundet med in-
jeksjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst har medført vasovagale reaksjoner, inkl. forbigående 
symptomatisk hypotensjon og synkope. Det er også rapportert om feber og influensasyndrom etter in-
jeksjoner med botulinumtoksin. Fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn: Svært 
vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Virusinfeksjon, øreinfeksjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Mus-
kel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: Søvnighet, unormal 
gange, parestesi. Nyre/urinveier: Urininkontinens. Øvrige: Fall. Ubehag, smerter på injeksjonsstedet og 
asteni. Fokal spastisitet i overekstremitetene forbundet med slag: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: 
Ekkymose, purpura. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter, muskelsvakhet. Nevrologiske: 
Hypertoni. Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet, feber, influensalignende sykdom, blødninger på injeks-
jonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kval-
me, oral parestesi. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Hud: Dermatitt, pruritus, utslett. Muskel-skjelett-
systemet: Artralgi, bursitt. Nevrologiske: Hypoestesi, hodepine, parestesi, manglende koordinasjon, 
amnesi. Psykiske: Depresjon, søvnløshet. Øre: Vertigo. Øvrige: Asteni, smerter, overfølsomhet på injeks-
jonsstedet, ubehag, perifert ødem. Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskelstivhet. Øvrige: Peri-
fert ødem. Blefarospasme, hemifacial spasme og assosierte dystonier: Svært vanlige (≥1/10): Øye: 
Øyelokksptose. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Ekkymose. Øye: Punktkeratitt, lagoftalmus, tørre øyne, 
lysfølsomhet, øyeirritasjon, økt tåreflod. Øvrige: Irritasjon, ansiktsødem. M indre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Hud: Utslett/dermatitt. Nevrologiske: Svimmelhet, ansiktsparese, ansiktslammelse. Øye: Kera-
titt, ektropion, diplopi, entropion, synsforstyrrelse, uklart syn. Øvrige: Tretthet. Sjeldne (≥1/10 000 til 
<1/1000): Øye: Øyelokksødem. Svært sjeldne (<1/10 000): Øye: Ulcerøs keratitt, hornhinneepitelskade, 
hornhinneperforasjon. Cervikal dystoni: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Dysfagi. Mus-
kel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet. Øvrige: Smerter. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Munntørrhet, kvalme. Infeksiøse: Rhinitt, øvre luftveisinfeksjon. Muskel-skjelettsystemet: Stivhet, sårhet 
i muskler og skjelett. Nevrologiske: Svimmelhet, hypertoni, hypoestesi, søvnighet, hodepine. Øvrige: 
Asteni, influensalignende sykdom, ubehag. M indre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Luftveier: Dyspné, 
dysfoni. Øye: Diplopi, øyelokksptose. Øvrige: Feber. Kronisk migrene: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: 
Pruritus, utslett. Muskel-skjelettsystemet: Nakkesmerter, myalgi, smerter i muskler og skjelett, stivhet i 
muskler og skjelett, muskelspasmer, anspente muskler, muskelsvakhet. Nevrologiske: Hodepine, migre-
ne, ansiktsparese. Øye: Øyelokksptose. Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Gastrointestinale: Dysfagi. Hud: Hudsmerter. Muskel-skjelettsystemet: Kjevesmerter. Overak-
tiv blære: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Nyre/urinveier: Dysuri. Vanlige (≥1/100 

til <1/10): Infeksiøse: Bakteriuri. Nyre/urinveier: Urinveisretensjon, resturinvolum1, pollakisuri, leukocy-
turi. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urin-
veisinfeksjon. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse. 

Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvekkelse, muskelspasmer. Nyre/urinveier: Hematuri2, dysuri2, blære-
divertikkel. Psykiske: Søvnløshet. Øvrige: Autonom dysrefleksi2, fall, tretthet, ganglagsforstyrrelser. 
Primær aksillær hyperhidrose: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: Hyperhidrose (non-aksillær svetting), unormal lukt i hu-
den, pruritus, subkutane knuter, alopesi. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: 
Hodepine, parestesi. Øvrige: Smerter, ødem på injeksjonsstedet, blødninger på injeksjonsstedet, overføl-
somhet på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet, asteni, reaksjoner på injeksjonsstedet. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, my-
algi, artropati. Økt ikke-aksillær svetting er rapportert hos 4,5% innen 1 måned etter injeksjon. Tilbake-
gang ble sett hos ca. 30% innen 4 måneder. Mild og forbigående svakhet i armene er rapportert hos 
0,7%. I en ukontrollert studie av barn 12-17 år (som fikk 50 enheter pr. aksille) oppsto smerter på injek-
sjonsstedet og hyperhidrose (non-aksillær svetting) hos 2 av 144 barn. Rapportert etter markedsføring: 
Gastrointestinale: Magesmerter, diaré, forstoppelse, munntørrhet, dysfagi, kvalme, oppkast. Hjerte/kar: 
Arytmi, hjerteinfarkt. Hud: Alopesi, psoriasislignende dermatitt, erythema multiforme, hyperhidrose, 
madarose, pruritus, utslett. Immunsystemet: Anafylaksi, angioødem, serumsyke, urticaria. Luftveier: 
Aspirasjonslungebetennelse (noen med dødelig utfall), dyspné, respirasjonshemming, respirasjonssvikt. 
Muskel-skjelettsystemet: Muskelatrofi, myalgi. Nevrologiske: Brakial pleksopati, dysfoni, dysartri, ansikt-
sparese, hypoestesi, muskelsvakhet, myasthenia gravis, perifer nevropati, parestesi, radikulopati, kram-
peanfall, synkope, ansiktslammelse. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øre: Hypoakusis, tinnitus, vertigo. 
Øye: Kammervinkelglaukom (ved behandling av blefarospasme), strabismus, uklart syn, synsforstyrrel-

ser. Øvrige: Denerveringsatrofi, ubehag, feber. 1 Høyere resturinvolum etter tømming (PVR) som ikke 
trenger kateterisering.7 2 Prosedyrerelatert bivirkning.7 Overdosering/Forgiftning: Overdosering med 
Botox er en relativ betegnelse og er avhengig av dose, administreringssted og underliggende vevsfakto-
rer. Ingen tilfeller av systemisk toksisitet etter feilinjeksjon er rapportert. For høye doser kan medføre 
lokal eller distal, generell og uttalt nevromuskulær paralyse. Peroralt inntak av Botox er ukjent. Sympto-
mer: Tegn på overdosering vises ikke umiddelbart etter injeksjon. Symtomer på muskelsvakhet fjernt fra 
administreringsstedet som kan inkludere ptose, diplopi, svelge- og taleproblemer, generell følelse av 
svakhet eller respirasjonssvikt. Disse pasientene bør vurderes for ytterligere medisinsk evaluering og 
passende medisinsk behandling, som kan inkludere sykehusinnleggelse, bør iverksettes umiddelbart. 
Med økende dosering oppstår det generell og uttalt muskulær paralyse. Når muskulaturen i orofarynks 
og øsofagus er rammet, kan det føre til aspirasjonslungebetennelse. Behandling: Ved overdosering eller 
peroralt inntak, eller mistanke om overdosering, bør pasienten ha medisinsk tilsyn i opptil flere uker i 
tilfelle progressive tegn og symptomer på muskelsvakhet, som kan oppstå lokalt eller distalt fra admi-
nistreringsstedet, skulle oppstå. Hvis respirasjonsmuskulaturen blir paralysert eller tilstrekkelig svekket, 
er det nødvendig med intubering og assistert respirasjon til pasienten er restituert. Dette kan omfatte 
behov for trakeostomi og langvarig mekanisk respirasjon, i tillegg til andre generelle støttetiltak. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger M03A X01 side d. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C eller i fryser (-5°C eller lavere). Mik-
robiologiske og potensstudier har vist at legemidlet etter rekonstituering kan oppbevares i inntil 5 dager 
ved 2-8°C. Bruker er ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, som vanligvis ikke bør 
være >24 timer ved 2-8°C. Preparatet er kun til engangsbruk og ev. ubrukt oppløsning skal kastes. 
Andre opplysninger: For sikker destruksjon bør ubrukte hetteglass fylles med litt vann og deretter 
autoklaveres. Brukte hetteglass, kanyler og søl osv. bør autoklaveres. Resterende preparat deaktiveres 
vha. fortynnet hypoklorittoppløsning (0,5%) i 5 minutter. Ubrukt legemiddel og avfall bør destrueres i 
overensstemmelse med lokale krav.
Pakninger og priser: 100 enheter (hettegl.) 002853, 2026,00 kr. 200 enheter (hettegl.) 095092, 
4085,80 kr. Sist endret: 18.02.2016
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pasientrapporterte  
resultatmål (proM) 
har vært brukt i varie-
rende grad i mange år, 
men er nå, med støtte 
fra fagmiljøene og  
politikere, virkelig i 
full fart på vei inn i 
det ortopedkirurgiske 
feltet. proM kan gi 
oss gode og sensi-
tive effektmål, og kan 
klinisk brukes til å 
vurdere operasjons-
indikasjon, vurdere 
behandlingseffekt, 
og i forskning, sam-
menligne forskjellige 
behandlingsformer, 
operasjonstilganger og 
protesekomponenter. 

Denne kliniske oversikten vil kort 
gå gjennom proM-definisjoner 
og inndelinger, gi en oversikt over 
hvordan man identifiserer og ut-
velger aktuelle ortopedkirurgiske 
proM, samt belyse kvalitetskri-
terier, oversettelse, formatvalg og 
tolkning av proM.      

Hva er et proM?
pasientrapporterte resultatmål 
(forkortet proM eller pro, fra 
det engelske ”patient repor-
ted outcome measures”), er 
spørreskjema spesielt utviklet 
for å innhente pasientens egen 
vurdering av egen helsetilstand. 
Et proM kan inneholde et eller 
flere spørsmål (”items”), som 
fokuserer på forskjellige emner 
(”domains”) som f.eks. smerte, 
fysisk funksjon eller livskvalitet. 
kliniske måleredskaper (som 

f.eks. ”Harris Hip score”) har 
i meget lang tid vært brukt for 
å vurdere ortopedkirurgiske 
pasienter. Disse måleredskapene 
ble som regel utfylt av kirurgen – 
lenge var tanken at ”kirurgen vet 
best hvordan pasienten har det”. 
i psykologien var det utviklet 
teorier og redskaper for å måle 
forskjellige pasientvariabler og for 
bedre å forstå blant annet hvor-
dan pasienter tolker og svarer  
på spørsmål (”psykometri”).  
Fra epidemiologien kom ”klini-
metri”, definert som ”målinger av 
kliniske fenomen”, hvor fokus var 
på å bruke klinisk ekspertise og 
ikke kun statistiske teknikker,  
for å lage måleredskaper. 

Teorier og metoder fra begge 
disse fagfelt brukes i dag innen 
proM-feltet. ortopedkirurgiske 
proM har blitt brukt i sterkt 
økende omfang i de siste tiår. 
Flere ortopedkirurger bruker 
proM i klinisk praksis eller fors-
kning, og egne proM-symposi-
um arrangeres nå ved ortopedki-
rurgiske kongresser (http://www.
ortopaedi.dk/k15/dossym.html). 

siden 2006 har FDa (”Us Food 
and Drug administration”) anbe-
falt å inkludere proM i kliniske 
studier. proM er også i økende 
grad brukt og forsket på i nasjo-
nale ortopedkirurgiske registre.1-3 

i 2013 uttalte Helseministe-
ren at ”arbeidet med å utvikle 
gode instrumenter for å måle 
og registrere pasientrapporterte 

resultater (proM), skal priorite-
res høyt i tiden som kommer”. 
Fagsenter for pasientrapporterte 
data (http://www.helse-bergen.
no/no/Fagogsamarbeid/forsking/
Fagsenter%20pasientrappor-
terte%20data/sider/default.aspx) 
ble etablert i 2013, og i 2014 ble 
proM et strategisk forskingssat-
singsområde for Helse Vest. 

i Helse- og omsorgsdepartemen-
tets oppdragsdokument for Helse 
Vest rHk 2014, er det et mål 
at medisinske kvalitetsregistre 
med nasjonal status omfatter 
pasientrapporterte effektmål. Det 
er altså økt fokus på proM både 
i det ortopedkirurgiske feltet og 
fra politisk side.

Hvorfor bruke proM?
ortopedkirurger ønsker, som 
alle andre, å gi behandling som 
bedrer pasientens tilstand. Be-
handlingsmål er smertelindring 
og å forbedre pasientenes fysiske 
funksjon; livskvaliteten skal stige. 
Behandlingsresultatet kan måles 
på mange måter. sluttverdier 
som mortalitet og infeksjoner er 
fremdeles viktige, om enn noe 
”grove” endepunkter, særlig for 
operasjoner med lite komplika-
sjoner. antall grader leddbeve-
gelse er ofte mindre viktig enn 
pasientenes selvopplevde fysiske 
funksjon, og pasientens sympto-
mer er ofte det viktigste i forhold 
til indikasjonsstilling for operativ 
behandling. 

Det kan være en betydelig uover-
ensstemmelse i vurderingen av 
livskvalitet mellom behandler og 
pasient 4, og betydelig uover-
ensstemmelse mellom kirurg 
og pasient i vurderingen av det 
postoperative resultatet.5 Ved 
bruk av proM får man behand-
lingsresultatet sett fra pasien-
tens synsvinkel, og tilgang til 
informasjon som ellers kan være 
vanskelig å måle, som f.eks. 
smerter. Det er et mål at proM 
blir utviklet og testet for å gi data 

proM  
som vurdering før og etter  

ortopedkirurgisk behandling  
- en kort oversikt

Med den økende bruken av proM i forskning og 
klinisk praksis er det et stort behov for en kortfattet 
gjennomgang av proM-definisjoner og -inndelinger, 
samt veiledning i hvordan man identifiserer og ut-
velger aktuelle proM til bruk i forskning og klinisk 

praksis, og belyse kvalitetskriterier for proM, overset-
telse, formatvalg og tolkning av proM. 

aksel paulsen, lege i spesialisering, Ph.D.

Det kan være vanskelig å få oversikt både over proM generelt og proM som 
brukes til ortopedkirurgiske pasienter. Forskjellige proM kan være kjent under 
forskjellige navn, versjoner og forkortelser. aktuelle oppsummering i tabell 1 
er ikke fullstendig, men en gjennomgang av noen av de hyppigst brukte/best 
validerte proM for ortopedkirurgiske pasienter, og kan forhåpentligvis være til 
praktisk nytte for norske ortopeder.

pasientrapporterte resultatmål (proM) 

”Et proM kan inne-
holde et eller flere 
spørsmål (”items”), 
som fokuserer på 
forskjellige emner 
(”domains”) som 
f.eks. smerte,  
fysisk funksjon  
eller livskvalitet.”©
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av god kvalitet, med akseptabel 
validitet (at skjemaet måler det 
som skjema er laget for å måle), 
reliabilitet (at proM-skår er 
uendret når pasientens status 
ikke endrer seg), responsivitet (at 
skjema kan måle faktisk endring 
hos pasienter) og interpretabilitet 
(at proM-resultatet kan tolkes 
på en fornuftig måte).

Hvilke typer proM 
finnes?
proM-skjema kan inndeles i 
to grupper. Den første gruppen 
måler generell helse (generiske 
proM), mens den andre grup-
pen består av tilstand-tilpassede 
proM (sykdom-, skade-, og 
områdespesifikke proM). Det 
er gode grunner til å bruke både 
generiske og spesifikke proM – 
de generiske proM er laget for å 
gi informasjon om generell helse 
hos pasienten, og kan brukes av 
alle forskjellige pasientgrupper, 
mens de spesifikke proM er ut-
viklet for å være relevante for en 
snever pasientgruppe og belyse 
problemer som denne gruppen 
opplever. i denne oversikten vil 
fokus være på proM tilpasset 
ortopedkirurgiske tilstander, 
og ”prEM” (fra det engelske 
”patient reported Experience 
Measure”), som f.eks. pasienttil-
fredshet, er ikke inkludert.

Hvordan velge proM?
Et meget stort antall proM og 
andre ikke-pasientrapporterte 
måleredskaper har vært brukt for 
å evaluere ortopedkirurgiske pa-
sienter. i 2011 fant Chapman et 
al. 75 forskjellige måleredskaper 
kun med fokus på pasienter med 
lave ryggsmerter. i tillegg til det 
meget store antall som er brukt, 
er mange proM kjent under for-
skjellige navn og forkortelser, og 
ofte finnes det mange forskjellige 
versjoner av det samme proM. 

Dersom man skal bruke proM 
i klinisk praksis eller i forskning, 

kan man finne passende proM 
og informasjon om disse i 
sammenlignende artikler og sys-
tematiske oversiktsartikler eller 
bøker. Det finnes også forskjel-
lige databaser for formålet, som 
proqolid (http://www.proqolid.
org/), Cosmin (Consensus-based 

standards for the selection of 
health Measurement instru-
ments) (http://www.cosmin.nl/), 
nettbaserte guider som ”online 
guide to quality of life assess-
ment” (http://www.olga-qol.com), 
eller databaser/søkeverktøy som 
f.eks.: pubmed, Embase, psych-
iNFo og Cinahl. 

i Norge kan Fagsenter for 
pasientrapporterte data i Bergen 
kontaktes for generelle proM-
spørsmål. Det kan ofte være van-
skelig både å finne og å velge det 
meste relevante proM til aktuell 
pasientdiagnose og pasientkate-
gori, hvorfor et utvalg av noen av 
de hyppigst anvendte og validerte 
proM, brukt til ortopedkirurgiske 
pasienter, fremgår av Tabell 1  
(se side 20).

Hva er et godt proM?
Det er mange kriterier som 
sammen avgjør om et proM fun-
gerer godt i en gitt kontekst. Det 
finnes ingen proM uten svak-
heter, og et proM som fungerer 
godt i en pasientpopulasjon, kan 
fungerer dårlig i en annen pasi-
entpopulasjon. proM må være 
passende for bruk i pasientgrup-
pen og i konteksten (akseptabel 
”feasibility”).6 Dersom man til 
unge korsbåndspasienter bruker 
et proM med fokus på fysisk 
funksjon, som er utviklet for 
eldre kneprotesepasienter, kan 
man risikere at en stor andel av 
pasientene får beste mulige verdi 
(den yngre pasientgruppen har 
bedre fysisk funksjon enn den  
eldre pasientgruppen). Dette  
kalles ”ceiling effect” og er 
problematisk, da man ikke lenger 
kan måle forbedring (pasientene 
har på dette proM allerede 
beste mulige verdi). Det motsatte 
kalles ”floor effect” (stor prosent- 
andel med dårligste mulige 
verdi), og i en populasjon bør 
mindre enn 15 % av pasientene 
ha beste eller dårligste proM- 
verdi.7 

Et lengre proM (med flere 
spørsmål) vil gi mere informa-
sjon, på bekostning av en større 
pasientbyrde og som regel en 
lavere svarprosent. Når man skal 
velge proM, er det en fordel at 
utviklingsprosessen av spørre-
skjemaet er publisert som en del 
av valideringen. Det er viktig at 
proM har akseptable klinime-
triske/psykometriske egenskaper 
som validitet, reliabilitet, respon-
sivitet og interpretabilitet.7 

Med det økede fokus på proM, 
har det blitt viktig å etablere kva-
litetskriterier for disse måleegen-
skapene, og etablere enighet 
om definisjoner, nomenklatur 
og taxonomi.8 For å kunne 
bruke proM, må det videre være 
akseptable lisenskrav/lisensom-
kostninger, og spørreskjema må 
foreligge på aktuelle språk.

Hvorfor og hvordan 
oversette proM?
Å utvikle spørreskjema som 
tilfredsstiller kvalitetskriteriene for 
moderne proM er meget tids- og 
ressurskrevende. internasjonalt 
finnes det mange gode proM, 
og oversettelse av et proM fra 
et språk til et annet gir, dersom 
oversettelsen og adaptasjonen 
gjøres korrekt, arbeidsbesparelse 
og mulighet for internasjonal 
resultatsammenligning.9,10 

Før man går i gang med overset-
telsesarbeidet, må man ha fått 
tillatelse til å oversette spørre- 
skjema. De fleste proM har 
kopirett-beskyttelse, og krever 
lisens for bruk og oversettelse. 
Det samme ordet kan ha for- 
skjellige betydninger og konnota-
sjoner på forskjellige språk  
(”i´m feeling blue”), og det er 
derfor viktig at man ikke overset-
ter direkte, men følger oppdaterte 
retningslinjer for oversettelse, 
så man sikrer en best mulig 
oversettelse av meningsinnholdet 
i spørreskjema, på tvers av ulike 
språk og kulturer. Det finnes flere 

retningslinjer for hvordan overset-
telsen skal utføres, og de fleste 
retningslinjer inneholder følgende 
punkter; konseptuell overset-
telse (fra originalspråk), tilbake-
oversettelse (til originalspråk), 
ekspertpanel konsensusmøte (for 
å sikre krysskulturell adaptasjon), 
pre-testing og intervju, utvikling 
av endelig versjon, validering av 
ferdig skjema, og til sist prosess-
dokumentasjon.9 

selv om et proM er oversatt, 
krysskulturelt adaptert og validert 
etter retningslinjene, må man 
likevel være bevisst på at kultu- 
relle forskjeller og forskjeller i 
hvordan helsetjenester er organi-
sert, kan påvirke proM-resultat 
når man sammenligner resultater 
internasjonalt.11

Hvilket proM format 
bør man bruke? 
Både elektroniske proM-
versjoner og papirversjoner av 
proM kan brukes. Elektroniske 
proM (epro eller eproM) 
blir brukt i økende grad, og 
flere kommersielle aktører 
tilbyr tjenester for innsamling 
av proM data i et elektronisk 
format. Det er utviklet manualer 
for utvikling og validering av 
elektroniske proM-versjoner.12 

papirskjema er fremdeles hyppig 
brukt, særlig når man under-
søker eldre pasientgrupper, da 
disse pasientgruppene ofte har 
problemer med internetbasert/ 
elektronisk proM-innsamling, 
og svarprosenten derfor blir for 
lav.1 For å overføre proM-data 
fra papir til et elektronisk format, 
er manuell dobbel inntastning 
i et egnet inntastningsprogram 
fremdeles definert som gullstan-
dard i god klinisk praksis.13 Men 
dobbel manuell inntastning er 
arbeidskrevende, dyrt og kan gi 
en alvorlig reduksjon i datakva-
litet hvis andelen av feilaktige 
inntastninger er stor. Dokument-
prosessering med optisk skan-
ning og automatisk skjematolk-
ning er en ny mulighet, og kan 
være et godt alternativ til manuell 
inntastning.14 optisk skanning 
og automatisk skjematolkning 
kan gi bedre datakvalitet og være 
arbeids-, tids-, og omkostnings-
besparende. 

Hvordan tolke proM?
”Hip disability and osteo- 
arthritis outcome score” (Hoos) 
er et hoftespesifikt proM med 
spørsmål innen fem emner; 
smerte, funksjon i hverdagen 
(forkortet aDL, fra det engel-
ske ”activity of Daily Living”), 
funksjon i sport og rekreasjon, 
hofterelatert livskvalitet (forkortet 
QoL, fra det engelske ”Quality of 
Life”), og andre symptomer. Hva 
er den kliniske betydningen  av 
en postoperativ skår på 91 for 
Hoos smerte? Når man vet dår-
ligste mulig verdi (null) og beste 
mulig verdi (hundre), kan man ut 
fra skårens plassering mellom  
ytterpunktene, få et inntrykk av 
hva proM-skåren representerer. 

Endring i proM kan være enda 
vanskeligere å tolke. Hva betyr 
det at en pasient har en bedring 
i Hoos smerte på 24 poeng, fra 
preoperativt til postoperativt? Når 
man vet dårligste mulig teoretiske 
endringsverdi (minus hundre) 

”proM må være 
passende for bruk i 
pasientgruppen og i 
konteksten.”

”... det er derfor  
viktig at man ikke 
oversetter direkte, 
men følger opp- 
daterte retningslinjer 
for oversettelse, så 
man sikrer en best 
mulig oversettelse av 
meningsinnholdet 
i spørreskjema, på 
tvers av ulike språk 
og kulturer.”

Hovedbudskap 
•  proM brukes i  

økende grad i orto- 
pedkirurgisk forsk- 
ning og klinisk  
praksis.

•  Det finnes mange  
forskjellige proM  
tilgjengelige for bruk  
til ortopedkirurgiske 
pasienter, men det  
kan være vanskelig å 
avgjøre hvilket proM 
som vil fungere best  
i en bestemt pasient-
gruppe for en gitt opp- 
følgningssituasjon.

•  En basal viten om orto-
pedkirurgiske proM er 
nødvendig for å kunne 
bruke proM på en  
god måte.

•  Det finnes ingen full- 
stendig oversikt over  
ortopedkirurgiske 
proM, men aktuelle  
oppsummering kan 
forhåpentligvis være  
til nytte.

pasientrapporterte resultatmål (proM)  fortsatt ...
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1. ikke tatt med skulder-proM med fokus på instabilitet (f.eks. Wosi, osis), eller rotator cuff problemer (f.eks. Western ontario rotator Cuff index; WorC).
2. prWHE (patient-rated wrist/hand evaluation) er en modifikasjon av prWE, som i tillegg inneholder et spørsmål om hånd-estetikk.
3. Det er mange bedre hoftespesifikke proM enn mHHs, og mHHs er kun tatt med da dette tidligere har vært hyppig brukt.

type/fokus Navn (forkortelse) Norsk referanser og lenker
generell  
muskuloskele-
tal funksjon

short Musculoskeletal Function  
assessment (sMFa)

ikke enda http://www.ortho.umn.edu/research/mfa-smfa-resources/index.htm

Nakke Copenhagen Neck Functional  
Disability scale (CNFDs) 

ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9798180

Neck Disability index (NDi) Ja http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1834753 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23202354

rygg oswestry Disability index (oDi) Ja http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11074683  
http://www.proqolid.org/instruments/oswestry_disability_index_
odi?fromsearch=yes&text=yes

roland Morris Disability Questionnaire 
(rMDQ)

Ja http://www.rmdq.org/ 
phttp://www.proqolid.org/instruments/roland_morris_disability_questi-
onnaire_rmdq?fromsearch=yes&text=yes

Core outcome Measures index (CoMi) Ja http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16721302 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22695701

spine Functional index (sFi) ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24370272 
http://www.proqolid.org/instruments/spine_functional_index_
sfi?fromsearch=yes&text=yes

skulder1 oxford shoulder score (oss) Ja http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pMC4247153 
http://www.proqolid.org/instruments/oxford_shoulder_score_
oss?fromsearch=yes&text=yes 
phttp://isis-innovation.com/outcome-measures/oxford-shoulder-score-
oss/

Western ontario osteoarthritis of the  
shoulder index (Woos) 

ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11795997 
http://www.proqolid.org/instruments/western_ontario_osteoarthritis_of_
the_shoulder_index_woos?fromsearch=yes&text=yes

shoulder pain and Disability index (spaDi) Ja http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11188601 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pMC2633286

subjective shoulder Value (ssV) ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18061114

american shoulder and Elbow surgeons 
society standardized shoulder assessment 
form - patient-reported section (pasEs)

ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22958838

simple shoulder Test (ssT) ikke enda http://www.orthop.washington.edu/?q=patient-care/articles/shoulder/
simple-shoulder-test.html 
Lippitt s, Harryman D, Maztsen F (1993) a practical tool for evaluating 
function: the simple shoulder Test. The shoulder: a balance of mobility 
and stability. rosemont, iL: american academy of orthopaedic 
surgeons. 501–18.

albue oxford Elbow score (oEs) ikke enda http://isis-innovation.com/outcome-measures/the-oxford-elbow-score-
oes/ 
phttp://www.proqolid.org/instruments/oxford_elbow_score_
oes?fromsearch=yes&text=yes

patient rated Elbow Evaluation (prEE) ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11382250

Hånd og  
håndledd

Michigan Hand outcomes Questionnaire 
(MHQ) 

ikke enda http://mhq.lab.medicine.umich.edu/home

patient-rated Wrist Evaluation (prWE)2 * http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9840793 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pMC4078185 
http://www.proqolid.org/instruments/patient_rated_wrist_evaluation_
prwe?fromsearch=yes&text=yes

australian/Canadian osteoarthritis Hand 
index (aUsCaN) 

Ja http://www.auscan.org/auscan/index.htm 
http://www.proqolid.org/instruments/australian_canadian_osteoarthri-
tis_hand_index_auscan?fromsearch=yes&text=yes

arm, skulder  
og hånd

Disabilities of the arm, shoulder and Hand 
(DasH) 

Ja http://dash.iwh.on.ca/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18451890

Hofte Hip disability and osteoarthritis outcome 
score (Hoos) 

Ja http://www.koos.nu/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12635946

Hoos physical function short form  
(Hoos-ps) 

Ja http://www.koos.nu/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18296074

The Copenhagen Hip and groin  
outcome score (Hagos) 

Ja http://www.koos.nu/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21478502

type/fokus Navn (forkortelse) Norsk referanser og lenker
Hofte oxford Hip score (oHs) * http://isis-innovation.com/outcome-measures/oxford-hip-score-ohs/ 

phttp://www.proqolid.org/instruments/oxford_hip_score_
ohs?fromsearch=yes&text=yes

international Hip outcome Tool -12 (iHoT-
12) 

ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pMC4706721/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22542434

international Hip outcome Tool -33 (iHoT-
33)

ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22542433

Nonarthritic Hip score (NaHs) ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12579003

Modified Harris Hip score (mHHs)3 * http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pMC4391051 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pMC3456644/

Western ontario and McMaster Univer- 
sities arthritis index (WoMaC 3.1 index) 

Ja http://www.womac.com/womac/index.htm 
phttp://www.proqolid.org/instruments/western_ontario_and_mcmas-
ter_universities_arthritis_index_womac_r?fromsearch=yes&text=yes

Hip outcome score (Hos) ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157729/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417179

Hofte, kne 
eller skulder

Forgotten Joint score (FJs-12) ikke enda http://www.forgotten-joint-score.info/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000572

kne knee injury and osteoarthritis outcome 
score (koos) 

Ja http://www.koos.nu/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12801417

koos physical function short form (koos-
ps) 

Ja http://www.koos.nu/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18294869

oxford knee score (oks) * http://isis-innovation.com/outcome-measures/oxford-knee-score-oks/ 
phttp://www.proqolid.org/instruments/oxford_knee_score_
oks?fromsearch=yes&text=yes 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24917538

american knee society score (kss) ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24453578

knee outcome survey - activities of Daily 
Living scale (kos-aDLs) 

ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9730122 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24304695

oxford knee score - activity and  
participation Questionnaire (oks-apQ)

ikke enda http://isis-innovation.com/outcome-measures/oxford-knee-score-
activity-participation-questionnaire-oks-apq/

Under- 
ekstremitet

Lower Extremity Functional scale (LEFs) * http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10201543 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23989349

Fot og ankel Foot and ankle outcome score (Faos) Ja http://www.koos.nu/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11642530

Manchester Foot pain and Disability index 
(MFpDi) 

ikke enda http://isis-innovation.com/outcome-measures/manchester-foot-pain-
disability-index-mfpdi/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10692609

self-reported Foot and ankle score (sEFas) ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22313352

Foot Function index (FFi) ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2037861 
phttp://www.proqolid.org/instruments/foot_function_index_
ffi?fromsearch=yes&text=yes

olerud-Molander ankle score (oMas) * http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20035173 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6437370

Manchester-oxford Foot Questionnaire 
(MoxFQ) 

Ja http://isis-innovation.com/outcome-measures/manchester-oxford-foot-
questionnaire-moxfq/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pMC3638305/

Barn - kne knee injury and osteoarthritis outcome 
score - Child (koos-Child)

Ja http://www.koos.nu/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23140110

Barn - Fot og 
ankel

oxford ankle Foot Questionnaire for Chil-
dren (oxaFQ-C) 

ikke enda http://isis-innovation.com/outcome-measures/the-oxford-ankle-foot-
questionnaire-for-children-oxafq-c/ 
phttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
2214.2007.00770.x/abstract

sarkom/ 
amputasjon/
traume

prosthetic Mobility Questionnaire (MpQ) ikke enda http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17351696 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25783231

Toronto Extremity salvage score (TEss) * http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8973131/ 
phttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18539673
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*   Listen er ikke fullstendig, men en gjennomgang av noen av de hyppigst brukte/best validerte proM for ortopedkirurgiske pasienter. Disse proM kan være kjent under 
forskjellige navn, versjoner og forkortelser. Jeg har ikke tatt med hyppig brukte måleredskaper som ikke er pasient-rapporterte (f.eks. roWE, UCLa, Constant/Murley 
score, Mayo Elbow performance score (MEps), american orthopedic Foot and ankle society (aoFas) skår, kaikkonnen score, kofoed score, Musculoskeletal Tumor 
society rating scales (MsTs)). Har ikke tatt med pediatrisk fokuserte proM (f.eks. alberta infant Motor scale (aiMs)).

**   Har vært brukt i Norge, men proM-rettighetshaver/-forfatter oppgir at det ikke finnes norsk språkversjon og det er ikke funnet artikler som dokumenterer korrekt 
oversettelse.

pasientrapporterte resultatmål (proM)  fortsatt ...
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og beste mulig endringsverdi 
(hundre), kan man også her få et 
inntrykk av hva proM-skåren re-
presenterer, men det er vanskelig 
å vite hva denne endringen inne-
bærer for pasienten. og er end-
ringen viktig? i studier med data 
fra medisinske kvalitetsregister 
med mange pasienter inkludert, 
kan forskjeller i proM-skår eller 
endringsskår ofte være statistisk 
signifikante. Dette betyr imidlertid 
ikke at pasientene nødvendig-
vis har hatt en klinisk relevant 
endring i tilstand. parallelt med 
skifte mot et mere pasientsen-
trert perspektiv og endringen i 
fokus fra tradisjonelle kliniske 

endemål til proM, har det vært 
en øket interesse for hvordan 
proM-resultater skal tolkes.15 
Mange forskjellige beregnede 
verdier (både fordelingsbaserte 
og pasientrapporterte) har vært 
brukt3,16 for å lette tolkning av 
proM.17 ”Minimal Clinically 
important improvement” (MCii) 
og ”patient acceptable symptom 
state” (pass)18 er to ofte an-
vendte metoder. MCii er definert 
som den minste forbedring som 
representerer en klinisk viktig 
forskjell for pasienten.19 pass 
er definert som den helsestatus 
hvor pasienten vurderer at han/
hun har det bra.20 Det finnes 

forskjellige måter å estimere MCii 
og pass, og når man bruker en 
pasientrapportert metode, svarer 
pasienten også på tilleggsspørs-
mål om opplevd forbedring, eller 
om pasienten mener at han/ 
hun har det bra, ved siden av 
proM-skjema. på denne måten 
kan man se sammenhenger 
mellom proM-skår og pasien-
tens egenvurdering av endring i 
helsetilstand eller om pasienten 
selv vurderer om han/ hun har 
det bra, og estimere MCii og 
pass. MCii og pass (eller andre 
lignende beregnede verdier) 
gjør tolkningen av proM-verdier 
lettere.
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Nytt fra nasjonalt  
korsbåndregister

vi er godt i gang med utprøving av elektronisk 
registrering av korsbåndskjemaene ved Hauke-
land universitetssykehus. det kan umidddelbart 
virke enkelt, men det overrasker nok de fleste av 
oss å se hvor mange detaljer som må klaffe for 
at alt skal ende opp i rett database, og med rett 
registrering. 

knut Fjeldsgaard, leder av nasjonalt Korsbåndregister

Vi må fortsatt autentisere oss. 
Dette er enklere enn først antatt. 
Vi må dog ha en mobiltelefon 
tilgjengelig, og være registrert i 
norsk helsenett. Hos oss har vi 
denne ”adressen” på favoritter:  
mrs.nhn.no Her må vi ha et 
passord – kun et passord så får 
vi et nytt passord på vår mobil-
telefon på 4 tegn. Vi må altså 
ha tilgjengelig en mobiltelefon. 
Dermed er vi inne på siden for å 
registrere skjemaene. Da har vi 
enten registrert med en gang – 
på operasjonsstuen og ved hjelp 
av en skanner fått inn de vi har 
brukt å fiksere korsbåndgraftet 
med. Dette virker. Dersom vi 
samler opp og legger inn flere – 
kan vi og legge inn manuelt. Men 
da må selvfølgelig ”klistrelap-
pene” være tilgjengelig.

Har alltid syntes det har virket 
komplisert – men det går glattere 
enn jeg trodde. 

Målet vårt med autentisering er å 
gjøre dette ved hjelp av iD-kortet, 
tilsvarende slik vi autentiserer oss 
ved skriving av e-resept.

samtykke eller  
reservasjon
Når det gjelder samtykke er dette 
obligatorisk – og skal overholdes 
strengt ifølge helsemyndighetene. 
Dette må være i journalen. 

Her tror jeg det er i ferd med å  
bli en bred enighet om at sam-
tykkeerklæringen erstattes av en 
reservasjonsrett for pasienten. 
Dette vil forenkle mye av  
registreringen.

Når de tgjelder compliance ved 
utfylling av aCL–skjemaet er det 
ikke helt tilfredsstillende i følge 
siste årsrapport. Dette er litt be-
kymringsfullt – da registrering av 
skjemaet er så viktig med tanke 
på resultatene som kommer ut. 

registrering av skjemaer er ikke 
lenger frivillig – men er et krav fra 
myndighetene våre. Dette ansva-
ret ligger egentlig nå på klinikk- 
direktøren – og det er han/hun 
som bør bli minnet på at detet nå 
er et krav fra myndightene. 

https://www.kvalitetsregistre.no/
registers/nasjonalt-korsbandre-
gister. Dette hjemmesiden hvor 
pasienter og leger kan gå inn og 
finne årsrapprter og informasjon 
om Nasjonalt korsbåndregister. 

underrapportering
Når det gjelder innsending av 
skjemaer for ”annen knekirurgi” 
– det vil si artroskopiske prosedy-
rer for pasienter som er tidligere 
operert med en rekonstruksjon 
av enten aCL eller pCL – er her 
en underraportering som er gan-
ske stor. Dette er synd, men helt 
vanlig slik jeg har forstått det fra 
andre lands registre. Det har nok 
forskjellige forklaringer, men jeg 
tror det skyldes at disse opera-
sjonene gjøres overalt – og man 
er ikke like dedikert med tanke 
på ”korsbåndskjemaene” alle 
steder. Dette er forståelig – men 
likevel må vi prøve å være obs på 
de som har blitt operert tidligere.

non-op aCl studie 
En rekke studier er på gang  
med utenlandske samarbeids-
partnere. En viktig studie som 
skal påbegynnes til høsten er å 
følge de med et avrevet aCL som 
ikke blir operert – en såkalte  
non-op aCl studie. 

studien vil være multisenter og 
utgå fra oslo universitetssykehus 
Ullevål. spennende å være med, 
og spennende å se hva som 
kommer ut av dette. 

sentralt nå er altså å få i gang  
den elektroniske registrering-
en og etter hvert inkludere de 

andre sykehusene. Å få opp 
compliance ved utfylling av aCL-
skjemaene er en kontinuerlig 
forbedringsprosess. 

God sommer
Nyt en velfortjent sommer til alle 
dere som fyller ut skjemaene 

og sender dem inn. Dere gjør 
en fantastisk jobb. Vi skal jobbe 
jevnt og trutt for å sende tilbake 
resultater som dere kan bruke i 
hverdagen og som forhåpentligvis 
er med og påvirke rutinene til å 
kunne gi enda bedre resultater. 

”Har alltid syntes det 
har virket komplisert 
– men det går glat-
tere enn jeg trodde.”
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daglig. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT 
og LE (DVT/LE): Voksne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger 
daglig etter behandling med parenteralt antikoagulantium i minst 5 
dager. Behandlingens varighet bør bestemmes individuelt etter nøye 
vurdering av behandlingens nytte veid mot risiko for blødning. Fore-
bygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter medatrieflim-
mer, DVT/LE: Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 1 
kapsel à 110 mg 2 ganger daglig er anbefalt til eldre (≥80 år) og 
pasienter som samtidig bruker verapamil (verapamil og Pradaxa tas 
til samme tid). For følgende pasienter bør man velge dosering 300 mg 
eller 220 mg basert på individuell vurdering av risiko for tromboem-
bolisme og risiko for blødning: Pasienter 75-80 år, pasienter med 
moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt), gastritt, øsofag-
itt eller gastroøsofageal reflukssykdom, andre pasienter med økt blød-
ningsrisiko. Pasienter med økt blødningsrisiko: Nøye klinisk observas-
jon (tegn til blødning og anemi) anbefales i hele behandlingsperioden 
og dosejusteringer kan gjøres individuelt. Overgang til parenteralt an-
tikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte 
til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulan-
tium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 
0-2 timer før tidspunktet som neste dose parenteral behandling skulle 
vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig 
behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til vitamin K-an-
tagonist (VKA, f.eks. warfarin): ClCR ≥50 ml/minutt, VKA startes 3 dager 
før seponering av dabigatraneteksilat. ClCR ≥30-<50 ml/minutt, VKA 
startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat. Siden dabigatran 
kan øke INR, vil INR bedre reflektere VKAs effekt først etter at Pradaxa 
har vært seponert i minst 2 dager. Overgang fra VKA (f.eks. warfarin): 
VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når INR er <2. Kon-
vertering av atrieflimmer:Pasienten kan behandles med dabigatran-
eteksilat i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. 
Primær forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekiru-
rgi:Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang 
daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk 
inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig 
i totalt 28-35 dager. Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke 
er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, 
bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Primær fore-
bygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi:Voksne: 
Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Be-
handlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep 
med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 
10 dager. Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke er etablert. 
Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behan-
dlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Populasjoner hvor redu-
sert daglig dose anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig 
er anbefalt til eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt nyrefunks-
jon (ClCR 30-50 ml/minutt) og ved samtidig bruk av amiodaron, 
kinidin eller verapamil (Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). 
Ved moderat nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av verapamil, bør 
det vurderes å redusere doseringen av dabigatraneteksilat til 75 mg 
daglig.Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 
24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til parenteralt 
antikoagulantium.Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer 
parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før 
tidspunktet som neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller 
på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.
eks. i.v. ufraksjonert heparin). Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre-
funksjon (alle indikasjoner): Begrenset klinisk erfaring ved moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet bør utvises. Under behandling må 
nyrefunksjonen følges der det er mistanke om nedsatt eller forverret 
nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering og bruk av legemidler 
som kan påvirke nyrefunksjonen); ved mild til moderat nedsatt nyre-
funksjon og hos pasienter >75 år, minst 1 gang årlig, eller hyppigere 
ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbe-
fales (ovenfor).Barn og ungdom <18 år (alle indikasjoner): Anbefales 
ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre >75 år (alle in-
dikasjoner): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Nyre-
funksjonen bør følges minst 1 gang årlig, eller hyppigere ved behov. 
Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales (ovenfor). 
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass 
vann. Kapslene skal ikke åpnes da inntak av kapselinnholdet alene 
kan gi økt blødningsrisiko. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for inn-
holdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). 
Aktiv klinisk signifikant blødning. Skade eller tilstander som vurderes å 
utgjøre en vesentlig risiko for større blødninger. Dette kan inkludere 
pågående eller nylig oppstått gastrointestinalsår, maligne svulster med 
høy blødningsrisiko, nylig oppstått hjerne- eller spinalskade, nylig utført 
kirurgisk inngrep i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig oppstått intrakra-
niell blødning, kjent eller mistanke om øsofageale varicer, arteriovenøse 
malformasjoner, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller 
intracerebrale vaskulære anormale tilstander. Samtidig behandling med 
andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært 
heparin (enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks 
osv.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, apiksaban osv.), 
unntatt i spesielle situasjoner som bytte av antikoagulasjonsbehandling 

eller når UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt 
venekateter eller kateter i en arterie åpent. Nedsatt leverfunksjon eller 
leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig be-
handling med følgende sterke P-gp-hemmere: Systemisk ketokonazol, 
ciklosporin, itrakonazol og dronedaron. Kunstige hjerteklaffer som krever 
antikoagulasjonsbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved 
forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. Svært begrenset klin-
isk erfaring med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 
kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning 
anbefales. Blødningsrisiko: Hos eldre ≥75 år er dabigatran forbundet 
med høyere forekomst av større gastrointestinale blødninger ved dos-
ering 150 mg 2 ganger daglig. Nøye klinisk observasjon (tegn på 
blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved 
sykdommer som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, 
trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, nylig biopsi eller 
større traumer, bakteriellendokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointes-
tinal refluks. Skader, tilstander, prosedyrer og/eller farmakologisk be-
handling (som NSAID, platehemmere, SSRI,SNRI) som signifikant øker 
risikoen for større blødninger, krever nøye nytte-/risikovurdering. Prad-
axa skal kun gis hvis fordelene oppveier blødningsrisikoen. Ved tilleggs-
faktorer for blødning kan måling av dabigatrans antikoagulasjonseffe-
kt være nyttig for å unngå for stor eksponering. INR-test er upålitelig 
hos pasienter som behandles med dabigatran og bør derfor ikke utføres. 
ECT, dTT og aPTT kan gi nyttig informasjon, men testene er ikke stand-
ardiserte og resultatene bør tolkes med forsiktighet. Ved alvorlige blød-
ninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes 
(se Overdosering/forgiftning for bruk av antidot). Legemidler som øker 
blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med 
forsiktighet sammen med dabigatran. Ved utvikling av akutt nyresvikt 
må dabigatran seponeres. Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling 
av akutt iskemisk slag kan overveies hvis dTT, ECT eller aPTT ikke 
overstiger øvre referansenivå iht. lokale referanseverdier. Plasmakon-
sentrasjonene av dabigatraneteksilat kan øke ved samtidig bruk av 
svake til moderate P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron, 
posakonazol, kinidin og tikagrelor), nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 
ml/minutt) eller alder ≥75 år - for dosejustering, se Dosering. Kirurgi 
og intervensjoner: Pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep eller 
invasive prosedyrer er utsatt for økt blødningsrisiko, og det kan være 
behov for midlertidig seponering. Forsiktighet bør utvises når behan-
dlingen blir midlertidig seponert da utskillelse av dabigatran kan ta 
lenger tid ved nedsatt nyrefunksjon. Ved behov for akutt kirurgi/inter-
vensjon bør behandling avbrytes minst 12 timer før inngrepet, hvis 
mulig. Hvis inngrepet ikke kan utsettes, skal økt blødningsrisiko avveies 
mot behovet for akutt intervensjon. Den spesifikke antidoten idarusi-
zumab kan gis dersom rask reversering av antikoagulasjonseffekten 
er påkrevet. Behandling med dabigatran kan gjenopptas 24 timer etter 
administrering av idarusizumab dersom pasienten er klinisk stabil og 
adekvat hemostase er etablert.Spinal-/epiduralanestesi, lumbalpunks-
jon: Økt risiko for spinale eller epiduralehematomer kan forekomme 
ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av epiduralka-
tetre over lengre tid. 1. dose bør administreres minimum 2 timer etter 
at kateteret er fjernet. Det kreves hyppig observasjon for nevrologiske 
tegn og symptomer. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk 
inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør be-
handles med forsiktighet, da det foreligger begrensede sikkerhets- og 
effektdata. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), som 
kan giallergiske reaksjoner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon 
fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B01A E07. Antiko-
agulantia og plateaggregasjonshemmere: Begrenset erfaring med 
følgende behandlinger som kan gi økt blødningsrisiko ved samtidig 
bruk med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin, lavmolekylært 
heparin og heparinderivater, (fondaparinuks, desirudin), trombolytiske 
legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre orale 
antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-resep-
torantagonister, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dekstran og sulfinpyra-
zon. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig 
for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. ASA- eller klopi-
dogrelbehandling samtidig med dabigatraneteksilat 110 mg eller 150 
mg 2 ganger daglig, kan gi økt risiko for større blødninger. NSAID: Pga. 
blødningsrisiko, særlig for NSAID medhalveringstid >12 timer, anbefales 
nøye observasjon for tegn på blødning. Blødningsrisikoen kan være 
økt ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat ogSSRI eller SNRI. Dab-
igatraneteksilat er substrat for efflukstransportproteinet P-gp. Samtidig 
administrering med P-gp-hemmere (amiodaron, posakonazol, verapa-
mil, kinidin, ketokonazol, dronedaron, klaritromycin og tikagrelor) 
forventes å gi økt dabigatranplasmakonsentrasjon. For dosejustering 
ved samtidig bruk med amiodaron, verapamil og kinidin, se Dosering. 
Forsiktighet må utvises og nøye klinisk observasjon (tegn til blødning 
eller anemi) er påkrevd, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig 
behandling med systemisk ketokonazol, itrakonazol, ciklosporin og 
dronedaron er kontraindisert. Samtidig behandling med takrolimus 
anbefales ikke. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for ved-
varende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Samtidig bruk 
av P-gp-induktorer som rifampicin, johannesurt (prikkperikum), kar-
bamazepin eller fenytoin reduserer dabigatrankonsentrasjonen og bør 
unngås. Proteasehemmere inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke 
undersøkt og samtidig behandling anbefales ikke. Graviditet, amming 
og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduks-
jonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder 
bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under gravid-
itet, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Ingen kliniske data. Amming 
bør avbrytes under behandling. Fertilitet: Ingen tilgjengelige humane 
data. Bivirkninger: Vanligst rapportert er blødninger som forekommer 
hos ca. 14% av pasientene som er korttidsbehandlet for elektiv hofte- 
eller kneprotesekirurgi, 16,5% av pasienter med atrieflimmer behand-
let for forebyggelse av slag og systemisk emboli og hos 14,4% av 
pasienter behandlet for DVT/LE. Større eller alvorlige blødninger kan 
forekomme og, uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, 
livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i klin-
iske studier. Forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotese-
kirurgi: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Reduserthemoglobin. 
Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, redusert 
hematokrit. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, diaré, kvalme, 
rektal blødning, blødning fra hemoroider, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, 
blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet. 

Lever/galle: ForhøyetALAT/ASAT, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. 
Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nyre/urin-
veier: Urogenital blødning, inkl.hematuri. Øvrige: Blødning ved sår, 
postoperativt hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking, 
sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000):Blod/lymfe: Trombo-
cytopeni. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, dyspepsi, gastrointesti-
nalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssyk-
dom, dysfagi. Hjerte/kar: Blødning. Immunsystemet: Utslett, 
pruritus,anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria. Luftveier: Hemop-
tyse. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeks-
jonsstedet, blødning ved innstikk av kateter, blodig væsking, blødning 
ved innsnittstedet,anemi postoperativt, sårdrenering, postoperativ dre-
nering. Ukjent frekvens:Immunsystemet: Bronkospasme. Forebygging 
av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert 
atrieflimmer: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastro-
intestinale: Gastrointestinal blødning, abdominalsmerte, diaré, dyspep-
si, kvalme. Hud: Hudblødning. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: 
Urogenital blødning, inkl. hematuri. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Blod/lymfe: Redusert hemoglobin,trombocytopeni. Gastrointestinale: 
Rektal blødning, blødning fra hemoroider, gastrointestinalsår, inkl. 
øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, 
dysfagi. Hjerte/kar: Hematom, blødning. Immunsystemet: Hypersensi-
tivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale 
leverfunksjonstester, forhøyet ALAT/ASAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrol-
ogiske: Intrakranial hemoragi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/
lymfe: Redusert hematokrit. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, 
angioødem, urticaria. Lever/galle: Økte leverenzymer,hyperbilirubinemi. 
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: Blødning ved injeksjons-
stedet, blødning ved innstikk av kateter, blødning ved sår, blødning ved 
innsnittstedet. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Bronkospasme. DVT/
LE behandling og DVT/LE profylakse: Vanlige (≥1/100 til <1/10):Gas-
trointestinale: Gastrointestinal blødning, dyspepsi, rektal blødning. Hud: 
Hudblødning. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, 
inkl.hematuri. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Ane-
mi. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, diaré, kvalme, blødning fra 
hemoroider, gastrointestinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, 
gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødning. 
Immunsystemet: Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal 
leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT eller ASAT, 
økte leverenzymer. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: 
Hemartrose. Øvrige: Blødning ved sår. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Blod/lymfe:Trombocytopeni. Gastrointestinale: Dysfagi. Immunsystemet: 
Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria. Nevrologiske: Intrakranial 
hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk 
av kateter, blødning ved innsnittstedet. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: 
Redusert hemoglobin, redusert hematokrit. Immunsystemet: Bronko-
spasme. Lever/galle: Hyperbilirubinemi. Overdosering/Forgiftning: 
Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behan-
dling: Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og 
årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. 
Passende støttebehandling, slik som kirurgisk hemostase og blodtrans-
fusjon bør vurderes. Når rask reversering av antikoalgulasjonseffekten 
er påkrevet, er antidoten idarusizumab (Praxbind) tilgjengelig. Koag-
ulasjonsfaktorkonsentrater eller rekombinant faktor VIIa kan overveies, 
men data vedrørende klinisk nytte er svært begrenset. Koagulasjon-
stester kan være upålitelige ved administrering av de foreslåtte koagu-
lasjonsfaktorkonsentratene. Ved trombocytopeni eller ved bruk av 
langtidsvirkende platehemmere bør administrering av blodplatekon-
sentrat også overveies. Symptomatisk behandling bør gis utifra klinisk 
vurdering. Dabigatran kan fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfar-
ing vedrørende nytten av denne prosedyren. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger B01A E07. Egenskaper: Klassifisering: Kompetitiv, revers-
ibel, direkte trombinhemmer.Virkningsmekanisme: Dabigatraneteksilat 
er et småmolekylært prodrug uten farmakologisk aktivitet, som omdannes 
raskt og fullstendig til dabigatran ved esterasekatalysert hydrolyse i 
plasma og lever. Hemming av trombin forebygger utvikling av tromb-
er. Dabigatran hemmer fritt trombin, fibrinbundet trombin og trombin-
indusert plateaggregasjon. Klar korrelasjon mellom plasmakonsen-
trasjon av dabigatran og grad av antikoagulasjonseffekt. Dabigatran 
forlenger TT, ECT og aPTT. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for 
dabigatran ca. 6,5%. Absorpsjonen postoperativt er relativt langsom 
sammenlignet med friske individer og viser en jevn plasmakonsentras-
jonstidskurve uten høye topper. Cmax oppnås 6 timer etter administre-
ring i postoperativ periode. Langsom og forsinket absorpsjonforekom 
vanligvis bare på operasjonsdagen. De påfølgende dager er dabigatra-
nabsorpsjonen rask og Cmax oppnås etter 2 timer. Mat påvirker ikke 
biotilgjengeligheten av dabigatran, men forlenger tiden til Cmax med 
2 timer. Oral biotilgjengelighet kan øke med 75% etter en enkeltdose 
og 37% ved steady state, hvis kapselinnholdet inntas alene uten 
kapselskallet. Proteinbinding: 34-35%. Fordeling: Vd: 60-70 liter. 
Halveringstid: Plasmakonsentrasjonen av dabigatran viser et biekspo-
nentielt fall med gjennomsnittlig terminal t1/2 på 11 timer hos friske, 
eldre pasienter, og ca. 12-14 timer etter multiple doser. T1/2er do-
seuavhengig og forlenget ved nedsatt nyrefunksjon. Metabolisme:Da-
bigatran konjugeres til farmakologisk aktive acylglukuronider. Spor av 
andre metabolitter er påvist. Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i urin.
Oppbevaring og holdbarhet: 
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Sist endret: 18.03.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
Basert på SPC godkjent av SLV:
28.01.2016

Pakninger og priser: 75 mg: 10 stk.1 (endose) 115163. Pris (kr)1 
158,80,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 1  60 stk.1 (endose) 115330. 
Pris (kr)1 751,30,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 1. 110 mg: 10 stk.2 
(endose) 115341. Pris (kr)1 158,80,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 
2. 60 stk.2 (endose) 115364. Pris (kr)1 751,30,- R.gr.2 C. Refusjon3 
B01AE07 2. 180 stk.2 (endose) 161048. Pris (kr)1 2168,90,- R.gr.2 C. 
Refusjon3 B01AE07 2. 150 mg: 60 stk.3 (endose) 442705. Pris (kr)1 
751,30,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 3. 180 stk.3 (endose) 418043. 
Pris (kr)1 2168,90,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 1. Refusjon: 1 Se 
B01A E07_1 side .  d.  i Refusjonslisten. 2 Se B01A E07_2 side .  d.  
i Refusjonslisten. 3 Se B01A E07_3 side . d. i Refusjonslisten.  
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Tlf 66 76 13 00    pradaxa.no
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 PRAXBIND  
— reverserer antikoagulasjons- 
effekten av Pradaxa umiddelbart1

PRADAXA 
— den eneste NOAK med  
spesifikk antidot1-4

Praxbind «Boehringer Ingelheim»
Antidot.           ATC-nr.: V03AB                             C
   
INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 g/50 ml: 
Hvert hetteglass (50 ml) inneh.: Idarusizumab 2,5 g, natriu-
macetattrihydrat, eddiksyre, sorbitol, polysorbat 20, vann til 
injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Spesifikt reverserende middel 
for dabigatran, indisert til voksne pasienter som får behan-
dling med Pradaxa (dabigatraneteksilat) når rask reversering 
av dets antikoagulasjonseffekt er påkrevd; ved akutt kirurgi/
akutte prosedyrer, ved livstruende eller ukontrollert blødning.
Dosering: Kun til bruk i sykehus. Voksne inkl. eldre: Anbefalt 
dose er 5 g (2 × 2,5 g, dvs. 2 × 50 ml). Administrering av 
ytterligere 5 g kan vurderes i følgende situasjoner: Ny klinisk 
relevant blødning sammen med forlengede koagulasjonstider, 
dersom en potensiell reblødning ville være livstruende og 
det observeres forlengede koagulasjonstider eller dersom 
pasienten trenger ytterligere akutt kirurgi/akutt prosedyre og 
har forlengede koagulasjonstider. Idarusizumab kan brukes 
sammen med medisinsk hensiktsmessig standard støttebehan-
dling. Gjenopptak av antitrombotisk behandling: Behandling 
med Pradaxa kan gjenopptas etter 24 timer hvis pasienten 
er klinisk stabil og adekvat hemostase er oppnådd. Annen 
antitrombotisk behandling (f.eks. lavmolekylært heparin) kan 
påbegynnes når som helst hvis pasienten er klinisk stabil og 
adekvat hemostase er oppnådd.Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering.Barn: Ingen 

data. Tilberedning: Skal ikke blandes med andre legemidler. 
Administrering: I.v., som 2 påfølgende infusjoner over 5-10 
minutter hver, eller som bolusinjeksjon. Kontraindikasjoner: 
Ingen kjente. Forsiktighetsregler: Bindes spesifikt til dabigatran 
og reverserer dets antikoagulasjonseffekt. Reverserer ikke 
effekten av andre antikoagulanter.  Hypersensitivitet: Risikoen 
ved kjent hypersensitivitet for innholdsstoffene må veies nøye 
opp mot potensielle fordeler ved behandlingen. Ved anafylaktisk 
eller annen alvorlig reaksjon, bør administreringen av idarusi-
zumab opphøre umiddelbart og hensiktsmessig behandling 
påbegynnes. Tromboemboliske hendelser: Reversering av 
dabigatranbehandling eksponerer pasienten for tromboserisiko 
pga. underliggende sykdom. Antikoagulasjonsbehandling bør 
derfor gjenopptas så snart det er medisinsk hensiktsmessig. 
Sorbitol: Anbefalt dose inneholder 4 g sorbitol. Risikoen må 
veies opp mot potensielle fordeler ved arvelig fruktoseintoler-
anse. Ved eventuell behandling kreves intensivert medisinsk 
overvåkning under og i 24 timer etter eksponering. Natri-
um: Inneholder 2,2 mmol (50 mg) natrium, og dette skal 
vurderes ved kontrollert natriumdiett. Interaksjoner: Ingen 
interaksjonsstudier utført. Basert på farmakokinetiske egen-
skaper og den høye spesifisiteten ved binding til dabigatran, 
er klinisk relevante legemiddelinteraksjoner usannsynlig. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Kan 
brukes under graviditet hvis forventet klinisk fordel oppveier 
potensiell risiko. Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. 
Fertilitet: Ingen data. Bivirkninger: Ingen bivirkninger påvist. 

Overdosering Forgiftning: Ingen klinisk erfaring. Egenskaper: 
Virkningsmekanisme: Bindes potent og spesifikt til dabigatran 
og dets metabolitter, og nøytraliserer antikoagulasjonseffek-
ten. Fordeling: Multifasisk disposisjonskinetikk og begrenset 
ekstravaskulær distribusjon. Vdss: 8,9 liter. Halveringstid: 
Initial t ½ 47 minutter, terminal t ½ 10,3 timer. Metabolisme: 
Biodegradering til mindre molekyler som reabsorberes og 
inkorporeres i den generelle proteinsyntesen.Utskillelse: Total 
clearance 47,0 ml/minutt. 32,1% av dosen gjenfinnes i urin 
etter 6 timer, <1% i de påfølgende 18 timene. Resten antas 
eliminert via proteinkatabolisme. Oppbevaring og holdbarhet: 
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Før bruk kan uåpnede het-
teglass oppbevares ved 25°C i <48 timer, hvis de oppbevares i 
originalemballasjen eller <6 timer ved eksponering for lys. Skal 
brukes umiddelbart etter anbrudd. Etter anbrudd er idarusizumab 
kjemisk og fysisk stabil i 1 time ved romtemperatur.  Brukeren 
er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, hvis preparatet 
ikke brukes umiddelbart. Andre opplysninger: Idarusizumab 
gir midlertidig proteinuri. Dette indikerer ikke nyreskade og 
bør tas i betraktning ved urintesting. Utlevering: Kun til bruk i 
sykehus. Pakninger, priser og refusjon: 2 × 2,5 g (hetteglass),  
29 804,70 kr. Basert på SPC av 20.11.15. 

Referanser: 1. Praxbind SPC kap. 4.4. (23.07.15)  
2. Rivaroxaban SPC kap. 4.9. (juli 2015)  
3. Apixaban SPC kap. 4.9. (24.09.15) 
4. Pradaxa SPC kap. 4.4 (28.01.16)

Praxbind (idarusizumab) 
binder seg spesifikt til 
Pradaxa, og reverserer 
den antikoagulerende 
effekten innen få minutter 
for pasienter som1

Praxbind administreres som to påfølgende IV infusjoner, eller som bolusinjeksjon.1 
Praxbind har ingen kjente legemiddelinteraksjoner, og kan  brukes sammen med 
f.eks. lavmolekylært heparin.1 Pradaxa kan gjenopptas 24 t etter administrering.1  
Se www.praxbind.no for brukerveilledning og virkningsmekanisme for Praxbind,  
og bestill nyttig materiell.

  har behov for akutt kirurgi/hasteprosedyrer

  har livstruende og ukontrollert blødning
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Nå kan den blodfortynnende effekten av da-
bigatran (pradaxa) umiddelbart oppheves ved 
bruk av ny tilgjengelig antidot.

kristoffer andresen1, dan atar2, erik Gjertsen1,  
svein roseth3, odd erik Johansen3   
1. Drammen sykehus HF, Norge. 2. Oslo universitetssykehus  
(Kardiologisk avd B) og Universitetet i Oslo, Norge.  
3. Boehringer Ingelheim Norge KS, Norge

eldrebølgen i relasjon til bruk av anti- 
koagulasjon og akutt ortopedi
Det er en jevn demografisk økning av eldre i den norske befolk-
ningen og, anslagsvis, innen 2040 vil andelen eldre > 75 år øke 
rundt 100 %.1 Med relativt høy prevalens av atrieflimmer blant 

akutt reverseriNG 
av dabigatrans (pradaxa) antikoagulerende
effekt ved ortopedisk kirurgi med nytt 
antidot, idarusizumab (pradbind)

illustrasjon av bruk ved akutt pertrokantær 
fraktur og estimering av behov 

eldre personer, eksempelvis 10 % ved alder 75 år 
mot 2 % i den generelle befolkningen,2 blir antall 
pasienter med atrieflimmer også økende, og dermed 
behov for, og bruk av, antikoagulasjon økende, som 
illustrert i tabell 1. 

Eldre har flere ko-morbiditeter og har hyppigere 
behov for akuttvurderinger av generelle medisinske 
tilstander og således en aldersrelatert økt risiko for 
hospitalisering (uavhengig av anti-koagulantiabruk). 
i en undersøkelse som så på volumet av akutte 
legevaktshenvendelser i 7 kommuner i Trøndelag i 
en periode over 3 år (2006-2009) forekom 55 % av 
alle akutthenvendelsene blant pasienter > 70 år.3 
Dette er relevant for ortopediske avdelinger etter-
som omtrentlig 2 % av de > 130000 pasientene 
(tabell 1) som i dag behandles med antikoagulantia 
i løpet av ett år, det vil si ca. 2600 pasienter, vil ha 
behov for umiddelbar hemostase for å gjennomføre 
akuttkirurgisk behandling eller annen intervensjon, 
for eksempel på grunn av frakturer.4-9 

pågående antikoagulasjonsbehandling i forbindelse 
med akutte sykehusinnleggelser er assosiert med 
forsinkelser i kirurgi, økt risiko for blødning og kom-
plikasjoner, forlenget sykehusopphold og prematur 
død. Blant > 1,2 millioner pasienter i Usa henvist 
til traumesentre var det f.eks sett en økt dødelighet 
blant pasienter med, vs de uten, antikoagulasjon 
(marevan) (odds ratio 1,72 (95 % Ci 1,63, 1,81)).4 
Dette er en spesielt utfordrende situasjon ved 
hoftebrudd, ettersom internasjonale studier viser 
at kirurgi på eldre innen 24-72 timer er assosiert 
med lavere mortalitet og lavere forekomst av visse 
postoperative komplikasjoner.10 på bakgrunn av 
dette er også operasjon innen 48 timer en nasjonal 
kvalitetsindikator fra Helsedirektoratet blant pasi-

enter over 65 år med lårhalsbrudd.11 problemet er 
imidlertid at eldre pasienter på antikoagulantia ofte 
ikke kan undergå akuttprosedyrer uten betydelige 
perioperative, og postoperative, hensyn med hensyn 
til å regulere sivblødninger, annen blødningsfare og 
andre komplikasjoner. 

Nytt behandlingsprinsipp tilgjengelig som umid-
delbart reverserer den blodfortynnende effekten av 
dabigatran og bruk ved ortopedisk kirurgi

Et middel som nå er tilgjengelig som kan umiddel-
bart oppheve antikoagulasjonseffekten spesifikt for 
ett (dabigatran) av de nye orale antikoagulantia, er 
idarusizumab (praxbind). idarusizumab er et mono-
klonalt antistoff fragment som fasiliterer umiddelbar 
normalisering av hemostase gjennom å binde fritt 
eller trombin-bundet dabigatran (pradaxa). Dette er 
et intravenøst injeksjonslegemiddel (tabell 2) som 
ble anbefalt brukt på norske sykehus av Beslutter-
forum 14. mars 2016.12 

Holdbarhet 24 måneder, oppbevares i kjøleskap  
2-8 grader Celsius. Etter åpning er idarusizumab 
(praxbind) påvist å være kjemisk og fysisk stabil i  
1 time ved romtemperatur.

illustrasjon i bruk av idarusizumab 
(praxbind) ved pasient med hofte-
fraktur behandlet med dabigatran 
(pradaxa)
Vi beskriver her en 87 år gammel hjemmebo-
ende mann med kjent urinsyregikt, hypertensjon, 
koronarsykdom og mulig demens. Han hadde vært 
mangeårig behandlet med dabigatran 110 mg x 2 

Tabell 1. bruk av antikoagulerende midler blant voksne 2010-2015 i hht reseptregisteret 

 antall voksne brukere av antikoagulerende midler i Norge 2010-2015

År  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dabigatran (pradaxa) 187 1168 4102 13879 15357 13843

rivaroxaban (Xarelto) 191 898 1332 13423 20792 25478

apixaban (Eliquis) 0 0 335 2260 8640 21505

sUM Noaks 2388 4077 7781 31575 46803 60826

 
Warfarin (Marevan) 88630 92131 94709 87994 77750 69286

sUM antikoagulantia 89008 94197 100478 117556 122539 130112
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Moving on.

Anatomy defines the shape.

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

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

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

* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se

SPII + CP-CL - NOP 170x240.indd   1 9.09.15   11:55

på grunn av atrieflimmer og benyttet i tillegg flere 
andre medikamenter (allopur 300 mg x 1, aprovel 
150 mg x 1, Burinex 1mgx1, selo-Zok 100 mg x 1, 
simvastatin 10 mg x 1, vitamin B12 injeksjoner).  
i januar 2016 ble han hospitalisert med en høyre- 
sidig pertrochantær femurfraktur ved Drammen 
sykehus etter fall fra egen høyde. Han hadde inntatt 
dabigatran (pradaxa) siste døgnet og kreatinin  
var på 120 µmol/L og egFr 50 mL/min/1.73 m2.  
Det ble funnet indikasjon for akutt kirurgi til tross  
for pågående antikoagulerende behandling, og  
pasienten ble inkludert i studien rE-VErsE aD  
(NCT02104947), som er registreringsstudien  
for praxbind.14 som beskrevet i tabell 2, idaru- 
sizumab (praxbind) ble adminstrert intravenøst  
(2.5 g x 2 intravenøst), formiddagen etter at  
pasienten innkom om kvelden, for å begrense  
perioperativ blødning og hematomekspansjonen. 
aktivert partiell tromboplastintid (apTT) falt fra  
48 sekunder til 32 sekunder med første dose idaru-
sizumab (praxbind) og operasjonen var vellykket  
og forløp under klinisk normal hemostase i følge 
operatør (lukket reponering og osteosyntese).  
pasienten hadde en kort postoperativ transfusjons- 

krevende anemi (Hb 9,9-8,4-11,0 g/dL) som ikke 
var legemiddelrelatert, og han ble utskrevet til  
kortidsopphold i kommunal regi etter 7 døgn.  
Dabigatran (pradaxa) ble startet opp igjen  
etter operasjonen.

konklusjon
Det har vært begrensede muligheter for umiddel-
bart å oppheve antikoagulasjonseffekten til de nye  
antikoagulantia utover å vente i 1-4 døgn, avhengig 
av nyrefunksjon og omfanget av operasjonen, på 
at effekten går ut.15 Denne kasuistikken illustrerer 
derfor, at for ett av de tilgjengelige nye orale anti-
koagulantia (dabigatran [pradaxa]), kan administra-
sjon av idarusizumab (praxbind) fasilitere normal 
hemostase og dermed muliggjøre akutt ortopedisk 
kirurgisk intervensjon til tross for pågående antikoa-
gulasjon. således, for pasienter som behandles med 
dabigatran (pradaxa) i behov for øyeblikkelig hjelp 
ortopedisk kirurgi, vil hurtig og spesifikk reversering 
av antikoagulasjon med idarusizumab (praxbind) 
være et effektivt hjelpemiddel.
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akutt reversering fortsatt ...

Tabell 2.  administreringsprosedyre for idarusizumab (praxbind) ved umiddelbart behov 
for normalisering av hemostase ved pågående dabigatran (pradaxa) behandling ved  
f.eks akutt ortopedisk kirurgi13

Medikamentet kommer i 2 x 50 ml hetteglass (hvert à 2.5 g) som ferdigblandet løsning.  
5 g idarusizumab skal gis ved hver behandling.

administrasjon alternativ 1

To påfølgende intravenøse infusjoner over 5-10 minutter hver

 
administrasjon alternativ 2

gi hele 5 g dosen som to etterfølgende intravenøse bolusinjeksjoner
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amalgamation

the 58th NoF Congress was held this year in 
the beautiful city of Linköping, sweden. it was 
host to delegates from all the Nordic nations 
including the newest member Lithuania. the 
congress was an interesting amalgamation of 
basic science and orthopedic surgery. 

dr bryan wright, Martina Hansen Hospital

i have to admit that even with 
my background in molecular 
biology some of the basic science 
lectures were a bit difficult. one 
of the key speakers was dr alan 
grodzinsky from Massachusetts 
institute of Technology (MiT). 
They are one of the labs doing 
exciting research on the molecu-
lar level and understanding the 
biophysics of the extracellular 
matrix (ECM) in regards to the 
mechanobiological mechanisms 
governing cellular transcription, 
translation, and post-translational 
responses to physical overload 
in post-traumatic osteoarthritis. 
in understanding this they are 
working on different methods of 
targeted drug delivery through 
the damaged cartilage. 

basic science lectures
There were also very interesting, 
albeit very heavy, basic science 
lectures on the molecular as-
pects bone healing and tendon 
healing. 

a biomechanics scientist dr 
Hanna isaksson phD gave a very 
interesting talk on stress fracture 
biomechanics and problems 
with healing by designing a finite 
element analysis model of a tibia 
with all the normal force vectors 
and building into it a model of a 
bone biopsy histological sample 
from an actual stress fracture 
site. she used this model to 
further explain the microscopic 
strain contributors hindering 
normal fracture healing. 

presentations with  
clinical relevance
Being a surgeon and wanting to 
avoid basic science overload, i 
gravitated toward the free paper 
presentations where there was a 
bit more clinical relevance. Nor-
wegian surgeons had a very good 

Linköping for the 58th NoF Congress, april 27th-29th, 2016

showing and had the majority of 
the free paper presentations. 

The two of note, for me, were 
a very interesting talk on ankle 
diastasis by prof Harald steen 
from rikshospital and Bærum 
sykehus’ dr Wender Figved’s 
presentation on Higher aceta-
bular wear and lower functional 
outcome in unipolar compared 
with bipolar hemiarthroplasties of 
the hip. a randomized rsa study 
of fit patients with femoral neck 
fractures. 

the dutch king
it wasn’t all science at the con-
gress. The first day, Wednesday 
the 27th, was the celebration of 
the Dutch kings birthday.  

The congress provided the tradi-
tional orange beverages and trea-
ted everyone to traditional Dutch 
food and provided entertainment 
al the local pub. a very unique 
meet and greet.

dining with aviation
The highlight for me was the 
amazing gala bonfire and dinner. 
Buses took all the delegates to 
the swedish air Force Museum 

where an all-male choir sang tra-
ditional swedish folk songs next 
to a pile of wood (bonfire) that 
they could not get started due 
to the wet conditions. What was 
unbelievably cool was to walk 
around the air force museum 
and then dine surrounded by 
aviation history. The dinner was 
also accompanied by beautiful 
live classical music followed by a 
very comical magician. 
 
all in all it was a very interesting 
event with a lot of interesting 
ground breaking science mixed 
with a friendly atmosphere at a 
good location.

Bryan Wright with the  
traveller’s check enabling the 
participation in the NOF  
Congress in Linköping. 

Unbelievably cool gala dinner 
amongst wings at the Swedish 
Air Force Museum.
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the eFort 2016  
spring travelling Fellowship

efort travelling fellowship er et program skapt 
for å fremme faglig utvikling og sosial samvær 
blant leger i spesialisering eller ferske spesia-
lister innen ortopedisk kirurgi i europa. 

erik sundqvist, LiS ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital

i målbeskrivelsen til Efort fremkommer følgende: 

“ EFORT, as the Federation of National Associations of Orthopaedics 
and Traumatology, aims to enhance and unify orthopaedic trai-
ning, continuous medical education and knowledge transfer. We 
aim to support and create new personal bonds to improve mutual 
understanding, collaboration and unity of all National Associations of 
Orthopaedics and Traumatology in Europe”.

Fellowship’et avholdes to ganger i 
året der fjorten kandidater fra for-
skjellige medlemsland får mulig-

heten å møtes i løpet av en uke 
for å utveksle erfaringer, bli bedre 
kjent med hverandre og forhold-

ene i respektive land. organise-
ringen går på rundgang mellom 
medlemsnasjonene og denne 
våren var Østerrike vertsland.

Fullpakket program 
som heldig utvalgt å representere 
Norge var det med stor iver og en 
viss grad av nervøsitet jeg startet 
min reise fra et kalt Trøndelag for 
å møte våren i Østerrike. som det 
fremgikk av programmet skulle 
vi i løpet av fem dager besøke 
fire forskjellige byer i østre delen 
av Østerrike, Wien, graz, Linz og 
krems. i hver by var det lagt opp 
et spennende men fullpakket 
program, så det var bare å forbe-
rede seg på lange dager. Even-
tyret startet i Wien søndag kveld 
med et noe symbolsk besøk på 

rapport fra Efort i Østerrike

”Lorenz surgery museum”. Dette 
var poliklinikken til ortopediens 
fader i Østerrike, adolf Lorenz. 
Etter at hans praksis var avsluttet 
i år 1992 ble den omdannet til 
museum av hans svigerdatter. En 
meget minnesverdig opplevelse 
og en perfekt innramming for 
uken.  

i sann germansk ånd var uken 
både vel planlagt og utført etter 
planen. alle forelesere var både 
pedagogiske og hadde gode, 
velbearbeidede forelesninger, 
om enn på et noe høyt nivå. Det 
kunne merkes at man hadde lagt 
ned mye energi på å lage et godt 
program der man ville vise Øster-
rike fra sin gode side. En meget 
verdsatt detalj var at vi gjennom 
uken hadde en Østerrikisk kol-
lega ved navn gerhard Hobusch 
som fulgte med oss. Han møtte 
opp første morgenen og ble siden 
en del av gruppen og var med 
både på de faglige sejourene 
samt de sosiale innslagene og 
middager. 

tumorkirurgi i wien
Første dagen tilbrakte vi på 
”allgemeines krankenhaus der 
stadt Wien, akH”, fritt oversatt til 
Wiens almene sykehus. Her fikk 
vi en god akademisk innføring 
i ortopedisk tumorkirurgi, både 
teoretisk og praktisk, da de 
hadde planlagt for samtlige å 
besøke operasjonsstuene under 
pågående tumorkirurgi. Etter en 
lang dag med teori avsluttet vi 
med middag i typisk østerrikisk 
maner med schweinsstelze, en 
griseknoke verdig en mindre fa-
milie, samt øl. Denne middagen 
sveiset gruppen godt sammen og 
etter mat og mye latter hadde vi 

lagt grunden for samværet resten 
av uken. 

”Live” kirurgi
Neste dag gikk reisen videre og 
det med den, for anledningen, 
meget passende (p)resident 
bussen. Denne var sjartret for oss 
gjennom hele uken og tok oss fra 
by til by og gav oss muligheter 
for litt rekreasjon mellom øktene. 
reisen gikk videre til ”orthopä-
disches spital speising”, der det 
var lagt opp før protesekirurgi i 
store ledd. gode forelesninger 
blandet med ”live surgery” av 
sjelden god teknisk kvalitet. Vi 
fikk til og med en omvisning i et 
imponerende laboratorium for 
ganganalyse.

utdanningsorientert
Efter Wien var neste destinasjon 
graz. Dessverre ble dette litt av 
en gjentagelse fra dag en da 
dette var Østerrikes nest største 
tumorsenter. Heldigvis, og takket 
være professor Leithner, var de 
mer utdanningsorientert her så 
forelesningene var bedre egnet 
målgruppen og dermed blant de 
mest givende i løpet av uken. 

kveldens begivenhet var en 
sightseeing rundt byen, fulgt opp 
av en nydelig middag. 

Hvordan få færre  
transfusjoner
Dagen etter bar det videre til Linz 
der vi fikk et fint innblikk i deres 
omfattende arbeid med preope-
rativ håndtering og forberedelse 
av pasienter i regi av professor 
Meier. De driver et imponerende 
arbeid med anestesiologisk 

screening og optimering av 
samtlige pasienter som gjennom-
gikk elektiv kirurgi, dvs mange 
ti tusental per år. konseptet 
kretset kring ”patient blood 
management” og er iverksatt for 
å minimere blodtransfusjoner i 
forbindelse med planlagt kirurgi. 
De hadde til og med lyktes så bra 
med å minimere transfusjoner 
i forbindelse med elektiv kirurgi 
at blodbanken nå var nedleg-
gingstruet, ikke noe godt som 
ikke fører noe vondt med seg … 
i Linz fikk vi en noe annerledes 
sightseeing da den ble utført på 
segway. Dette ble en fantastisk 
opplevelse for samtlige, da ingen 
hadde prøvd det tidligere, men 
en fin avrundning på kvelden 
med middag på slottet som 
overså hele byen. 

avslutning langs  
donau
Vår reise avsluttedes med en ny-
delig busstur langs Donau, kantet 
med slott, kloster og vingårder. 
Mitt i dette eldorado låg ”Univer-
sitätsklinikum krems” der vi igjen 
møtte professor Nehrer for litt 
akademisk påfyll i form av grund-
forskning innen bruskkirurgi. 

Det samlede inntrykket av min 
uke i Østerrike er veldig godt. Jeg 
fikk sjansen å bli kjent med man-
ge gode kollegaer fra forskjellige 
land i Europa, og å knytte enkelte 
vennskapsbånd – forhåpentligvis 
for livet. Det faglige nivået var 
høyt og all heder til det Øster- 
rikiske ortopediske forbundet 
som lyktes med et godt arrange- 
ment både i faglig og sosial sam-
mensetning, men også i presis 
gjennomførsel. således innfridde 
de målsetningen til Efort med 
bravur. stor takk til NoF som ga 
meg muligheten å få oppleve 
dette. Jeg anbefaler alle som 
har anledning å søke dette i 
fremtiden. Jeg sitter igjen med 
nye venner, gode erfaringer og 
definitivt et minne for livet. 

”De hadde lyktes så 
bra med å minimere 
transfusjoner [-] at 
blodbanken nå var 
nedleggingstruet.”

”alle forelesere [-] 
hadde gode, vel- 
bearbeidede foreles- 
ninger, om enn på  
et noe høyt nivå.”

Krems an der Donau, Østerrike.  
©catlauren/shutterstock.com
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rapport

inntrykk fra  
aCL study Group møte

i Åre 13.-18. mars 2016

For første gang i historien ble aCL study Group møtet i år lagt til  
skandinavia nærmere bestemt til stordalen`s Copper Hill i Åre. 

Jon olav drogset, Past President

aCL study group (aCLsg) møtene holdes hvert an-
net år og er annenhver gang på en vinter- eller som-
merdestinasjon. aCLsg er en medlemsorganisasjon 
som består av over middels interesserte korsbånds- 

kirurger og forskere fra hele verden. Formålet 
med organisasjonen er å fremme vitenskapen om 
korsbåndskirurgi, rehabilitering og skadeforebygging 
gjennom utveksling av fagkunnskap og debatt.

Christian Fink fra Innsbruck og artikkelforfatter 
Jon Olav Drogset.

Prospektivt ACLSG-medlem Tone Gifstad  
sammen med medlemmene Grete Myklebust  
og Arne Ekeland.

John A. Bergfeld (til høyre) gratulerer  
Ejnar Eriksson som fikk ACLSG`s gullnål for  
sin innsats for faget.

ACLSG er et verdensomspennende  
tiltak for fremme av kunnskap om  
korsbåndskirurgi.

Medlemskriterier
For å bli medlem må man i første omgang inviteres 
til å holde et foredrag på et av møtene. Man må 
deretter skrive en personlig søknad om opptak med 
skriftlige anbefalinger fra minst tre medlemmer 
hvorav minst en er utenlandsk. i øyeblikket er Eivind 
inderhaug og Tone gifstad ”prospects” og arne 
Ekeland, arne kristian aune, grete Myklebust og 
undertegnede medlemmer av aCLsg.

utfordringer med pediatrisk  
korsbåndkirurgi 
Fra den faglige delen ble utfordringene med 
pediatrisk korsbåndkirurgi viet stor plass. Laterale 
tenodeser i forbindelse med aCL rekonstruksjoner 
og revisjoner ble viet stor plass på programmet. 
For oss som har startet med laterale tenodeser ved 
revisjoner fikk dette god støtte fra et survey i gruppa.

Christian Fink fra innsbruck la fram gode erfaringer 
med tidlig kirurgi (ø.hj.) og bruk av quadriceps- 
senegraft hos kjente og ukjente toppidrettsutøvere.

Ejnar Eriksson (87) fikk aCLsg`s gullnål for sin 
innsats for faget i mange tiår.

Neste aCLsg møte i 2018 er lagt til New Zealand.



ARCOXIA® (etorikoksib) er godkjent
for et bredt spekter av indikasjoner1

Beslutningen om å forskrive en selektiv syklosygenase-2-hemmer (COX-2-hemmer)
bør baseres på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko.

For symptomlindring av:1

Osteoartritt1,*

30 mg eller 60 mg 
én gang om dagen

Revmatoid artritt1 

60 mg én gang om dagen****

Bekhterevs sykdom1,** 

60 mg én gang om dagen****

Korttidsbehandling av moderat 
smerte etter operativt inngrep i 

forbindelse med tannekstraksjon1,***

90 mg én gang om dagen, 
maksimalt 3 dager

Smerte og tegn på inflammasjon 
assosiert med akutt urinsyregikt1

120 mg én gang om dagen, 
maksimalt 8 dager

For korttidsbehandling av:1

På grunn av kardiovaskulær risiko skal kortest mulig behandlingsvarighet og laveste 
effektive døgndose av ARCOXIA® benyttes.1

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

for artrose, som har en høyeste anbefalte døgndose på 60 mg.1
* Anbefalt dose for artrose er 30 mg én gang om dagen. En økt dose på 60 mg én gang om dagen vil 

kanskje gi økt effekt. Dosen for artrose bør ikke overstige 60 mg om dagen.
** For akutte smertetilstander skal etorikoksib bare brukes i den akutte symptomperioden.

*** Noen pasienter må kanskje ha tilleggsbehandling med postoperativ analgesi.
**** Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dosen økes til 90 mg 1 gang daglig. 

Så snart pasienten er klinisk stabilisert kan nedtitrering til 60 mg 1 gang daglig være hensiktsmessig.
Før forskrivning av ARCOXIA® må man lese all forskrivningsinformasjon, blant annet 

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

Referanse: 1. Preparatomtale ARCOXIA® 24.05.2016, avsnitt 4.2
Forkortelser: COX-2 (syklosygenase-2), OA (osteoartritt)
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Arcoxia® MSD 
. NSAID. Selektiv COX-2-hemmer.  ATC-nr.: M01A H05 

Arcoxia®, TABLETTER:

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

• 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

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 antikoagulasjons¬midler, 

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 

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 

leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør Arcoxia seponeres.

Bivirkninger:

kvalme, palpitasjoner, hypertensjon, ekkymose, alveolar osteitt, økninger i ALAT og ASAT, svimmelhet, 

Styrke Pakning Varenr Pris R.gr. Refusjon
30 mg 28 stk. (blister) 114440 240,50 C M01AH05_2

98 stk. (blister) 161753 744,10 C M01AH05_2
60 MG 28 stk. (blister) 011207 Byttegruppe 291,40 C M01AH05_2

98 stk. (blister) 011216 Byttegruppe 914,80 C M01AH05_2
90 MG   7 stk. (blister) 011260 Byttegruppe 105,80 C -

28 stk. (blister) 011271 Byttegruppe 328,20 C M01AH05_2
98 stk. (blister) 011282 Byttegruppe 1035,40 C M01AH05_2

120 MG   7 stk. (blister) 011326 116,20 C -
14 stk. (blister) 011348 201,10 C M01AH05_1

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

M17 Kneleddsartrose -
M45 Ankyloserende spondylitt -
M46.1 Sakroiliitt, ikke klassi sert annet sted -
M46.8 Andre spesi  ammatoriske 

lidelser i ryggsøylen
-

M01AH05_2 Etorikoksib -
Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose. Revmatoid artritt, ankyloserende 
spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. 
Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår 

med andre NSAID ikke antas å være tillstrekkelig.
Refusjonskode:

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

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

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

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, Telefon 32 20 73 00,  www.msd.no
MUSC-1138643-0011; GRT 2015-10-ARCOXIA-0016

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

østrogenkonsentrasjonen. Dette bør det tas hensyn til ved valg av hormonbehandling i menopausen, da økning i østrogeneksponeringen 
kan øke bivirkningsrisikoen. Pasienter med høy risiko for digoksintoksisitet bør overvåkes ved samtidig bruk av digoksin. Forsiktighet ved 
samtidig bruk av andre legemidler som primært metaboliseres av humane sulfotransferaser. Rifampicin, en potent CYP-induktor, reduserer 
plasmakonsentrasjonen av etorikoksib med 65%. Pga. manglende erfaring anbefales ikke bruk av høyere etorikoksibdoser. Graviditet, 
amming og fertilitet: Kontraindisert. Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko under svangerskapet er ukjent. 
Etorikoksib kan føre til nedsatt rieaktivitet og prematur lukking av ductus arteriosus i løpet av 3. trimester. Behandling må avsluttes ved 
graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kvinner som bruker etorikoksib skal ikke amme. Fertilitet: Anbefales ikke til kvinner som 
planlegger å bli gravide. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, gastritt, 
halsbrann/syrerefluks, flatulens, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår i munnen. Hjerte/kar: Palpitasjoner, arytmi, 
hypertensjon. Hud: Ekkymose. Infeksiøse: Alveolar osteitt. Lever/galle: Økninger i ALAT og ASAT. Luftveier: Bronkospasme. Nevrologiske: 
Svimmelhet, hodepine. Stoffskifte/ernæring: Ødem/væskeretensjon. Øvrige: Asteni/fatigue, influensalignende sykdom. Mindre vanlige (≥
1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi (primært assosiert med GI-blødning), leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppblåst mage, 
endret tarmbevegelsesmønster, tørr munn, gastroduodenalt sår, peptisk sår inkl. perforasjon og blødning, irritabel tarmsyndrom, pankreatitt. 
Hjerte/kar: Atrieflimmer, kongestiv hjertesvikt, uspesifikke EKG-forandringer, angina pectoris, hjerteinfarkt, rødming, takykardi, 
cerebrovaskulær hendelse, transitorisk iskemisk attakk, hypertensiv krise, vaskulitt. Hud: Ansiktsødem, kløe, utslett, erytem, urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Infeksiøse: Gastroenteritt, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. Luftveier: Hoste, dyspné, 
neseblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper/-spasmer, smerter/stivhet i muskel/skjelett. Nevrologiske: Smaksforandringer, 
insomnia, parestesi/hypestesi, søvnighet. Nyre/urinveier: Proteinuri, økt serumkreatinin, nyresvikt/nedsatt nyrefunksjon. Psykiske: Angst, 
depresjon, nedsatt mental klarhet/årvåkenhet, hallusinasjoner. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt eller økt appetitt, vektøkning. Undersøkelser: 
Forhøyede BUN-nivåer, økning av kreatininfosfokinase, hyperkalemi, økning av urinsyre. Øre: Tinnitus, vertigo. Øye: Tåkesyn, konjunktivitt. 
Øvrige: Smerter i brystet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, fast lokalisert 
hudlesjon (fixed drug eruption). Lever/galle: Hepatitt, gulsott, leversvikt. Undersøkelser: Reduksjon av natrium i blodet. Immunsystemet: 
Angioødem, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Psykiske: Forvirring, rastløshet. Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert 
ved bruk av NSAID: Nefrotoksisitet, inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom. Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 500 mg 
og flerdoser på opptil 150 mg/dag i 21 dager er gitt uten signifikante symptomer på toksisitet. Det er rapportert om akutte overdoser av 
etorikoksib. De vanligste bivirkningene samsvarer med sikkerhetsprofilen for preparatet. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke dialyseres ved 
hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger M01A H05. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hemmer dannelsen av prostaglandiner 
ved COX-2-hemming. Hemmer ikke prostaglandinsyntesen i magesekken. Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 100%. Ved steady state (120 
mg dose) er Cmax 3,6 μg/ml, Tmax ca. 1 time, og AUC24 timer 37,8 μg/ml/time. Proteinbinding: Ca. 92%. Fordeling: Vd: Ca. 120 liter. 
Halveringstid: Ca. 22 timer. Metabolisme: I stor grad, hovedsakelig av CYP-enzymer. Utskillelse: Ca. 70% i urin, <1% som uforandret 
substans og 20% i feces. Sist endret: 18.05.2016 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
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rapport

17th  Efort Congress in geneva  2016

”Maintaining activity through life”

reisebrev og referat

Jeg tilbrakte noe kalde vårdager i den vakre franskspråklige hovedstaten 
i det sørvestlige sveits. byen er kjent for blant annet Genèvekonvensjo-
nene og som Jean-Jacques rousseas fødeby. byen er omringet av høye 
fjell, vakker natur og en liten innsjø som ligger i hjertet av byen, hvor den 
kjente Le Jet d’eau-fontenen ligger.  

Margunn ruud, Ortopedisk avdeling, Kristiansand sykehus

Le Jet d’Eau-fontenen fungerer 
som byens varemerke og strålen 
kan nå en høyde på 145 meter. 
Her florerer det av turister som 
ønsker seg et lite minne fra byen. 
Langs elven  ble det holdt sosiale 
begivenheter i regi av kongres-
sen, dresskledde menn og kvin-
ner møttes her om kvelden for å 
nyte gode drinker og lette sam- 
taler om dagens forelesninger. 

Man kommer ikke utenom en 
fonduemiddag når man er i  
genève, denne vanlige retten i 
både Frankrike og sveits tilbere-
des rett på bordet i en kjele over 
en flamme. ostefondue, som er 
min favoritt, ble oppfunnet i de 
sveitsiske alpene av ren nødven-
dighet, grunnet behov for spiselig 
mat i vintersesongen. retten er 
kraftig, svært appetittlig og er 
absolutt til å anbefales.

omfattende program
Det vitenskapelige programmet 
ved kongressen var svært omfat-
tende og besto av blant annet 
instructional courses, complex 
case discussion, debate forum 
og en rekke frie foredrag og 
posteres. Disse ble holdt parallelt 

på 15 forskjellige saler. indus-
trien var godt representert av alle 
de store firmaene og bisto med 
pølser og gratis alkohol, noe som 
slo godt an.

Det var foredrag fra 08.00 om 
morgen til 18.00 om kvelden.

debatt om menisk- 
transplantasjoner
Undertegnede deltok på foredrag 
som ”Meniscus, how to fix it” 
og ble imponert over hvor langt 
belgierne hadde kommet med 
menisk-transplantasjoner og 
meniscal scaffold. indikasjonene 
for menisk-transplantasjon var 
for yngre pasienter, da under 50 
år, tidligere total eller subtotal 
menisektomi, moderate til sterke 
smerter etter menisektomi, brusk 
med lite degenerative forandring-
er og ingen varus eller valgus 

feilstillinger i kneet. konklusjonen 
var at allograft menisk transplan-
tasjon ikke lenger kun skulle bli 
sett på som eksperimentell. Her 
var ”take home message: prevent 
cartilage degeneration and save 
the meniskus” Det ble en heftig 
debatt mellom ortopeder fra 
Belgia og U.k angående langtids-
utfall, de ble vel ikke helt enige 
etter mitt skjønn.

sham surgery og  
placebo
En av foredragene som var svært 
lærerikt for meg var ”Conserva-
tive approach to the degenera-
tive meniscus ruptures” av en 
svensk ortoped fra Universitet i 
Lund, denne uttalelsen skal jeg 
ta med meg i mitt arbeid: ”Just 
because there is a meniscus tear 
in a patient with knee symptoms 
... does not necessarily imply 
it is a ”symptomatic meniscus 
tear”.” Han mente det var en 
stor placebo-effekt for pasienter 
som trodde de ble operert, men 
kun ble kuttet i huden under 
operasjonen. og han viste også 
tall på at sham surgery hadde 
like gode utfall som ved kirurgisk 
fjerning av menisk eller deler av 
menisk. Han mente også at de 
fleste pasienter med degenera-

tive menisk-rupturer blir så mye 
bedre med tiden at de heller ikke 
ønsker operativ behandling.  
konklusjonen ble at hos middel-
aldrende eller eldre pasienter 
med knesmerter uten akutt trau-
me burde man unngå fristelsen 
til å ta Mr, men heller behandle 
de konservativt, og eventuelt ved 
hjelp fra ”1st choice Esska 2016 
guidelines”

Det var også en del foredrag om 
aCL-rupturer, her satt jeg igjen 
med ny lœrdom om bonegraft 
aCL med budskap som be biolo-
gical, be free. Det ble sagt at det 
var kun Japan som gjorde double 
bundle aCL repair.

degenerativ lidelser  
og rygg-kirurgi
Torsdagen deltok jeg på Euros-
pine som er en Europeisk orga-
nisasjon for ryggkiruger  som ble 
opprettet i 1998 i innsbruck. De 
holdt en rekke foredrag og dis-

kusjoner om degenerativ lidelser 
som scoliose og spondylolistese

Her satt jeg igjen med viktighe-
ten av å utrede sagital balanse, 
da med stående røntgenbilder 
av kolumna og ikke kun Mr-
bilder av det aktuelle område 
for å oppnå gode resultater med 
dekompresjon av rygg. De gikk 
igjennom en rekke kasuistikker 
hvor det var en del uenighet om 
hvilke kirurgiske metoder man 
vil bruke. Jeg satt igjen med et 
inntrykk at det stort sett var enig-
het om når man skulle operere 
pasienten, men noe variasjon om 
den kirurgiske metoden blant de 

forskjellige landene.

”... take home  
message: prevent 
cartilage degenera-
tion and save  
the meniskus.”

”... han viste også tall på at sham surgery hadde 
like gode utfall som ved kirurgisk fjerning av 
menisk eller deler av menisk.”

”... enighet om når 
man skulle operere 
pasienten, men noe 
variasjon om den 
kirurgiske metoden ...”

Le Jet d’Eau-fontenen i Genève med  
Efort deltaker og artikkelforfatter  
Margunn Ruud i forgrunnen.

Med rom for nye erfaringer  
– fagligt og kulinarisk.
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Magnus Moan delte  
behandlingserfaringer  
med stressbrudd

Nordisk kongress for ortopeder

den norske kombinertløperen Magnus Moan deltok på kongressen til  
Nordisk ortopedisk Foreningen (NoF) i Linköping, sverige i april for å 
dele sine erfaringer med å bruke pulsert ultralyd med lav intensistet  
(Lipus) for raskere tilheling av en stressfraktur i hælen.

Carl Fredrik bø, Apeland

stressbrudd i opptreningsperiode
Det var midt i en krevende treningsperiode i forkant 
av ski-VM i 2015 at den tidligere olympiske mes-
teren og verdensmesteren utviklet et stressbrudd 
i venstre hæl. Etter først å ha fått råd om å ta en 
lengre hvileperiode eller gjennomgå et kirurgisk 
inngrep for å lege bruddet, ble Magnus Moan 
anbefalt av legene på st. olavs hospital i Trondheim 
om å behandle skaden med pulsert ultralyd med lav 
intensitet (LipUs). Ved å bruke LipUs-behandling 
som en del av hans daglige rutine, klarte han å 
akselerere kroppens naturlige tilhelingsprosess, 
samtidig som han fortsatte treningen, fortalte han 
på ortopedkongressen i Linköping. Magnus Moans 

deltakelse på 
NoF-kongressen 
var støttet av 
Bioventus, 
leverandøren av 
det medisinsk ut-
styret som Moan 
benyttet.

kroppen responderte raskt
- For å oppnå gode resultater, må jeg kunne holde 
fokus. Ved å bruke ultralyd-behandling, klarte jeg å 
holde alle negative tanker borte, og komme i form til 
VM i Falun, noen få måneder senere. apparatet er 
lite og enkelt å bruke og kroppen min responderte 
raskt på behandlingen, sier Magnus Moan. i ski-VM 
hentet Magnus hjem en sølv og en bronse. 

God samfunnsøkonomi
Magnus Moan sin lege, seksjonsoverlege robert 
Buciuto ved ortopedisk avdeling, st. olav Hospital i 
Trondheim har tro på LipUs som en behandlings-
mulighet ved benbrudd. 

- Ultralyd-behandling har vist gode resultater ved 
brudd som ikke gror av seg selv, sammenlignet med 
standardbehandling med kirurgisk inngrep. Den 
fungerer også ved ferske brudd, som stressbrudd. 
For toppidrettsutøvere kan tilhelingstiden ved tradi-
sjonell behandling være lite tilfredsstillende, sier  
Buciuto. Han mener at når man i tillegg tar hensyn 
til risikoen for komplikasjoner ved kirurgiske inn-
grep, så er en behandlingsmulighet uten kirurgisk 
inngrep et godt alternativ, som reduserer belast- 
ningen på pasienten og kostnaden for samfunnet. 

Godt dokumentert effekt
LipUs-behandlingen som Moan benyttet har en 
tilhelingsrate på 86 % for brudd som ikke gror 
sammen av seg selv, og muliggjør en 38 % raskere 
tilheling av ferske brudd. i tillegg rapporterer 89 % 
av pasientene med høyenergi-brudd en tilheling når 
de ble behandlet med LipUs-teknologien. National 
institute for Health and Care Excellence (NiCE) i 
storbritannia anbefaler LipUs-behandlingen som 
Magnus Moan fikk, til behandling av frakturer som 
ikke er leget innen ni måneder.

aNNoNse
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Ny høytstående pris til norsk 
professor emeritus

Epos

professor emeritus terje terjesen, oslo, ble ved den årlige kongressen til 
european paediatric orthopaedic society (epos) hedret med pro Maximis 
Meritis award.

ivan Hvid1 og Lars Fosse2 1. Ortopedisk avdeling, UiO.  2. Leder, Norsk barneortopedisk forening

Terje er den seneste av en rekke estimerte barneor-
topediske kolleger, som har mottatt denne pris. av 
tidligere mottakere kan nevnes navn som også bør 
være kjente utenom barneortopediske kretser: 

Dietrich Tönnis, klaus parsch, anthony Catterall 
og ignacio ponseti ( http://www.epos.org/awards/
honorary-and-pro-maximis-meritis-members). 
prisen utdeles ikke nøtvendigvis hvert år, men bare 
når verdig kandidat finnes. kriteriene for tildeling 
formuleres slikt: “The Epos – pro Maximis Meritis 
award is awarded in recognition of outstanding 
contributions to the realm of science, renowned 
throughout the world, particularly in Europe, in cli-
nical and research domains as well as in education 
and pedagogy”.

Fremdeles aktiv
Terje har oppnådd internasjonalt ry gjennom årlige 
presentasjoner på Epos kongressene, og en lang 
rekke vitenskapelige artikler. Han har publisert 113 
arbeider i perioden 1974 til 2016, 31 gjennom det 
seneste tiår. De viktigeste studiene handler om 
ultralyd som diagnostisk verktøy for hoftedysplasi, 
langtidsoppfølgninger etter behandling av hoftesyk-
dommer hos barn og ganganalyse hos barn med 
cerebral parese. Det er verd å bemerke, at Terje 
fortsatt publiserer vesentlige artikler etter at han har 
blitt professor emeritus

Han har veiledet flere av dagens sentrale kolleger i 
norsk barneortopedi, og er fremdeles en meget aktiv 
støttepillar i vårt felt.

Terje var med rette stolt av prisen, og vi kan være 
stolte av ham. Her ses han etter sin takketale mel-
lom EPOS president Bjarne Møller-Madsen (th) og 
Ivan Hvid (som introduserte pristakeren  
for EPOS- medlemmene).

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

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

™ Trademark of Smith & Nephew

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

D-RAD  
SMARTPACK
Ingen resterilisering - ingen venting

3093 Smith&N D_RAD 17x24.indd   1 25.09.14   14:08
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ketil Jarl Holen æresmedlem i 
Nordisk ortopedisk Forening

på siste nordiske kongress i Linkøping, sverige vart ketil vald til nytt 
æresmedlem i Nordisk ortopedisk Forening. Med æresmedlemsskap i  
NoF ble hans uvurderlige bidrag for ortopedisk kirurgi generelt og nordisk 
ortopedi i særdeleshet anerkjent og verdsatt. 

terje vagstad, redaktør

ketil er ein kar med mange talent, fotballdoktor 
med årtier bak seg i rosenborg, barneortoped med 
doktorgrad på hoftedysplasi og idrettskirurg, sek-
sjonsoverlege, fagforeningsmann og tidlegare leiar i 
både Nof og Nordisk ortopedisk Forening. For alle 
som har arbeidd med han vil mi stemme utrykke mi 
djupaste respekt og beundring for det han har opp-

nådd, litt usikker på om han er nominert for årets 
forbilde men for meg er han ein klar kandidat for 
10-årets ortopediske forbilde! stolt av å kjenne deg 
ketil og å kunne kalle deg min venn, eg veit mange 
ortopedar rundt ikring det ganske land kjenner på 
det same. gratulerer!

Multitalent 
og forbilde 
Ketil Jarl 
Holen mottar 
velfortjent 
utnevnelse 
som æres-
medlem.

TRIGEN™
META-TAN™
Trochanteric Antegrade Nail
META-TAN™
Trochanteric Antegrade Nail

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

LINK® MP® Reconstruction Prosthesis. 
Safety – No Morse Taper – no modular junction fatigue fractures

Strong – tested under worst-case scenario conditions without any proximal bone support

Fully proven – documented results since 1993 with more than 40,000 implantations worldwide

Versatility – Full modularity in situ for every patient 

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

LINK®  – the better solution.

Moving on.
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vi ønsker alle våre lesere og  
annonsører en herlig sommer. 
kom dere ut, bruk kroppen,  

tilfør energi og lad opp.

Nop & annonser
ønsker du å annonsere i Høstmøteboken 
eller Nop og har du spørsmål vedrørende 
artikler og innlegg, ta kontakt med  
ødegaard reklame & design.

telefon 66 78 32 00 eller 

mail bente@odesign.no

vi minner om at materiellfrist for  
Nop nr. 3, 2016 er 8. september!

våre tjenester

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

Høstmøtet 2016
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,  
påmelding, hotell, utstilling eller andre 
ting ta kontakt med kristin solstad i 
ksCi.

mail kristin@ksci.no

vi sees på 
HøstMøtet  

i uke 43!

26.-28. oktober
radisson Blu plaza Hotel
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Norsk Forening for Håndkirurgi inviterer til  

Vintermøtet 27.-29. januar 2017

HOLD AV DATOEN!

info  og påmelding www.ksci.no

Det årlige vintermøtet i håndkirurgi holdes 
som tidligere i fantastiske lokaler på ilsetra, 
Hafjelltoppen. Temaene er ligamentskader i 
håndrot, seneskader og brannskader på hånd. 
Det er satt av god tid til praktiske øvelser på ulike senesuturer 
og til diskusjon i smågrupper. Det er søkt om godkjenning som 
12 timers valgfritt kurs for spesialitetene ortopedi og plastisk 
kirurgi, og kan dermed refunderes via fond III. 

I tillegg til et bredt faglig program er det flotte muligheter for 
fritidsaktiviteter ved siden av kurset med flott løypenett for 
langrenn, stort alpinanlegg rett i nærheten, akemuligheter og 
utendørs badeanlegg m.m. Vi tror det blir stor pågang av  
interesserte og antallet plasser er begrenset. Førstemann til 
mølla får plass.
 
På vegne av arrangementskomitéen ved UNN,   
Katrin Valen

trenger du å oppdatere deg, få ny inspirasjon eller utveksle erfaringer  
med kollegaer du ikke ser til daglig? planlegg kurs og konferanser nå.

things to do 2016

35th annual Meeting of  
the european bone and  
Joint infection society
01. - 03. september, oxford, uk
Mer info under http://ebjis2016.org

First international symposium  
on Coccyx disorders
08. - 09. juli, paris, France
Mer info under http://www.pariscoccyx2016.com/

37th siCot orthopaedic  
world Congress
08. - 10. september, roma, italia
Mer info under www.sicot.org/rome
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Norsk Forening for 
Håndkirurgis reisestipend

styret kan tildele et eller flere 
reisestipend på inntil kr. 10.000 
til medlemmer for å besøke 
håndkirurgiske avdelinger i andre 
land, fortrinnsvis skandinaviske. 
Deles ut hvert år. Førstegangs-
søkere vil bli prioritert.

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

søknadsfristen er 1. september.

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

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

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

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

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

dr. alexander Malthes 
legat – utlysning 2015 

NkF har fått en gave av oslo 
kirurgiske forening og har nå 
den store ære av å fordele 
dr. Malthes legat.

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

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

(Husk å lage et budsjett som 
viser utgiftene!)

søknadsfrist:  
20. desember 2015

søknader kan sendes til:  
oleandersstensen@ 
gmail.com 

søknadsskjema kan fås  
ved henvendelse til  
anette Mellbye på epost 
ame@emgs.com

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

på vegne av styret i  
Dr. alexander Malthes Legat 
arne-Christian Mohn

stipend, kurs &  
konferanser

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

søknaden om medlemsskap skal inneholde
• Navn, fødselsdata
• Arbeids- og hjemmeadresse
• E-postadresse
• Utdanning
• Yrkeskarriere (stikkordsmessig)

Medlemsfordeler
• Medlemmer får fritt tilsendt foreningens  

medlemsblad Norsk ortopedpost med  
4 utgaver i året

• Du blir også automatisk medlem  
i Nordisk ortopedisk forening

• Du får automatisk abonnement  
på Acta Orthopedica

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

For styret i Nof
karl-ivar Lorentzen

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



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.

beste foredrag
Norsk Forening for skulder-  
og albuekirurgis stipend.

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

beste foredrag
pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger 
for Norsk barneortopedisk Forening (NboF) ved Høstmøte 2016.

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

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

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

Distributed in the Nordic countries by

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

Company Norway / Headquarters Furlong 1985 - 2015

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

30 years with Furlong HA coated femoral stem
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Financial support for research work, 
both basic and clinical research,  
in orthopaedics in Norway. only  
full members of the Norwegian  
orthopedic association can apply  
for this grant.

The evaluation committee will consist of 
members from the Norwegian orthopedic 
association.

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

deadline for application is  
30. september 2016.

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

1. Name of the applicant

2. Birth date of the applicant

3. Hospital/institution

4. Division/department

5. address

6. Telephone

7. E-mail address

8. other participants in the study (super-
visors, other hospitals) Further content:

 a. Title of the project/study 
b. Description of the study, 
   project protocol 
c. Budget

applications with the Word-document  
attached, should be sent to: 

leder@ortopedi.no

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

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

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

GLOBAL UNITE
SKULDERPLATTFORM

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

stipend, kurs &  
konferanser
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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

The MS-30® Hip Stem
A Modern Shaft Concept for Cemented Anchoring

• 200,000+ stems implanted in 40 countries worldwide1

• 98.5–100% survivorship at 10 years2,3

• Three dimensional taper designed to improve primary  
stability and help avoid stress concentrations

• Lateral wings aimed at reducing tensile forces  
in the calcar region and increasing rotational stability

For more information about Zimmer Biomet products, including full prescribing 
information, indications and risks, see the package insert and visit zimmerbiomet.com  
or contact your Zimmer Biomet sales representative.

It’s not just what we make...
It’s what we make possible. 

All content and trademarks herein are the property of Zimmer Biomet or its affiliates 
unless otherwise indicated, and must not be redistributed, duplicated or disclosed, in 
whole or in part, without the express written consent of Zimmer Biomet. This material 
is intended for health care professionals. Not intended for distribution in France. 
Check for country product clearances and reference product specific instructions for 
use. ©2016 Zimmer Biomet. 

1. Data on file at Zimmer Biomet.  MS-30 Sales Units by Country 1990-2016. 

2. Berli, B.J., Schafer, D., Morscher, E.W.  Ten-year Survival of the MS-30 Matt-surfaced 
Cemented Stem.  Journal of Bone and Joint Surgery (Br.).  87-B: 928-33, 2005.

3. Horscher, E.W. et al.  Outcomes of the MS-30 Cemented Femoral Stem.  Acta Chir  
Orthop Traumatol Cech. 72(3): 153-9, 2005.
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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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