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Øystein Tandberg, redaktør

Takk til dere som bidrar, både 
med innlegg og tilbakemeld-
inger. Det de fleste av dere 
ikke vet er at det finnes en 
dame som heter Bente. Bente 
Ødegaard fikser alt i NOP’en, 
gjør min jobb til en lek.

Lek er som kjent bedre enn jobb, 
hvis ikke man er ortoped da. Da 
er det sidestilt. Uansett en takk 
til Bente som er NOP’en og gjør 
bladet så bra som det er!

Mulig rød tråd
Hvis dere ser etter en rød tråd i 
NOP så kan det tenkes at den ek-
sisterer, men noen spalter kommer 

og andre går. Nytt er faste bidrag 
fra de forskjellige fagforeningene til 
de forskjellige utgavene. Nå får vi 
artroskopiforeningen med reisebrev 
samt rykende ferske nyheter ved-
rørende benhelse og osteoporose. 
I tillegg kan dere lese om veien 
til Australia, som var langt som et 
vondt år, men tilsvarende utbytterik 
når man først får papirene i orden.

Forsidepike og annet stoff
Midtsideosteosyntesen er mer  
pirrende enn noensinne og sinna- 
ortopeden har ikke blitt særlig mild-
ere. Han er ikke imponert. Astor 
Reigstad har sendt et artig innlegg 
angående Ilizarov og vi har fått 
Vossakursets far, Einar Sudmann, 
i tale. Forhåpentligvis får vi høre 
med om hvordan skipslege Hau-
kebø, ”Hofte-Dahl” og Sudmann 
dro til ortopediens Soria Moria på 
Voss for å lage kurs for lovende 
ortopeder i fremtiden. Forsidepiken 
er nærmere omtalt under ”Crazy 
Sally” bak i bladet. Det gikk vel 
neppe tolv av henne på dusinet. 

Når skyggene truer fra de ruvende 
byråkratene i Helsedirektoratet er 

det godt å lese at Oppdalskurset 
var en suksess nok en gang.  
Og slik vil vi ha det i årene som 
kommer også. 

Vi ønsker oss fortsatt bilder og 
innlegg til NOP’en og minner  
om premiering for beste bidrag. 
Gjerne ortopedirelaterte bilder  
med høy oppløsning til forsider  
etc. er ønskelig. 

For de som skal jobbe i sommer  
får vi håpe på mange spennende 
osteosynteser fra utlandet og  
MRSA-frie pasienter. Til dere  
andre, så sier vi som britene; 
”Break a leg!”

Redaktørens leddspalte

Redaktørens leddspalte

”  Når skyggene truer fra 
de ruvende byråkratene  
i Helsedirektoratet 
er det godt å lese at 
Oppdalskurset var en 
suksess nok en gang ...”

” ... sinnaortopeden  
har ikke blitt særlig 
mildere. Han er  
ikke imponertt.”

HUSK å sende inn ditt frivillige bidrag!
For mer informasjon se side 25.

Du kan  
vinne en  
Ipad

mini!
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Cato Kjærvik, styreleder

Etter en fantastisk vinter i nord 
kom våren/sommeren i nord 
som et skudd i mai. Våren er 
den dagen sparkføret blir dår-
lig, sommeren er når sparken 
må bæres. Temperaturer og 
nedbør snakker vi ikke om.

Håper alt er klart i det ganske land 
til en ferie med rom for kos og 
oppladning for de på ferie, og godt 
organiserte planer og arbeidsvilkår 
for dem som er på jobb. At ferie er 
et godt konsept er i alle fall sikkert!

Minner om abstraktfrist
Like etter ferien kommer frist 
for innlevering av abstrakt til 
Høstmøtet brått på. 31. august er 
i år som tidligere siste frist, og blir 
sikkert i år og den store dagen for 
innleveringer. Første året jeg var 
med og organiserte dette var det 
stor bekymring kl 20 på kvelden 
31. august. Kun drøyt 30 abstrakt 
var kommet inn. Så for oss et 
rimelig kort Høstmøte, men like 
over midnatt var vi oppe i 160. En 
klassisk spurt! Likefullt minner vi 
på om at innlevering kan skje i god 
tid før og.

Prosedyrelister

De nye spesialistreglene kom i 
vinter. De er helt etter spesialist-
komiteens forslag bortsett fra en 

forskriftsfesting av prosedyrelister. 
Det ble kjempet hardt opp mot  
Helsedirektorat og Helsedepartement 
for å få inn et punkt i forskriften 
som sa at et krav var at den til 
enhver tid gjeldene prosedyreliste 
var obligatorisk. Dette ble ikke 
tatt til følge. Argumentene var 
mer harmonisering med EU, at de 
ikke har vært forskriftsfestet før 
og at Spesialistforskriften ikke gir 
rom for dette. LIOS og de andre 
LIS-foreningene har drevet en aktiv 
påvirkning for å få endret dette. 
Kristelig Folkeparti har fremmet et 
forslag til Stortinget om endring 
av Spesialistforskrift for å gjøre en 
presisering av prosedyrelister  
mulig. Saken er enda ikke avgjort.

Det som er klart er at de regionale  
utdanningsutvalg er godt i gang 
med planlegging av den nye 
spesialistutdanningen. Helsedirek-
toratet har sendt ut skjematiske 
oversikter over hva som skal inn 
i Dossier (nettbasert løsning for 
registrering av oppfylte læringsmål 
og aktiviteter). Her er det gledelig  
å se at man fortsetter med nasjo-
nale kurs og prosedyrekrav, selv 
om det ikke er forskriftsfestet. På 
www.lis-utdanning.info ligger mer 

informasjon om dette og endelig 
versjon av våre nye spesialistregler. 
1. mars 2019 overføres LIS3 til ny 
ordning, så får vi se hvordan det 
blir. Det vil og være overgangs-
regler frem til 2022 for de som 
allerede er i gang med løpene sine.

Nof vil fortsette å engasjere seg i 
saken og følge den tett. Vi har en 
tett dialog med Norsk Kirurgisk 

Forening og de andre kirurgiske 
disiplinene. Spesialistutdanning 
engasjerer hele miljøet.

Overdiagnostisering eller  
overbehandling?
”Choosing wisely” eller ”Gjør kloke 
valg” som kampanjen kalles i 
Norge opptar Legeforeningen i stor 
grad. Vi håper å ha klar minst 5 
anbefalinger fra ortopedien til over 
sommeren. Her er tanken å sette 
fokus på overdiagnostisering eller 
overbehandling. Er det prosedyrer 
eller undersøkelser det er dårlig 
evidens for nytte og som potensielt 
kan skade pasientene? Vi vil gjerne 
ha tips og innspill. Så kan vi lage 
gode anbefalinger for pasienter og 
primærhelsetjeneste i samarbeid 
med faggruppene.

Ha en fantastisk sommer!

Cato

God sommer!

DePuy Synthes • a division of Johnson & Johnson • Drammensveien 288 • 0283 Oslo • Telefon 66 98 10 30

www.depuysynthes.com
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”  ... gledelig å se at man 
fortsetter med nasjo-
nale kurs og prosedyre-
krav, selv om det ikke 
er forskriftsfestet.”

Leder



BONER blog

Fag og rapporter

GODS melder om ny avdeling

Gjensidige Ortopediske Dovre syke-
hus er bygget i rekordfart og er snart 
klar til å åpne. En av de første av- 
delingene som åpner blir den dag- 
kirurgiske enheten.

Øystein Tandberg, redaktør

I et internnotat NOP har fått tilgang til er konseptet 
beskrevet. Ansatte på avdelingen blir personell som 
er deltids sykemeldt og utbrent, evt de som bare ikke 
vil jobbe helligdager og i helgene. Ortopedene som 
bemanner stuen er de som vanligvis kunne gått hjem 
etter vakt. Avdelingen kommer til å være bemannet for 
3 stuer på papiret, men siden man vet at avdelingen 
aldri vil klare full drift på alle stuene sparer sykehuset 

penger allerede nå ved kun å bygge en operasjonsstue. 
De to andre stuene vil være såkalte papir-stuer. Man 
kan planlegge med inngrep her hvis man vil og de vil 
bli synlige i operasjonsprogrammet, men siden de ikke 
eksisterer vil det selvsagt ikke opereres noen her. De 
utbrente og deltidssykemeldte vil bemanne disse stu-
ene og sammen være ansvarlige for å registrere stryk-
ninger. På den ene organiske stuen vil det i hovedsak 
gjennomføres tå- og fingerkirurgi i ledningsanestesi, 
samt fjerning av osteosyntesemateriale i lokalbedøvel-
se. Dette er etter ønske fra ortopedene selv. De slipper 
da å bestille mange undersøkelser for anestesilegene 
preoperativt som ingen av ortopedene vet hva skal 
brukes til. Hvis ortopeden selv setter lokalbedøvelse er 
det mindre å gjøre for anestesipersonellet samt lettere 
medikamentregnskap. Personellet på postoperativ får 
tid til å ta e-læringskurs siden overvåkingen blir lettere.
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”  Ny forskning viser at moskusoksene 
på Dovre er halvparten så intelligente 
som ortopeder og nesten like sterke.”
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LIDL inn i sykehusene!
Helse- og omsorgsdepartementet kan melde om at 
de nå har fullført anbudsprosessen for drift av alle 
sykehuskantiner i Norge.

Øystein Tandberg, redaktør

Anonyme kilder i HDIR forteller. 
”Tidligere var jo sykehuskantinene 
hyppig brukt og populære møte-
plasser blant de ansatte. Ansatte 
møttes på tvers av spesialitet. Det 

var nesten en aura av tenketank i 
enkelte kantiner. Motstanden og 
kampviljen den gang var jo også 
mye sterkere hos de sykehusan-
satte. Dette medførte at vi hadde 

problemer med å gjennomføre nye 
reformer uten at det til enhver tid 
skulle protesteres mot våre forslag. 
Etter at pasienter og besøkende 
kunne bruke kantinene merket vi 

BONER blog

”  Tidligere var [det]  
nesten en aura av  
tenketank i enkelte 
kantiner.”

Når Lidl tar over kantine-
driften blir det neppe noen 
betaversjon av suppe på 
menyen. De garanterer i  
det minste ferdigmat fri  
for hestekjøtt. Illustrasjons-
foto fra Haukeland.

Fag og rapporter

Gavril Ilizarov

Jeg har en liten kommentar til  
redaktørens interessante artikkel om 
Gavril Ilizarov. Dette med hvor lang 
tid det tok før han ble kjent i Vesten, 
er interessant. 

Astor Reigstad, pensjonert overlege

I 1979 var jeg sammen med tre andre norske leger på 
Cuba for å studere helsevesenet der. På den ortopediske 
universitetsklinikken i Havanna så vi flere pasienter med 
det som må ha vært en orginal Ilizarov-ramme på leggen. 

Forsto ikke betydningen
Jeg var den gang ”oppdratt” på Ullevål sykehus der det 
gikk i plater, skruer og margnagling på frakturer, og 
jeg forsto ikke betydningen av denne epokegjørende 
behandlingsstrategien. Ortopedene i Havanna var heller 
ikke så ivrige etter å forklare oss prinsippet, muligens 
fordi de ikke ville innrømme at de var påvirket av 
sovjetisk medisin. Noen år senere ble jeg kjent med 
prinsippene til Ilizarov. Disse ble etterhvert – ofte i 
kombinasjon med mikrovaskulær vevsflytting – en 
del av min kliniske hverdag i arbeid både på over- og 
underekstremitetene. 

I 1984 deltok jeg på den franske ortopedkongressen i 
Paris. Der hadde italienske og franske ortopeder orga-
nisert en plenumseksjon med Gavril Ilizarov som ved 
hjelp av tolk gikk gjennom sine behandlingsprinsipper. 
Etterpå ble han behørig hyllet.

En anekdote

Boner	blog fortsatt ...

at de ansatte trakk seg tilbake og 
kampviljen avtok. Selv om dette 
hadde positive ringvirkninger for 
administrasjonen i de forskjellige 
foretakene mistet sykehuset en 
inntektskilde da de ansatte sluttet 
å kjøpe maten sin i kantinen. Vi 
forsøkte å kompensere dette med å 
lage populær mat. 

På Haukeland kunne man få kjøpt 
hamburger en periode, men dette 
ble så populært at vi måtte slutte 
å servere god mat. De ansatte var 
villige til å stå lenge i kø midt 
i arbeidstiden og personellet i 
kantinen ble utbrent på grunn av 
pågangen. 

Stiltiende aksept
Etter et par år uten særlig forand-
ring eller forbedring har de ansatte 
stilltiende akseptert situasjonen og 
spiser nå nesten hva som helst. Å 
få inn LIDL er en drømmesituasjon 
for oss. De ansatte kan kjøpe billig 
ferdigmat som kan varmes i en 

mikro. Vi kommer også til å ha en 
vannkoker tilgjengelig for nudler. 
Mange av sitteplassene forsvinner, 
men når man spiser hurtigmat går 
det så fort at man uansett at ikke 
alle trenger å sitte. Mer tid til jobb! 
I tillegg kan både besøkende og 
ansatte gjøre innkjøp til hushold-
ningen på arbeidsplassen. Da 
behøver de ikke å være redde for å 
dra litt sent fra jobb siden veien til 
matbutikken er så kort. Sykehusene 
får også gode leieinntekter. 

Kvaliteten på maten fra LIDL 
tilfredsstiller alle EU-krav og er 
uansett ikke dårligere enn den som 
allerede er servert i årevis”. 

” På Haukeland kunne 
man få kjøpt hambur-
ger en periode, men 
dette ble så populært 
at vi måtte slutte å 
servere god mat.”

”  I dag brukes Illizarovs metode etter  
bendefekter, infiserte frakturer, pseu-
doartroser, anisomeli, deformitetskor-
reksjon, knusningsskader osv.”

Gavril Ilizarov  
– trollmannen 
fra Kurgan
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Crazy Sally – Englands første 
kvinnlige ortoped?

Ortopedi har rykte på seg å være et mannsdominert 
yrke for de som er noe røffe i kantene. Hvis det  
er mindre av det i dag, var det nok definitivt slik  
i England på tidlig 1700-tall da det var smedene  
og slakterne som stod for mesteparten av behand- 
lingen. Datidens idrettsskader kom ofte som følge 
av hesteridning så det var vanlig at benopprettere 
tjente gode penger under ridestevner.

Øystein Tandber, redaktør

Sarah Mapp (født Wallin) ble døpt 
i 1706 og var allerede som jente 
med faren sin når han dro rundt 
for tilby sine tjenester på stevner 
og markeder. Hun annonserte til-
budet til forbipasserende og faren 
behandlet. Etter hvert begynte hun 
å behandle pasienter på egenhånd 
hvis faren ikke var tilgjengelig. 

I motsetningen til, de fleste, 
ortopeder nå til dags kunne Sarah 
ofte observeres vandrende full 
rundt om på landet mens hun ropte 
obskøniteter til forbipasserende. I 
tillegg skal hun ha hatt et masku-
lint utseende og kranglet mye med 
sin far slik at hun var best kjent 
som ”Crazy Sally”. Søsteren hennes 
var faktisk en vakker skuespiller og 
giftet seg senere med en hertug, 

så det kan tenkes at hennes etter-
mæle er noe forvridd av mennene 
som skrev historien etter hennes 
død …

The one and only  
bonesetter 
Selv med totalt fravær av tradisjo-
nell anatomisk kunnskap hadde 
hun altså et talent for å behandle 
muskel- og skjelettlidelser. Særlig 
brudd og dislokasjoner. Hun ble 
ansett som en mye bedre behand-
ler enn faren sin og de skilte etter 
hvert lag. Praksisen hennes het 
”Cracked Sally – the one and only 
bonesetter”. Hun ble etterhvert 
berømt og svært anerkjent for sine 
tjenester. Hennes mest kjente pa-
sient var niesen til sir Hans Sloane 
som hadde en form for ryggdefor-
mitet. Hvis det navnet ikke sier det 
noe vet du kanskje hvor Sloane 
Square er i London? Sir Hans Sloane 
etterfulgte Isaac Newton som leder 
for ”Royal Society”, han var livlege 
til dronning Anne, kong Georg I og 
II, samtidens fremste vitenskaps-
mann og lege. Med andre ord ikke 
en pårørende å spøke med. 

Pendlerpraksis
Sally kom etter hvert til Epsom 
gjennom praksisen sin, en by kjent 
for hestesport og rike familier. 
Perfekt for en privatpraktiserende 
ortoped anno 1735. Da ryktene 
begynte å indikere at hun skulle 
flytte praksisen sin videre fikk hun 
100 gunieas fra ridemiljøet Epsom 
for at hun skulle bli i byen ut 1736. 
100 gunieas da tilsvarte en knapp 
kilo i rent gull. Hun dro uansett to 
dager i uken inn til London for å 
behandle pasienter. Det var også 
her hun økte berømmelsen ved å 
behandle niesen til Hans Sloane. 
Vognen hun brukte på reisene til 

London dekorerte hun med kryk-
kene fra sine helbredede pasienter. 
”Trophies of honour” som hun selv 
kalte dem. Burde være til inspira-
sjon for noen og enhver ortoped i 
dag. Ved et tilfelle skal en gruppe 
kirurger ha sendt en frisk pasient 
med påståtte håndleddsproblemer 
til henne. Planen var å avsløre 
henne som kunnskapsløs og jukse-
maker. Hun gjennomskuet riktignok 
”pasienten” og brakk håndleddet 
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hans som straff og returnerte ham 
til kirurgene for videre behandling. 

Elsket i ridemiljøet
Sally Mapp var høyt elsket blant 
store deler av ridemiljøet og særlig 
i Epsom. Den medisinske eliten 
ønsket riktignok å eliminere alle 
som ble ansett som kvakksalvere 
i London. De lykkes også å sverte 
”Crazy Sally” nok til at populari-
teten hennes sank og pasientene 
uteble. Dette skjedde særlig da en 

kjent illustratør tegnet henne som 
stygg og maskulin og samtidig som 
Sir Percivall Pott beskrev henne 
som ”an immortal drunken female 
savage”. I 1737 døde Sally Mapp, 
fraskilt, alkoholisert og fattig. 
Navnet hennes lever videre tross 
hennes korte levetid som følge av 
nærmest mirakuløse behandlinger 
for skader og deformiteter. Jeg 
ønsker alle mine kollegaer, uansett 
kjønn, mer hell og lykke mot slut-
ten av karrieren.

Hva med denne  
Sir Percivall Pott?
Han er ansett som en av grunnleg-
gerne av ortopedi. Ironisk nok fikk 
han faktisk en åpen tibiafraktur 
etter fall fra hest (ikke behandlet 
av Sally). Tjenerene hans ville 
amputere, men selv insisterte han 
på spjelking. Bruddet grodde mot 
alle odds. Potts fraktur beskriver 
en bimalleolær fraktur, men selv 
hadde han en mer alvorlig skade. 

” ... kunne Sarah ofte 
observeres vandrende 
full rundt om på landet 
mens hun ropte obskø-
niteter til forbipasse-
rende.”

” Vognen hun brukte 
på reisene til London 
dekorerte hun med 
krykkene ...”

” Hun gjennomskuet rik-
tignok ”pasienten” og 
brakk håndleddet hans 
som straff ...”

Ill. : ’Sarah Mapp. Coloured etching by G. Cruikshank, 1819, after W. Hogarth.’ by William Hogarth. Credit: Wellcome Collection. CC BY
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Kniving om knivtid
I 2005 begynte arbeidet med å fastsette krav til utdanning for å få spesialitet i 
ortopedisk kirurgi. Den gangen var det skillet fra generell-kirurgien som var den 
store endringen. I tillegg var det legeforeningen, ikke HDIR, som bestemte. 

Øystein Tandberg, redaktør

I dag har legeforeningen en tilskuerrolle i knivingen 
om knivtid, plassert godt utenfor beslutningsmyndig-
heten. Personlig synes jeg det er pussig at jurister og 
byråkrater kan påberope seg vurderingsevne innen hva 
som skal til for å bli en god ortoped. På den annen side 
er det jo svært uvanlig at noen påberoper seg dårlig 
dømmekraft, særlig blant de som burde.

Her kan du lese utdrag fra noen av tekstene til påske- 
nummeret i 2006. Felles for samtlige ortopeder da  
som nå: prosedyrelister. Utgaven ligger tilgjengelig på 
nettet for de som vil lese mer. 

  De som ble godkjent som spesialister i ortopedisk 
kirurgi i 1991 hadde i gjennomsnitt brukt 13,7 år 
på utdanningen

 Hege Desireé Kvernmo, leder 

  Jeg ser en fremtid der ingen generellkirurg eller 
grenspesialist vil røre et brudd og hvor ortopedene 
ikke vil røre en pasient som ikke har et brudd eller 
en ortopedisk lidelse

 Knut Schrøder 

  Noen – det vil si Lægeforeningen – burde sette 
seg ned å se på utdanningen av grenspesialister  
og ortopeder med sikte på å få til fornuftige ut- 
danningsløp, for å få utført nok operasjoner på en 
rimelig utdanningstid. 

 Knut Schrøder

  La oss derfor bevare operasjonslistene og de orto-
pediske kursene. Operasjonslistene fordi de krever 
et engasjement både fra utdanningskandidaten og 
fra avdelingen, kursene fordi de er med å opprett-
holde et visst teoretisk nivå. Operasjonslistene har 
svakheter. Det er uenighet om mengde og inne-
hold, men ingen er uenig selve prinsippet. Listene 
sikrer et visst minimum av kirurgisk aktivitet.

 Lars Engebretsen

  Alle utdanningskandidater har til enhver tid hørt 
”gnålet” fra eldre kollegaer som selvfølgelig mener 
at det kun er måten de utdannet seg på, som er 
den beste måten å gjøre det på. Så om 15 år er det 
Jan-Erik sin tur til å lure på hvordan utdanningskan-
didatene i 2020 overhodet kan lære noe som helst. 
Vel – tiden får vise – det kan skje noe på veien. 

  Daværende redaktør Knut Fjeldsgaard intervjuer  
assistentlege Jan-Erik Gjertsen om veien til ortoped

fra ARKIVET
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Potts disease er tuberkulose i 
ryggraden. Sir Percivall Pott var 
den første som så korrelasjon 
mellom yrkeseksponering og kreft. 
Nærmere bestemt den carcinogene 
effekten fra sot som kan føre til 
skrotumkreft hos feiere. Hans sam-
tidige beskriver en mann med en 
utsøkt karakter. Så hvis du tenker 
at Sir Pott var en dårlig fyr siden 
som svertet Sally, er vel verden 
sjelden svart/hvit. Forresten er det 
samme carcinogen som fører til 
lungekreft etter røyking som førte 
til skrotumkreft hos feiere.

Og benoppretterene?
Noen ”bonesetters” ble ansett 
som legitime selv om de manglet 
formell medisinsk utdanning. I 
1815 kom ”Apothecaries act” som 
stilte krav til at alle som utøvde 
helsetjenester skulle ha obliga-
torisk lærlingperiode og formell 
utdanning. Dette kunne variere  
fra medisinstudie på Oxford og  
sykehustjeneste til noe på nivå 
med brevkurs og lærlingperiode.  
Etter hvert ble de lokale forskjell- 
ene utjevnet og man fikk nasjonale 

standarer. Flere benopprettere ble 
tatt opp i det medisinske miljøet 
og formet tidlig ortopedi på slutten 
av 1800-tallet. Andre dannet nok 
også grunnlaget for kiropraktikk, 
fysioterapi og vedvarende kvakk-
salvervirksomhet.

La oss i det minste håpe at også 
helsedirektoratet ser nytten av å 
forhindre lokale forskjeller innen 
ortopedien så vi får fortsette med 
nasjonale kurs og prosedyrelister.

Utdragen er  
sakset fra påske-

nummeret i 2006 
som er tilgjenge- 

lig på nettet.

Foto: Sir Percival Pott (1714-1788) var den første som så  
korrelasjon mellom yrkeseksponering og kreft.

Ill. : Wikimedia Commons/ Publisert av Edward Hedges, London, 1785.

Crazy Sally – Englands første kvinnlige ortoped? fortsatt ...
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Takk til Sudmann for bidrag. Bildet er 
scannet av Kjell Erik Herheim. Vi håper  
at de gode og tradisjonsrike kursene  
vi har innen ortopediutdanningen får 
bestå selv om vi har lagt hodet vårt  
på byråkratenes kappeblokk.

Øystein Tandberg, redaktør

Som Sudmann selv poengterer er innslaget for naglen  
noe lateralt på bildet. Vet du forresten hvilken feil- 
stilling man da får i frakturen? 

Mens du tenker på det kan vi håpe eventuelle manne- 
vonde byråkrater i RHF’ene tar seg en jordomsegling  
og overlater kursdriften til ildsjelene vi har rundt om  
i landet.

Foto: Ass. Overlege Hans K. Dahl fra Ullevål også kjent 
som ”Hofte Dahl” i midten, antageligvis Jens Aamold 
bak til høyre. Prof. Einar Sudmann foran til høyre.

” Det var Hans K og eg som 

skipa det aller første internat-

kurset her på Voss. Hurra-

innlegg i Tidsskriftet etterpå, 

men så kom protestane deret-

ter. Men det var Arne Haukebø 

som skipa det aller første (AO) 

kurset, som ettermiddagskurs 

på patologen, Ullevål sykehus. 

Han drog så som skips-lækjar 

på jordomsigling. Hans kuppa 

då kurset, og med meg som 

nissen på lasset, flytte me 

det til Voss. Men Haukebø 

var med oss frå og med neste 

Vossa-kurs. Ingen såre miner 

der i garden!”

Einar Sudmann

VOSSA- 
KURSET 
på 80-tallet

Vollsveien 13E, Boks 317, 1326 Lysaker - Tlf 67 51 86 00 / Faks 67 51 85 99
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

TRAUME 
ENGANGS PROSEDYREKIT

Ortomedic leverer  
engangs prosedyrekit 
fra Newclip for ulike 
indikasjonsområder.

 • Initial R - Radiusfrakturer
 • Initial A – Ankel frakturer
 • Initial C – Clavicula frakturer
 • Initial S – Kanylerte skruer
 • Initial F – 1MTP plater
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Norske retningslinjer for 

tverrfaglig behandling  
av hoftebrudd

Antall eldre med lavenergibrudd er stort, og med 
lengre forventet levetid sterkt økende. Norsk 
ortopedisk forening, Norsk forening for geriatri og 
Norsk anestesiologisk forening har samarbeidet 
om nye norske retningslinjer for tverrfaglig  
behandling av hoftebrudd.1

Wender Figved* og Frede Frihagen**

Hoftebrudd rammer ca. 9 000 
pasienter per år i Norge. Pasientene 
er ofte skrøpelige eldre personer 
som har mye komorbiditet og ikke 
minst geriatriske problemstillinger. 
Det er økt risiko for varig redusert 
gangfunksjon, for å miste evnen 

til selvhjulpenhet, og det er økt 
dødelighet. Til tross for at risikoen 
for hoftebrudd har gått noe ned, har 
antallet eldre økt så alle verdens 
land må belage seg på en mange-
dobling av antallet pasienter med 
hoftebrudd de neste tiårene.

Ortopedi + geriatri  
= ortogeriatri
Behandling av eldre med lavener-
gibrudd der ortopeder og geriatere 
samarbeider, såkalte ortogeriatriske 
behandlingsmodeller, har vært 
brukt i England og noen andre 
land i mange år. De siste årene har 
vi fått forskningsmessig belegg 
for å si at en godt gjennomført 
ortogeriatrisk tilnærming kan gi 
bedre gangfunksjon, bedre funksjon 
i dagliglivets aktiviteter og bedre 
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livskvalitet, samt være samfunns- 
økonomisk lønnsomt ved redusert 
bruk av institusjoner.2 Represen- 
tanter for tre spesialforeninger 
under Den norske legeforening 
har nå laget retningslinjer for 
behandling av hoftebrudd. De nye 
retningslinjene legger vekt på 
tverrfaglig behandling og et helhet-
lig pasientforløp. Retningslinjene 

er kortfattede, men beskriver både 
organisatoriske og kliniske forhold, 
blant annet preoperativ optimalise-
ring, operasjonsmetoder, smerte-
lindring, håndtering av komorbidi-
teter, rehabilitering, forebygging av 
nye brudd og trygg utskrivelse.

Tverrfaglighet og  
multidisiplinær helhetlig 
behandling
De nye retningslinjene er resultatet 
av et samarbeid mellom spesialis-
ter i geriatri, ortopedi og aneste-
siologi, og har vært til høring hos 
spesialsykepleiere, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter og brukerrepresen-

tanter. Behandling av hoftebrudd 
i Norge har tidligere vært styrt av 
ortopeder. Modellen med tverrfag-
lig behandling har vært en stor 
suksess i mange land. Dette er 
behandlingsmodeller der ortopedi, 
anestesiologi og geriatri gir be-
handling gjennom et bredt samar-
beid på tvers av profesjonsgrenser. 
Retningslinjene gir en kortfattet 

oppsummering av litteraturen på 
feltet, og setter behandlingen av 
hoftebrudd inn i en internasjonal 
kontekst. Målet med dokumentet 
er å sikre høy kvalitet og riktige 
prioriteringer i behandlingen av 
eldre personer med hoftebrudd, og 
unngå uønsket variasjon mellom 
ulike helseforetak.

Press fra både Storting 
og fagmiljøene
Tidenes første norske ortogeria-
triske vårmøte ble avholdt 26. april 
på Oslo Plaza. De 141 deltakerne 
gjenspeilte tverrfagligheten i be-
vegelsen som nå jobber for et løft 
for hoftebruddpasienter spesielt og 
eldre med brudd generelt: 51 leger

er rimelig jevnt fordelt mellom 
ortopeder og geriatere, 65 sykeplei-
ere spredt over flere faggrupper, 
og 25 øvrige helsepersonell. 
Foredragsholdere fra inn- og utland 
bidro til et godt faglig møte. De 
nye retningslinjene ble lagt frem, 
og en norsk gren av det internasjo-
nale nettverket Frigility Fracture 
Network (FFN) ble vedtatt etablert3 
med Frede Frihagen**, som leder.

Implementering og 
fremdrift
Nye retningslinjer er ingen garanti 
for at endringer implementeres 
raskt. Noen sykehus har kommet 
langt, og Diakonhjemmet, Bærum, 

De fleste medlemmene av arbeidsgruppen som har jobbet frem retningslinjene var til sted e på møtet den 26. april. 
Fra venstre: Maini Sameer, Ålesund sykehus, Paal Naalsund, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Anette Hylen Ranhoff, 
Diakonhjemmet, Astrid Eri-Montsma, Sykehuset Østfold, Kalnes, Ingvild Saltvedt, St. Olavs Hospital, Wender Figved, 
Bærum sykehus, Vestre Viken, Lars Gunnar Johnsen, St Olavs hospital, Inger Opheim, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, 
Frede Frihagen, Oslo universitetssykehus Ullevål, Audhild Egeland Torp, Sørlandet sykehus Arendal. Ikke til stede 
da bildet ble tatt: Dag Ole Aanderbakk, Helgelandssykehuset Mo i Rana, Olav Sletvold, St. Olavs Hospital, Johan 
Bro Sundin, Vestre Viken Bærum og fra Oslo universitetssykehus, Ullevål: Leiv Otto Watne, Johan Ræder og Karen 
Helene Sendstad.

Tverrfaglig inspirasjon og  
entusiasme på Ortogeriatrisk  
Vårmøte 26. april. 

” Målet med [-] er å  
sikre høy kvalitet og 
riktige prioriteringer  
i behandlingen av  
eldre personer med 
hoftebrudd ...”
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Mo i Rana, Arendal, Stavanger og 
St. Olavs Hospital har allerede en 
ortogeriatrisk behandlingsmodell. 
Ullevål og Ålesund er i planleg-
gingsfasen, og flere følger etter. 
Mange sykehus har ikke geriatrisk 
kompetanse, og en oppbygging  
av tilbudet krever både god 
planlegging og prioriteringer i 
helseforetakene. 

Den 24.04.18 ble en innstilling 
fra Helse- og omsorgskomiteen 
som skal styrke behandlingen av 
eldre multisyke, stemt gjennom i 
Stortinget: Alle store akuttsykehus 
skal ha spesialister i geriatri, og det 
skal være tilstrekkelig kapasitet 
for spesialisering innen geriatri for 
både sykepleiere og leger.4 Dette 
stortingsvedtaket er viktig for å 
få implementert ortogeriatriske 
behandlingsmodeller på norske 
sykehus. 

Ortogeriatri som behandlings- 
metode er også vurdert av Bestil-
lerforum RHF som i sin beslutning 
skriver at det ikke gjennomføres  
en metodevurdering for ortogeria-
trisk behandling av hoftebrudds- 
pasienter i egne avdelinger, da 
dette er en ønsket tverrfaglig 
arbeidsform for pasienter med  
sammensatte behov som ikke 
trenger å metodevurderes.5

Professor David Marsh (UK) beskrev 
situasjonen i England for 15 år 
siden omtrent slik den norske er i 
dag: Varierende tilbud og mangel 
på spesialister i geriatri. Med press 
fra både toppen (myndighetene) og 
bunnen (fagmiljøene) sammen med 
økonomiske incentiver, har utviklin-
gen i England ført til en betydelig 
utbygging av tilbudet, som har spart 
samfunnet for utgifter samtidig som 
behandlingen har blitt bedre og 
dødeligheten gått ned.

Hvordan kommer vi 
videre i Norge?
Fagmiljøenes ønsker, råd og nå 
retningslinjer kan og vil bli brukt 
i alle kamper om prioriteringer i 
sykehusene. Fra toppen hjelpes vi 
av Storting og øvrige myndigheter 
som ønsker denne utviklingen. 
Det er de som befinner seg i 
midten – helseforetakene – som 
må implementere endringene og 
etablere nye behandlingslinjer. 
Professor Marsh var optimist på våre 
vegne: ”This will happen, there is no 
other way”.

Referanser:
1.  http://legeforeningen.no/Fagmed/

Norsk-ortopedisk-forening/Nyhe-
ter/2018/Retningslinjer-for-tverr-
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er-klare-/

2.  Prestmo A et al: Comprehensive 
geriatric care for patients with hip 
fractures: a prospective, randomised, 
controlled trial. Lancet. 2015 Apr 
25;385(9978):1623-33.

3.  http://fragilityfracturenetwork.org

4.  https://www.stortinget.no/no/
Saker-og-publikasjoner/Saker/
Sak/?p=71215

5.  https://nyemetoder.no/metoder/
ortogeriatrisk-behandling

”  This will happen,  
there is no  
other way ...”

*Ass. avdelingssjef, overlege, Ortopedisk 
avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken. 
**Overlege, Ortopedisk klinikk, Oslo 
universitetssykehus**

Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd fortsatt ...
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i dyreforsøk. Relevans ved human bruk er ikke klarlagt, men det er ikke påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider under graviditet. Langtidsbehandling har medført redusert 
placenta- og fødselsvekt. Ved langtidsbehandling er det risiko for binyrebarksuppresjon hos nyfødte. Skal kun brukes under graviditet hvis fordelen for mor og barn oppveier risikoen for barnet. Amming: 
Går over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser. Forsiktighet bør utvises ved vedvarende høy dosering. Fertilitet: Kvinner: Kan gi menstruasjonsforstyrrelser 
og amenoré. Menn: Langvarig kortikosteroidbehandling kan hemme spermatogenesen. Bivirkninger: Systembivirkninger er sjeldne, men kan forekomme ved gjentatte periartikulære behandlinger. 
Forbigående binyrebarksuppresjon er påvist første uken etter injeksjonen. Dette forsterkes ved samtidig behandling med ACTH eller peroral steroidterapi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Lokale reaksjoner 
inkl. abcesser, erytem, smerter, hevelse og nekroser på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Overdosering eller for hyppige injeksjoner på samme sted kan gi lokal subkutan atrofi, som 
først normaliseres i løpet av noen måneder. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Glukokortikoide systemeffekter, kalsinose. Ukjent frekvens: Menstruasjonsforstyrrelser, amenoré, postmenopausal blødning. 
Overdosering/Forgiftning:  Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: Syntetisk glukokortikoid med høy antiinflammatorisk effekt. Mikrokrystallinsk 
vannholdig suspensjon med depotvirkning. Virkningsmekanisme: Ikke helt klarlagt, men effekten ved lokal injeksjon antas å være inflammatorisk. Heksacetonidesteren er tungt oppløselig i vann, og gir 
langsom oppløsning og protrahert effekt i vevene i injeksjonsområdet, varierende fra få uker til flere måneder. Effekt oppnås vanligvis etter ca. 24 timer og varer oftest i 4-6 uker. Den glukokortikoide 
effekten av triamcinolonheksacetonid er ca. 11 ganger større enn for hydrokortison (antiinflammatorisk effekt). Pga. manglende mineralkortikoid effekt unngås natriumretensjon. Pakninger og priser: 
1 ml1 (hettegl.) kr. 150,70. 12 × 1 ml1 (hettegl.) kr. 1409,90. 50 × 1 ml (hettegl.) kr. 5759,60. Sist endret: 20.10.2016. Refusjon: 1Se H02A B08 i Refusjonslisten.
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Vi	har	behov	for	bidrag	til	NOP!	

Du kan  
vinne en  
Ipad

mini!

Bladet blir ikke bedre enn innholdet. Det er en lav terskel for krav til bidrag 
med stor takhøyde. Kan du skrive noe som er en anelse ortopedirelatert er 
det eneste ønske. Det kan være alt fra porttrettintervju av en ortoped,  
kasuistikker, en liten anekdote fra ortopedi-hverdagen, dikt, kursrapporter,  
havarerte osteosynteser (”noe å lære av”), osv. osv. 

Ytterligere trenger vi ortopedirelaterte foto-
grafier Norsk ortopedisk forening kan bruke 
i sine publikasjoner i NOP og på nett. 
Amatørfotografer oppfordres til bidrag. 

Samtlige frivillige bidrag er med i trekning 
til å vinne en ipad eller støyreduserende 
hodetelefoner. Vinner av skriftlig bidrag 
velger premie først. Redaktør nominerer,  
styret velger.

Ønsker du en fast spalte er det også mulig.  
Ta kontakt med redaktøren.

Bidrag sendes til oystein.tandberg@gmail.com. Husk samtykke fra pasienter hvis  
informasjon er personsensitiv. Skjema kan fås av redaktøren (epost adressen ovenfor), 
eller lastes ned fra nettsiden til NOF.

NYT  
SOMMEREN! 
Vi ønsker alle  
våre lesere en  
skikkelig fin  
sommer.



HVA: Crusfraktur	hos	mann	født	i	’52.		
Fall	på	glattis	i	november.

HVORDAN: Trigen tibia margnagle, semiextended tilgang.  
Krykker i seks uker. Ingen plager etter 3 måneder. 

HVEM:	Aleksander Uchermann og Jostein Skorpa-Nilsen,  
Haukeland.

Midtside osteosyntesen [sett inn navn]

Side etterFront  etter

Front før Side før
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For 19. gang ble Kurs i avansert bruddbehandling arrangert. Stedet var Oppdal  
i det nye fylket Trøndelag, også kjent for gode skiforhold og friluftsliv.

Ane Djuv, ortoped SUS

En god samling av kunnskapstør-
stige LIS-leger + snø + fjellbygd + 
noen av landets ledende trauma-
tologer gjør Oppdalskurset til en 
”høydare” i LIS-livet. Dette blir 
kalt oppfølgingen av lærdommen 
fra Vossakurset for de mer erfarne 
LIS-legene. 

At det var mange av oss som 
nettopp hadde fulgt hverandre 
underveis i spesialistløpet, gjør det 
ekstra trivelig å samles. Da kunne 
vi oppdatere hverandre på hvordan  
det går både sosialt og fagmessig 
på de ulike sykehusene over  
en kopp kaffe, to-tre softiser og 
havregrøt (for de sunne) i pausene. 
Softisene spiste en selvsagt med 

god samvittighet da vi ”alle” hev 
oss avgårde, for å nyte en tur på 
ski enten nedover eller bortover. 
Tirsdagen lå også Oppdal badet i 
sol, så da var det vanskelig å følge 
med på siste forelesning før lunsj. 
Lunsjen er i god tradisjon strukket 
nok til at en rekker å gå seg en 
passe tur. Om en ikke liker snø el-
ler en ikke dristet seg ut de dagene 
det var kuling, kunne en jogge eller 
svømme på det flotte hotellet. 

Kadaverlab er indrefilet 
Kurset er spekket av gode og svært 
nyttige forelesninger. Hva skal 
en gjøre ved åpne brudd, hvordan 
håndtere sjeldne frakturer som col-

lum tali og Pipkinfrakturer, hvordan 
operere de med osteoporose, hvem 
skal en virkelig tenke seg om 
før en operer, hva gjør en når det 
meste går galt osv. En god blanding 
av forelesninger, gruppediskusjoner   
av kasus, praktiske ferdighetstrening  
på plastbein og ikke minst indre-
fileten i kurset – onsdagen med 
kadaverlab. Heldige oss som får lov 
til å lære oss tilganger på kadaver 
fra USA. Dette kan ikke læres via 
videolink eller nettkurs!

Fokus tross flimring
Tross at softis-maskinen gikk tom 
nest siste dag av kurset var det  
mer enn nok å glede seg over.  

Oppdalskurset 
2018

Reisebrev

Frihagens AO-MCQ gav oss mange 
en rask lærepenge om å holde 
fokus tross flimrende Power Point 
bilder. Sentral lærdom vi ikke  
kommer til å glemme står også i 
kø, og her er noen av de: 

•  Osteoporose + brudd  
= mye metall!

•  ”Truet brusk” skal alltid avlastes 
så snart som mulig.

•  Alltid antibiotika med en gang  
en ser ett åpent brudd. 

•  TTT index (tattoo-to-tooth index). 
Ved index >1, gir dette økt risiko 
for postoperative problemer. Den 
blir selvsagt vanskelig tolkbar 
dersom en hverken har tatove-
ringer eller tenner. 

•  Pollerskruer/-pinner kan det aldri 
blir nok av ved margnagling. 

•  ”Fibroallergi” kan være nyttig  
å ta med i den preoperative 
vurderingen.  

•  Om alt er i ferd med å gå galt 
kan en alltids sette på en til plate 
(gjerne en liten buttressplate).

•  Om alt er i ferd med å gå galt kan 
en alltids sette på ex.fix./strekk 
og kontakte et større sykehus.

Jammen dukket det ikke opp en 
collum tali fraktur også på vakten 
min like etter kurset. Godt å være 
forberedt da. 

Tusen takk til Flugsrud som kurs-
leder, alle overleger, doktorer og 
professor som bidro til at dette var 
ett fantastisk, godt gjennomført og 
nyttig kurs!

”Ble dette  
bra da?”

AVANSERT BRUDDBEHANDLING
” Frihagens AO-MCQ 

gav oss mange en rask 
lærepenge om å holde 
fokus tross flimrende 
Power Point bilder ...”

Det var mer enn nok å glede 
seg over til tross for at  
softismaskinen gikk tom ...



Klexane «sanofi-aventis»
Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans.               ATC-nr.: B01A B0
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 1 ml inneh.: Enoksaparinnatrium 10 000 IU (100 mg) anti-Xa, sterilt vann til 1 ml. Uten konserveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 1 ml inneh.: Enoksaparinnatrium 10 000 IU (100 mg) anti-Xa, benzylalkohol 15 mg, sterilt vann til 1 ml.  
Med konserveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 15 000 IU/ml (150 mg/ml): 1 ml inneh.: Enoksaparinnatrium 15 000 IU (150 mg) anti-Xa, sterilt vann til 1 ml. Uten konserveringsmiddel.
Indikasjoner: Voksne: Profylakse mot venøs tromboembolisme (VTE) hos kirurgiske pasienter med moderat eller høy risiko, særlig ved ortopedisk eller generell kirurgi, inkl. kreftkirurgi. Profy lakse mot 
VTE hos medisinske pasienter med akutt sykdom (f.eks. akutt hjertesvikt, respirasjons svikt, alvorlige infeksjoner eller revmatisk sykdom) og redusert mobilitet som har økt risiko for VTE. Behandling 
av dyp venetrombose (DVT) og pulmonal emboli (PE), unntatt tilfeller av PE der det er sannsynlig at trombolytisk behandling eller kirurgi er påkrevd. Forebyggelse av trombedan nelse i ekstrakorporal 
sirkulasjon under hemodialyse. Akutt koronarsykdom: Behandling av ustabil angina og hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon (NSTEMI), i kombinasjon med oral acetylsa lisylsyre (ASA). Behandling av 
akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon (STEMI), inkl. pa sienter som skal behandles medikamentelt eller med påfølgende perkutan koronar intervensjon (PCI). Dosering: For å bedre sporbarheten 
til lavmolekylære hepariner (LMWH), som er biologiske le gemidler, anbefales det at preparatnavn og batchnummer registreres i pasientjournalen. Profylakse mot VTE hos kirurgiske voksne pasienter 
med moderat til høy risiko: Ved moderat risiko for tromboembolisme er anbefalt dose 2000 IU (20 mg) 1 gang daglig gitt s.c. Preoperativ initiering (2 timer før operasjon) med 2000 IU (20 mg) ble vist 
å være effektivt og sikkert ved kirurgi med mo derat risiko. Ved moderat risiko bør behandling fortsette i minst 7-10 dager uavhengig av pasien tens tilstand (f.eks. mobilitet). Profylaksen bør fortsette 
til pasienten ikke lenger har særlig redusert mobilitet. Ved høy risiko for tromboembolisme er anbefalt dose 4000 IU (40 mg) 1 gang daglig gitt s.c. med anbefalt oppstart 12 timer før operasjon. Ved 
behov for oppstart av preoperativ profylakse tidligere enn 12 timer (f.eks. høyrisikopasienter som venter på en utsatt ortopedisk kirurgi), bør sis te injeksjon ikke gis senere enn 12 timer før operasjon, 
og neste injeksjon 12 timer etter operasjon. Hos pasienter som gjennomgår en stor ortopedisk operasjon anbefales utvidet tromboseprofylakse i opptil 5 uker. Hos pasienter med høy risiko for VTE 
som gjennomgår kreftkirurgi i abdomen eller bekken anbefales utvidet tromboprofylakse i opptil 4 uker. Profylakse mot VTE hos medisinske voksne pasienter: 4000 IU (40 mg) gitt s.c. 1 gang 
daglig. Behandlingsvarigheten er minst 6-14 dager uavhengig av pasientens tilstand. Behandling av DVT og PE hos voksne: Kan administreres enten som 1 daglig s.c. injeksjon à 150 IU/kg (1,5 
mg/kg) eller som 2 daglige s.c. injeksjoner à 100 IU/kg (1 mg/kg). Regimet bør velges av legen basert på individuell vurdering, inkl. vurdering av ri siko for tromboembolisme og risiko for blødning. 
Doseringsregimet med 150 IU/kg (1,5 mg/kg) 1 gang daglig bør brukes til ukompliserte pasienter med lav risiko for ny VTE. Doseringsregimet med 100 IU/kg (1 mg/kg) 2 ganger daglig bør brukes hos 
alle andre pasienter, f.eks. pasienter med fedme, med symptomatisk PE, kreft, gjentakende VTE eller proksimal (vena iliaca) trombose. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet er 10 dager. Behandling med 
et oralt antikoagulantia startes når det er hensiktsmessig. Forebyggelse av trombedannelse under hemodialyse hos voksne: An befalt dose er 100 IU/kg (1 mg/kg). Ved høy risiko for blødning, kan 
dosen reduseres til 50 IU/kg (0,5 mg/kg) ved dobbel vaskulær adgang, eller 75 IU/kg (0,75 mg/kg) ved enkel vaskulær adgang. Ved hemodialyse gis enoksaparin i den arterielle delen av dialyseenheten 
ved begynnelsen av dia lysen. Effekten av denne dosen er normalt tilstrekkelig til 4 timers dialyse. Hvis fibrinringer sees, f.eks. hvis varigheten av dialysen er lenger enn normalt, kan man imidlertid 
gi ytterligere en dose på 50-100 IU/kg (0,5-1 mg/kg). Ingen data tilgjengelig for pasienter som bruker enoksaparin som profylakse eller behandling og ved hemodialyse. Akutt koronarsyndrom hos 
voksne; behandling av ustabil angina og NSTEMI og behandling av akutt STEMI: Behandling av ustabil angina og NSTEMI: Anbefalt dose er 100 IU/kg (1 mg/kg) hver 12. time gitt s.c. i kombinasjon 
med blodpla tehemmende behandling i minst 2 dager og inntil klinisk stabilisering; vanligvis 2-8 dager. ASA er anbefalt hos alle pasienter uten kontraindikasjon, med oral oppstartsdose på 150-300 
mg (hos ASA-naive pasienter), og en vedlikeholdsdose på 75-325 mg/dag over lang tid, uavhengig av behand lingsstrategi. Behandling av akutt STEMI: Anbefalt dosering er 3000 IU (30 mg) gitt som 
1 enkelt i.v. bolusdose + 1 s.c. dose på 100 IU/kg (1 mg/kg), etterfulgt av 100 IU/kg (1 mg/kg) administrert s.c. hver 12. time (maks. 10 000 IU (100 mg) for de 2 første s.c. dosene). Hensiktsmessig 
blodpla tehemmende behandling som f. eks. oral ASA (75-325 mg 1 gang daglig) bør gis samtidig dersom det ikke er kontraindisert. Anbefalt behandlingsvarighet er enten 8 dager eller inntil utskriving 
fra sykehus, avhengig av hva som inntreffer først. Ved samtidig administrering med trombolytika (fi brinspesifikk eller ikke-fibrinspesifikk) bør enoksaparin gis mellom 15 minutter før og 30 minutter etter 
at fibrinolytisk terapi er startet. STEMI-pasienter med påfølgende PCI: Hvis den siste s.c. enoksaparindosen ble gitt <8 timer før ballongen blåses opp, behøves ingen ekstra dose. Hvis den siste s.c. 
enoksaparindosen ble gitt >8 timer før ballongen blåses opp, bør en i.v. bolusdose på 30 IU/kg (0,3 mg/kg) enoksaparin gis. For dosering hos eldre ≥75 år, se Spesielle pasientgrupper un der. Bytte 
mellom enoksaparin og orale antikoagulantia: Bytte mellom enoksaparin og vitamin K-antagonist (VKA): Bytte fra enoksaparin til VKA: Da det tar en stund før VKA gir maks. effekt bør behandling 
med enoksaparin fortsette med konstant dose inntil INR er opprettholdt innenfor ønsket område i 2 påfølgende tester. Bytte fra VKA til enoksaparin: Behandling med VKA bør seponeres og 1. dose 
enoksaparin gis når INR er under det terapeutiske området. Bytte mellom enoksaparin og direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK): Bytte fra enoksaparin til DOAK: Behandling med enoksaparin skal 
seponeres, og DOAK startes 0-2 timer før tidspunktet for når neste planlagte ad ministrering av enoksaparin skulle blitt gitt. Bytte fra DOAK til enoksaparin: 1. dose enoksaparin skal gis når neste dose 
DOAK egentlig skulle vært gitt. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever funksjon: Begrensede data, forsiktighet skal utvises pga. økt blødningsrisiko. Dosejustering basert på måling av anti-Xa-nivåer 
er upålitelig ved levercirrhose og anbefales ikke. Nedsatt nyrefunk sjon: Dosejustering ikke anbefalt ved moderat (ClCR 30-50 ml/minutt) og lett (ClCR 50-80 ml/mi nutt) nedsatt nyrefunksjon. Bruk er 
ikke anbefalt ved ClCR <15 ml/minutt, bortsett fra som trombo seprofylakse i ekstrakorporal sirkulasjon ved hemodialyse. Ved ClCR 15-30 ml/minutt reduseres dosen etter følgende tabell (de anbefalte 
dosejusteringene gjelder ikke indikasjonen hemodialyse): 
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• Profylakse mot venøs tromboembolisme hos kirurgiske pasienter med moderat eller høy risiko,  
 særlig ved ortopedisk eller generell kirurgi, inkludert kreftkirurgi. 

• Profylakse mot venøs tromboembolisme hos medisinske pasienter med akutt sykdom (som akutt   
 hjertesvikt, respirasjonssvikt, alvorlige infeksjoner eller revmatisk sykdom) og redusert mobilitet   
       som har økt risiko for venøs tromboembolisme.

• Behandling av dyp venetrombose (DVT) og pulmonal emboli (PE), unntatt tilfeller av PE der det er   
 sannsynlig at trombolytisk behandling eller kirurgi er påkrevd.

enoksaparin

Sikkerhetsinformasjon:
Kontraindikasjoner3: Immunmediert heparinindusert trombocytopeni (HIT) i løpet av de siste 100 dagene eller ved tilstedeværelse av sirkulerende antistoffer. Aktiv 
klinisk signifikant blødning og sykdommer med høy blødningsrisiko. Spinal-/epiduralanestesi eller lokoregional anestesi når enoksaparinnatrium er brukt terapeutisk 
i løpet av de foregående 24 timene. Se felleskatalogtekst for mer informasjon. Bivirkninger4: Svært vanlige (≥1/10): Lever/galle: Forhøyede leverenzymer.  
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Blødninger (hematom, ekkymose utenom injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistakse og gastrointestinal blødning), 
hemoragisk anemi, trombocytopeni, trombocytose. Hud: Urtikaria, pruritus, erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: 
Reaksjoner på injeksjonsstedet: Hematom, smerter, eller annen reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, kuler, smerter, reaksjoner.
Forsiktighetsregler5: Lavmolekylære hepariner bør ikke brukes om hverandre pga. ulikheter i farmakokinetikk og biologisk aktivitet, f.eks. anti-IIa-aktivitet og blod- 
plateinteraksjon. Se felleskatalogtekst for mer informasjon. Interaksjoner6: Det anbefales at behandling med midler som påvirker seponeres før enoksaparin- 
behandling startes, om ikke bruken er strengt nødvendig. Se felleskatalogtekst for mer informasjon.

1. Klexane SPC 09.03.2017 pkt. 9   2. Klexane SPC 09.03.2017 pkt. 4.1   3. Klexane SPC 09.03.2017 pkt. 4.3   4. Klexane SPC 09.03.2017 pkt. 4.8
5. Klexane SPC 09.03.2017 pkt. 4.4   6. Klexane SPC 09.03.2017 pkt. 4.5

Utvalgte indikasjoner2:

Se felleskatalogtekst for fullstending liste over alle indikasjoner.

Over 25 års klinisk bruk1

Det foreligger ikke anbefaling om dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon, men nøye 
klinisk overvåkning tilrådes. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Hetteglasset inneholder 
benzylalkohol og skal ikke brukes hos nyfødte eller for tidlig fødte barn. Eldre: Ikke nødvendig med 
dosejustering hos eldre ved andre indikasjoner enn STEMI, med mindre nyrefunk sjonen er nedsatt. Ved 
akutt STEMI hos eldre ≥75 år skal ikke en initial i.v. bolusdose gis. Dosering innledes med 75 IU/kg (0,75 
mg/kg) s.c. hver 12. time (maks. 7500 IU (75 mg) kun for hver av de 2 første s.c. dosene, etterfulgt av 75 
IU/kg (0,75 mg/kg) s.c. for påfølgende doser). Økt blødnings risiko er sett ved terapeutiske doser hos 
eldre ≥80 år. Nøye klinisk overvåkning er anbefalt, særlig for de som er ≥80 år. Dosereduksjon kan 
vurderes hos eldre >75 år som behandles for STEMI. Vekt: Kvinner med lav vekt (<45 kg) og menn med 
lav vekt (<57 kg) vil ved profylaktiske doser (ikke vektjusterte) ha økt risiko for blødning ved 
enoksaparinbehandling. Nøye klinisk overvåkning an befales. Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt 
sprøyte: Klar til bruk, til s.c. injeksjon. Luftboblen i sprøyten skal ikke fjernes før injeksjon/bruk, da dette 
kan føre til tap av legemiddel. Når legemid delmengden som skal injiseres må justeres basert på 
pasientens kroppsvekt, skal overskytende vo lum fjernes fra den graderte sprøyten før injeksjon. Vær 
oppmerksom på at det i enkelte tilfeller ikke er mulig å oppnå en eksakt dose pga. graderingen på 

sprøytene, og i slike tilfeller skal dosen rundes opp til nærmeste gradering. Skal ikke blandes med andre legemidler. Hetteglass (flerdose): Til i.v. (bolus) injeksjon og kun ved indikasjonen akutt STEMI, 
straks etterfulgt av en s.c. injek sjon. Både hetteglass og ferdigfylt sprøyte kan gis som i.v. injeksjon. Administreres da via en i.v. tilgang, se Administrering. Kan administreres sammen med fysiologisk 
saltvann (0,9%) eller med 5% glukoseoppløsning. Skal ikke blandes eller administreres sammen med andre legemidler. For å unngå mulig blanding med andre legemidler skal den i.v. tilgangen som er 
valgt skylles med en til strekkelig mengde fysiologisk saltvann (0,9%) eller 5% glukoseoppløsning før og etter i.v. bolus administrering. Bruk av en tuberkulinsprøyte eller tilsvarende anbefales for å sikre 
opptrekking av nøyaktig legemiddelvolum. Administrering: Gis som dyp s.c. injeksjon ved forebyggelse av VTE etter kirurgi, ved behandling av DVT og PE og ved behandling av ustabil angina og 
NSTEMI. Ved akutt STEMI innledes behandling med 1 i.v. bolusdose straks etterfulgt av s.c. injeksjon. Ved fore byggelse av trombedannelse i ekstrakorporal sirkulasjon under hemodialyse gis 
enoksaparin i den arterielle delen av dialyseenheten. Enoksaparin skal ikke gis i.m. Ferdigfylt sprøyte: Administreres ved dyp s.c. injeksjon og bør fortrinnsvis gjøres når pasienten ligger. Hele lengden av 
nålen skal stikkes vertikalt inn i hudfolden som holdes forsiktig mellom tommel og pekefinger. Hudfolden skal ikke slippes før injeksjonen er helt ferdig. Ikke gni på injeksjonsstedet etter administrering. 
In jeksjonsstedet bør byttes på mellom høyre og venstre side av anterolaterale eller posterolaterale av mageregionen/abdomen. Se for øvrig pakningsvedlegget for nærmere bruksanvisning. Hetteglass: 
I.v. (bolus) injeksjon (kun ved indikasjonen akutt STEMI): Initieres med en i.v. bolus injeksjon, straks etterfulgt av en s.c. injeksjon. Både hetteglass og ferdigfylt sprøyte kan gis som i.v. injeksjon. Ved bruk 
av gradert ferdigfylt sprøyte til den innledende bolusdosen på 3000 IU (30 mg) fjernes overskytende volum slik at sprøyten kun inneholder 3000 IU (30 mg). Deretter kan dosen injiseres rett i i.v.-slangen. 
For pasienter som behandles med PCI, administreres en ytterligere bolusdose på 30 IU/kg (0,3 mg/kg) dersom siste s.c. administrering ble gitt >8 timer før oppblåsing av ballongen. For å sikre 
nøyaktigheten til det lille volumet som skal injiseres anbefales det å fortynne legemidlet til 300 IU/ml (3 mg/ml), se SPC for bruksanvisning. Hemodialyse; injeksjon i arteriell del: Ved he modialyse gis 
enoksaparin via den arterielle delen av dialyseenheten for å forhindre trombedannel se i enheten. Administrering under spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon: Se SPC for pro sedyre ved profylaktiske 
doser og ved doser brukt til behandling. Risiko for spinale/epidurale he matomer, se Forsiktighetsregler. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for enoksaparin, heparin og heparinderivater, inkl. andre 
lavmolekylære hepariner. Immunmediert heparinindusert trombocytopeni (HIT) i løpet av de siste 100 dagene eller ved tilstedeværelse av sirkulerende antistoffer. Aktiv klinisk signifikant blødning og 
sykdommer med høy blødningsrisiko, inkl. nylig hjerneblødning, gastrointestinale sår, tilstede værelse av maligne neoplasmer med høy blødningsrisiko, nylig kirurgi i hjerne, ryggmarg eller øy et, kjente 
eller mistenkte øsofageale varicer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer el ler alvorlige intraspinale eller intracerebrale vaskulære misdannelser. Spinal-/epiduralanestesi eller lokoregional 
anestesi når enoksaparin er brukt terapeutisk i løpet av de foregående 24 timene. Het teglass: Hypersensitivitet for benzylalkohol. Hetteglassene skal ikke brukes til nyfødte eller for tid lig fødte barn. 
Forsiktighetsregler: Generelt: Enoksaparin og andre lavmolekylære hepariner (LMWH) kan ikke brukes om hverandre (enhet for enhet) pga. forskjellig fremstillingsprosess, molekylvekt, enheter, 
dosering, klinisk effekt og sikkerhet som medfører ulikheter i farmakokinetikk og biologisk aktivi tet, f.eks. antitrombinaktivitet og blodplateinteraksjon. Man må derfor være oppmerksom på og føl ge 
retningslinjene for bruk av hvert enkelt preparat nøye. Historie med heparinindusert trombocy topeni (HIT) (>100 dager siden): Antistoffer kan være tilstede i sirkulasjonen i flere år. Enoksapa rin brukes 
med ekstrem forsiktighet hos pasienter med HIT med eller uten trombose i anamnesen. Bruk i slike tilfeller må kun tas etter en nøye nytte-/risikoanalyse og etter at alternative behandlin ger med ikke-
hepariner er vurdert. Monitorering av blodplater: Risiko for antistoffmediert HIT kan vedvare i flere år, og er også tilstede med LMWH. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter 
behandlingsstart. Det er derfor anbefalt å måle antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. Ved fall i platetallet på 30-50% av initial verdi, må behandlingen umiddelbart avbrytes og pasienten 
settes på annen ikke-heparin antikoagulasjonsbehandling. Blødning: Ved blødning må årsaken undersøkes og behandling iverksettes. Forsiktighet utvises ved tilstander som øker blødningsfaren, som 
f.eks. ved svekket hemostase, tidligere magesår, nylig iskemisk slag, al vorlig arteriell hypertensjon, nylig diabetes retinopati, nevrokirurgi eller øyeoperasjoner, eller sam tidig behandling med andre 
legemidler som påvirker hemostasen. Laboratorietester: Doser brukt ved profylakse mot venetrombose påvirker ikke enoksaparin blødningstid og standard blodkoagu lasjonstester signifikant. 
Blodplateaggregeringen eller bindingen av fibrinogen til blodplatene på virkes heller ikke. Ved høyere doser kan aPTT og ACT øke. Denne økningen er ikke lineært kor relert med økning av enoksaparins 
antitrombotiske aktivitet og derfor uegnet til å måle enoksapa rinaktivitet. Spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon: Skal ikke utføres i løpet av de første 24 timene etter administrering av terapeutiske 
doser enoksaparin. Tilfeller av spinale/epidurale hema tomer som resulterte i langvarig eller permanent paralyse ved samtidig bruk av enoksaparin og spi nal-/epiduralanestesi, er rapportert. Risikoen 
antas å være høyere ved bruk av daglige doser >4000 IU (40 mg), ved postoperativt inneliggende epiduralkateter eller ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen (f.eks. NSAID), ved 
traumatisk eller gjentatt spinal-/epiduralpunksjon, eller hos pasienter med spinalkirurgi i anamnesen eller spinalmisdannelser. For å redusere potensi ell blødningsrisiko må plassering og fjerning av kateter 
utføres når antikoagulant effekt av enoks aparin er lav, dvs. minst 12 timer etter administrering av lavere doser og minst 24 timer etter høyere doser. Ved ClCR 15-30 ml/minutt bør det vurderes å doble 
utsettelsestiden. Etter fjerning av kateter bør minst 4 timers utsettelse av neste enoksaparindose vurderes. Beslutter man å gi antikoagulasjon sammen med epidural- eller spinalanestesi/-analgesi eller 
spinalpunksjon, må det foretas hyppige kontroller for å oppdage ev. symptomer på nevrologisk svikt, som ryggsmerter, nummenhet eller svakhet i ben, dysfunksjon i tarm og/eller blære. Pasienten må 
instrueres om å informere legen straks hvis noen av symptomene nevnt over skulle forekomme. Mistenkes spinalt hematom, kreves rask diagnose og behandling inkl. spinal dekompresjon som må 
igangsettes omgående. Hudnekro se/kutan vaskulitt: Hudnekrose og kutan vaskulitt er rapportert med LMWH og skal føre til øye blikkelig seponering av behandlingen. Perkutan koronar revaskularisering: 
For å redusere risiko for blødning etter vaskulære inngrep ved behandling av ustabil angina, NSTEMI og akutt STEMI, må de anbefalte tidsintervallene mellom hver enoksaparindose følges nøye. Det er 
viktig å oppnå hemostase ved innstikkstedet etter PCI. I de tilfeller en lukkemekanisme brukes kan innføringshyl sen fjernes med en gang. Hvis manuell kompresjonsmetode brukes skal innføringshylsen 
fjernes 6 timer etter siste i.v./s.c. enoksaparindose. Hvis enoksaparinbehandlingen fortsetter skal neste dose ikke gis før 6-8 timer etter at innføringshylsen er fjernet. Prosedyrestedet skal observeres for 
å kun ne oppdage tegn til blødninger eller hematomdannelse. Akutt infeksiøs endokarditt: Bruk av hepa rin ved akutt infeksiøs endokarditt er ikke anbefalt pga. risiko for cerebral blødning. En grundig 
nytte/risikovurdering må tas hvis bruk anses som absolutt nødvendig. Kunstige hjerteklaffer: Be grenset data. Brukes med forsiktighet som profylakse hos pasienter med kunstige hjerteklaffer. Gravide 
med kunstig hjerteklaff, se Graviditet, amming og fertilitet. Eldre, nedsatt leverfunksjon eller lav vekt: Se Dosering. Nedsatt nyrefunksjon: Ved nedsatt nyrefunksjon er eksponeringen for enoksaparin økt, 
noe som øker risikoen for blødning. Nøye klinisk overvåkning anbefales, og bio logisk monitorering ved måling av anti-Xa-aktivitet kan vurderes. Se Dosering. Pasienter med fed me: Sikkerhet og effekt 
av profylaktiske doser ved fedme (BMI >30 kg/m2) er ikke klarlagt. Det finnes ingen konsensus for dosejustering. Disse pasientene bør overvåkes nøye mht. tegn og symp tomer på tromboembolisme. 
Hyperkalemi: Hepariner kan undertrykke utskillelsen av aldosteron fra binyrene og føre til hyperkalemi. Plasmakalium bør kontrolleres regelmessig, særlig ved diabe tes mellitus, kronisk nyresvikt, allerede 
eksisterende metabolsk acidose og pasienter som tar lege midler kjent for å øke kalium. Hjelpestoff: Hetteglassene inneholder benzylalkohol (konserverings middel), og skal ikke benyttes hos nyfødte 
eller for tidlig fødte barn pga. fare for «gasping syndro me». Benzylalkohol kan også gi forgiftninger og anafylaktoide reaksjoner hos spedbarn og barn ≤3 år. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ikke-anbefalte kombinasjoner: Det anbefales at behandling med midler som påvirker hemostasen seponeres før enoksaparinbehandling startes, om 
ikke bruken er strengt nødvendig. Slike midler er: Systemiske salisylater, ASA, NSAID, andre trombolytika (f.eks. alteplase, reteplase, streptokinase, tenekteplase, urokinase) og antikoagulantia. Dersom 
samtidig bruk er nødvendig skal enoksaparin brukes med nøye klinisk overvåkning og laboratorietester når relevant. Kombinasjoner som brukes med forsiktighet: Blodplateaggregasjonshemmere inkl. 
ASA i doser som brukes ved kardioprotek sjon, klopidogrel, tiklopidin og glykoprotein IIb/IIIa-antagonister brukt ved akutt koronarsykdom (pga. blødningsrisiko), dekstran 40 og systemiske 
glukokortikoider. Legemidler som øker kalium nivået i serum kan gis samtidig under nøye klinisk overvåkning og relevante laboratorietester. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen holdepunkter 
for at enoksaparin passerer pla centabarrieren i 2. og 3. trimester. Data fra 1. trimester mangler. Dyrestudier indikerer ikke repro duksjonstoksiske effekter. Preparatet bør kun brukes under graviditet 
dersom strengt nødvendig. Ingen økt risiko for blødning, tromobocytopeni eller osteoporose ved bruk, men gravide bør følges nøye opp mht. tegn på blødning eller overdreven antikoagulasjon og skal 
bli informert om risikoen for blødning. Ferdigfylt sprøyte anbefales ved bruk da hetteglasset inneholder benzylalkohol som krysser placenta. Dersom epiduralanestesi er planlagt anbefales det å avslutte 
behandlingen med enoksaparin på forhånd. Gravide med kunstig hjerteklaff kan ha en forhøyet risiko for tromboem bolisme og bruk anbefales ikke. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men oral 
absorpsjon er lite sannsynlig. Kan brukes under amming. Fertilitet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier viste ingen påvirkning på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Lever/galle: 
Forhøyede leverenzymer (i hovedsak transami naser; >3 × ULN). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Blødninger (hematom, ekkymose uten om injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistakse og 
gastrointestinal blødning), hemoragisk anemi, trombocytopeni, trombocytose (blodplater >400 g/liter). Hud: Urticaria, pruritus, erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: Hodepine. 
Øvrige: Reaksjoner på injek sjonsstedet: Hematom, smerter, eller annen reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, kuler, smerter, reaksjoner. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Hud: Bulløs der matitt. Lever/galle: Hepatocellulær leverskade. Øvrige: Lokal irritasjon, hudnekrose ved injek sjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Eosinofili, hemoragisk anemi, 
immuno allergisk trombocytopeni med trombose; i enkelte tilfeller ytterligere komplisert av organinfarkt el ler iskemi i ekstremitetene. Hjerte/kar: Tilfeller av spinale/epidurale hematom (disse reaksjonene 
har resultert i forskjellig grad av nevrologisk skade, inkl. langvarig eller permanent lammelse). Hud: Alopesi, kutan vaskulitt, hudnekrose som vanligvis oppstår ved injeksjonsstedet (forut for sli ke 
reaksjoner opptrer ofte purpura eller infiltrerende og smertefulle erytematøse utslett), kuler på injeksjonsstedet (inflammatoriske infiltrater som ikke var cyster med innkapslet enoksaparin; disse forsvinner 
etter få dager og avbrudd er unødvendig). Immunsystemet: Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Lever/galle: Kolestatisk leverskade. Muskel-skjelettsystemet: Osteoporose etter 
langtidsbruk (>3 måneder). Undersøkelser: Hyperkalemi. Se SPC for detaljer vedrørende ulik bivirkningsfrekvens innenfor ulike indikasjoner i kliniske studier. Overdosering/Forgiftning: Store doser 
enoksaparin i.v., s.c. eller ekstrakorporal kan gi blødnin ger. Effekten kan nøytraliseres med protaminsulfat som langsom i.v. injeksjon. 1 mg protaminsul fat nøytraliserer antikoagulasjonseffekten av 100 
IU (1 mg) enoksaparin hvis enoksaparin er gitt <8 timer tidligere. Hvis enoksaparin er gitt >8 timer tidligere, eller ved behov for gjentatt dosering av protaminsulfat, gis 0,5 mg protaminsulfat pr. 100 IU (1 
mg) enoksaparin. Dersom enoksaparin er gitt >12 timer tidligere, er injeksjon av protaminsulfat kanskje ikke nødvendig. Selv ved høye doser protamin, kan anti-Xa-aktiviteten aldri fullstendig nøytraliseres 
(maks. 60%). Ved stort peroralt inntak av enoksaparin (aldri rapportert) forventes ingen komplikasjoner, pga. meget liten gastroin testinal absorpsjon. Se Giftinformasjonens anbefalinger for heparin B01A  
B01 på www.felleska talogen.no. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares <25°C. Ferdigfylte sprøyter: Skal ikke fryses. Hette glass: Skal ikke oppbevares i >28 dager etter at det er tatt i bruk. 
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske: 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 10 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøy te, 2000 IU (20 mg)) kr 235,80. 50 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 2000 IU (20 mg)) kr 1034,10. 10 × 0,4 ml1 

(ferdigfylt sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 397,30. 50 × 0,4 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 1841,40. 10 × 0,6 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 6000 IU (60 mg)) kr 514,00. 10 × 0,8 ml1 (fer digfylt sprøyte, 8000 
IU (80 mg)) kr 567,10. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 10 000 IU (100 mg)) kr 633,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass: 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 3 ml1 (hettegl., 30 000 IU (300 mg)) kr 274,20. 
15 000 IU/ml (150 mg/ml): 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte m/auto matisk sikkerhetsanordning, 12 000 IU (120 mg)) kr 832,50. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte m/auto matisk sikkerhetsanordning, 15 000 IU 
(150 mg)) kr 932,10. Refusjon: 1B01A  B05_1 Enoksaparin  Refusjonsberettiget bruk: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket 
risiko for venøs tromboembolisme og som er immobili sert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagulasjon ved hemodialyse 
og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lun ge-emboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
-20 Tromboseprofylakse ved ki rurgi 136 -20 Tromboseprofylakse ved 

ki rurgi
136 K74 Angina pectoris ustabil - I21 Akutt hjerteinfarkt -

K75 Akutt hjerteinfarkt - I22 Påfølgende hjerteinfarkt -
-51 Organtransplantasjon 136 -90 Palliativ behandling i 

livets sluttfase
136 K93 Lungeemboli - I26 Lungeemboli -

K94 Dyp venetrombose - I80 Flebitt og tromboflebitt -
-90 Palliativ behandling i livets 

sluttfase
136 D68.8 Andre spesifiserte  

koagula-
sjonsforstyrrelser

- U28 Redusert funksjonsevne 
ny redialyse

- I82 Annen emboli og 
trombose i vener

-

B83 Koagulasjonsdefekt INA 136 D68.9 Uspesifisert 
koagulasjons forstyrrelse

136 Z94 Status etter 
transplantert or gan 
og vev

136

B83 Koagulasjonsdefekt spesifi sert - I20.0 Ustabil angina - Z99.2 Avhengighet av 
nyredialyse

-

Vilkår: (136)  Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. Sist endret: 27.11.2017 Basert på SPC godkjent av SLV: 09.03.2017

sanofi-aventis Norge AS   Pb 133, 1325 Lysaker   Tel.: 67 10 71 00   www.sanofi.no       SANO.ENO.17.11.0341(1)

Indikasjon Doseringsregime 

Profylakse mot VTE 2000 IU (20 mg) s.c. 1 gang daglig 

Behandling av DVT og PE 100 IU/kg (1 mg/kg)  s.c. 1 gang daglig 

Behandling av ustabil angina og NSTEMI 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. 1 gang daglig 

Behandling av akutt STEMI (pasienter 
<75 år)

1 × 3000 IU (30 mg) i.v. bolusdose + 100 IU/
kg (1 mg/kg)  s.c. og deretter 100 IU/kg  
(1 mg/kg)  s.c. hver 24. time.

Behandling av akutt STEMI (pasienter 
>75 år)

Ingen initial i.v. bolus, 100 IU/kg (1 mg/kg) 
s.c. og deretter 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. hver 
24. time. 

... felleskatalogteksten fortsetter på motstårende side.



Fellowship i  
overekstremitetskirurgi i 

AUSTRALIA

Etter et fantastisk år i Australia er det fortsatt tiden før avreise som står igjen 
som en vesentlig del av historien om dette året.

Sondre Hassellund, [sett inn]

Ideen om et år som fellow i Australia ble født på AO- 
kurs i Tromsø. Jeg kom i snakk med en dansk hånd- 
kirurg som hadde vært et år i Sidney og som varmt 
kunne anbefale dette. Etter samtaler i heimen satte  
vi igang leting etter mulige steder å reise, og jeg disku-
terte muligheten med mine kolleger. 

Samtidig som jeg begynte å søke på utlyste fellowship-
stillinger fikk jeg kontakt med en norskættet australsk 
håndkirurg som noen år tidligere hadde vært fellow i 
Oslo, blant annet på avdelingen der jeg nå jobbet. Jeg 

henvendte meg til ham for å få noen råd eller ideer 
som hvordan jeg skulle gå fram, og at jeg ønsket å få 
erfaring både med hånd- og albuekirurgi. Jeg fikk flere 
råd og et konkret alternativ, ”you can just come to  
my hospital”!

Etter litt epostutveksling fikk jeg et konkret (men 
uformelt) tilbud om å komme til Newcastle/Maitland 
som fellow i overekstremitetskirurgi. Like etter takket 
jeg ja, men jeg hadde ennå ikke skjønt hvor lang veien 
var igjen før dette kunne bli en realitet. 

Reisebrev

Veien til arbeidstillatelse
Prosessen med å få godkjenning som ortoped i Austra-
lia viste seg å være svært lang og tungrodd. Australske 
regler står ikke noe tilbake for norske når det gjelder 
formalia og papirarbeid. 

Vi skulle reise fra Norge 8. juli. På veien skulle vi ha et 
stopp på 10 dager i Thailand før vi skulle inn i Australia. 
Da vi dro hadde vi ikke visum til Australia siden lisen-
sen min ikke var klar, men jeg hadde fått signaler om 
at det var like før. Imidlertid hadde jeg ikke lenger jobb 
i Norge, en kone med permisjon fra jobb, 2 skolebarn 
med oppsagt skoleplass og en 4-åring uten barnehage-
plass, så det var ikke noe alternativ til å reise. 

Etter en liten uke i Thailand hadde vi ikke noe annet 
valg enn å søke om turistvisum. Vi fikk oppmuntrende 
opplyst at det var lov å søke turistvisum samtidig som 
arbeidsvisum, men hvis det ved innreise var mistanke 
om at vi ikke planla å være turister ville vi bli nektet å 
komme inn. Det viste seg imidlertid at det ikke skulle 
være noe problem og vi kunne puste lettet ut da vi satt 
i taxi på vei inn i Sidney. 

Opprinnelig skulle jeg ha startet å jobbe 1. august, 
men siden vi var turister ”måtte” vi ta turen til Cairns 
og Great Barrier Reef. Mens vi var der kom den noe de-
primerende opplysningen om at saksbehandleren min 
hos lisensmyndighetene hadde sluttet og at saken min 
ble overført til en annen. Etter kort tid fikk jeg beskjed 
om at de ved ny gjennomgang av saken min måtte de 
dessverre med om mer dokumentasjon. Den 12. august 
fikk jeg for andre gang beskjed om at lisenssøknaden 
min var fullstendig. Søknaden ble deretter raskt god-
kjent og tilslutt fikk jeg arbeidsvisum! 

Endelig var alt av formalia på plass og vi kunne be-
gynne å fungere i en ny hverdag. Både på jobb og skole 
ble vi møtt av vennligsinnede mennesker og vi fikk 
endelig ro til å tenke at dette kunne bli bra.

Newcastle
Byen Newcastle ligger ca. 2 timer med bil eller tog 
nord for Sidney. Det er et tidligere industriområdet 
som gradvis er i endring. Det er fantastiske strender 
og et fantastisk klima, men i horisonten ligger fortsatt 
kullasterne som bringer kull fra gruvene i innlandet 
til det asiatiske markedet. I en periode var det mange 
norske medisinstudenter på Universitetet i Newcastle 
og mange har derfor kjenninger i Norge. 

Jobbhverdag
Jeg var veldig spent på hvordan jobbhverdagen kom 
til å bli. Det er veldig ulikt hvor mye man jobber som 
fellow. For min del ble jobbhverdagen fleksibel. Jeg 
var ansatt 50 % på et offentlig sykehus og var der to 
eller tre dager i uka. Ellers var jeg med en av mine tre 
supervisorer på jobb på private sykehus. Videre kunne 
jeg velge hva jeg ville være med på ut fra hva som var 
mest interessant for meg. 

Som ”overseas trained” får man begrenset lisens. Jeg 
kunne jobbe og operere i det offentlige helsevesenet, 
men jeg kunne ikke ha noen formell posisjon privat 
selv om jeg i praksis assistere. 

”  Både på jobb og skole ble vi møtt av 
vennligsinnede mennesker og vi fikk 
endelig ro til å tenke at dette kunne 
bli bra ...”
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New Castle – Australias 7. største by ligger litt nord  
for Sydney.
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En gjennomsnittlig uke drev jeg med håndkirurgi to 
dager, skulder/albue (med skulderovervekt) 2 dager i 
uken. Den siste dagen var det ingen overlege på det 
offentlige sykehuset og jeg hadde og jeg hadde ansvar 
for å veilede legene i spesialisering. 

Helsevesen på australsk
Det var veldig interessant å få innblikk i hvordan helse-
vesenet ser ut i et annet land. Det skal sies at Australia 
er et stort land og organiseringen av helsevesenet er 
ulikt fra sted til sted. Derfor er ikke nødvendigvis mine 
observasjoner gjenkjennelige for alle. Imidlertid er det 
et to-delt helsevesen og en veldig stor del av den  
elektive ortopedien utføres privat. Det et godt tilbud  
offentlig for akutte skader, mens ventetiden for plan-
lagte inngrep stort sett er meget lang.

Privat fikk jeg innblikk i stor effektivitet. Kirurgen var 
stand-by på operasjonsstua stort sett hele tiden og 
bidro til framdriften. Vasking og dekking er vanligvis 
kirurgen eller assistentens ansvar. Det er en egen 
legejobb å være kirurgisk assistent. Mange av disse er 

allmennleger på deltid, andre arbeider kun som kirur-
gisk assistent og er en viktig del av operasjonsteamet. 
Det er vanligvis rikelig med personell på operasjons-
avdelingen som deltar i pasienttransport og leiring og 
som hjelper å finne nødvendig utstyr. 

Utstyrsindustrien er ofte veldig synlig, og det er vanlig 
at en representant er med under inngrepene. De kom-
mer også på operasjonene på offentlige sykehus, og 
de ser det som sitt ansvar at operasjonssykepleierne 
vet hva kirurgen trenger. Totalt sett bidrar dette til at 
mange ansatte er involvert på hver stue, og det er også 
flere inne på stuene under operasjonene enn man er 
vant til fra Norge. Sammenliknet med standarden ved 
norske sykehus er vask og dekking av operasjonsfel-
tet raskere og mindre nøyaktig. Kirurgen har en mer 
opphøyd posisjon enn i Norge, og det sitter nok lenger 
inn å kritisere vaskingen enn det gjør her, men også i 
Australia mener operasjonssykepleierne at de vasker og 
dekker bedre enn kirurgene!

De fleste ortopedene driver solo-praksis. Endel samar-
beider i kontorfellesskap, men hver kirurg velger hvor-
dan de selv skal organisere egen praksis, hvilke typer 
operasjoner de skal tilby, hvilken teknikk de går for og 
hvordan utstyr de bruker. Dette tar de også med seg når 
de opererer offentlig (som de fleste gjør 1-2 ganger pr. 
måned) slik at sykehusene må innrette seg etter kirurg-
ene. Når egen praksis skal settes opp må man skaffe 
seg nok arbeid, men det er også avgjørende å sikre et 
godt rykte. Fornøyde pasienter og få komplikasjoner er 
avgjørende for å har nok å gjøre. 

Familieliv
Hele familien fant seg veldig godt til rette, og vi ble 
godt integrert i vår lille ”suburb”. Barna trivdes godt på 
skolen og fikk lært seg språk på en veldig annen måte 
enn på skolen i Norge. Enkelte overraskende problemer 
møtte vi også på. Eldstemann på 10 år spilte fotball 
hver dag på skolen, men det tok tid før han kunne være 
med i den organiserte idretten. Han måtte nemlig ha 
på plass ”international transfer” før han kunne registre-

”  Utstyrsindustrien er ofte veldig synlig, 
og det er vanlig at en representant er 
med under inngrepene. De kommer 
også på operasjonene på offentlige 
sykehusa ...”

Fellowship i overekstremitetskirurgi i Australia fortsatt ...

res formelt. På dette feltet viste Australia seg å være 
enda mer byråkratisk enn Norge! I tillegg viste det seg 
at det faktisk er fult mulig å bli lei strender, bølger og 
sol, i alle fall for en kort periode. Både voksene og barn 
savnet snø og vinter da vi var i Australia, men nå vil 
nok savnet etter bølgene og strendene alltid være der. 

Det var interessant å oppleve hvordan et solid helse- 
vesen med stort sett de samme mulighetene som i 
Norge kan skille seg fra det vante her hjemme, og det 
er ikke tvil om at det er mye å lære av å se hvordan 
faget praktiseres andre steder. Indikasjonene for opera-
sjon varierer noe mellom de lokale kirurgene, men 
det er også forskjeller mellom tradisjonene i Norge og 
Australia. Jeg ble introdusert for enkelte nye prosedyrer 
som jeg tar med meg videre, men det jeg lærte mest  
av var å få en ny innfallsvinkel både på det rent faglige 
og på hvordan faget organiseres. 

For meg året i Australia et år med faglig input, men 
totalpakken for hele familien var en uvurderlig opp- 
levelse. Jeg kan på det sterkeste anbefale utenlands-
opphold for de som har muligheten!

Tusen takk til Norsk håndkirurgisk forening for tildeling 
av reisestipend.

” I tillegg viste det  
seg at det faktisk  
er fult mulig å bli  
lei strender,  
bølger og sol ...”

Spektakulær utsikt fra ANZAC Memorial Walk,  
New Castle, Australia

Norsk forening for skulder- og albuekirurgi 
(NFSA) deler hvert år ut et stipend på NOK 
10 000 til beste foredrag innen skulder- og 
albuekirurgi på høstmøtet. Vi gratulerer fjorårets 
stipendvinner, Jan Arild Klungsøyr, med frem- 
ragende arbeid. 

Jan Arild skrev en artikkel i NOP nr. 1, 2018 som  
refererer gruppens forskning og utvikling av ny  
operasjonsteknikk ved instabilitet i skulder. 

Vinneren av stipendet får i tillegg til prispengene  
mulighet til å holde foredraget på nytt i en egen  
seanse sammen med stipendvinnere fra de andre  
spesialforeningene og kjempe om prisen for beste 
innlegg på høstmøtet.

Vår  stipendvinner har de senere år også på invitasjon 
fra SECEC (den europeiske skulder og albueforeningen) 
mulighet til å holde foredraget på SECEC-kongressen 
påfølgende år og være med i konkurransen om  
National Societies Best Paper Prize.

Mvh Styret i NFSA

Gratulasjon
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Reisebrev

Jeg var så heldig å bli trukket ut som vinner av reisestipend på artroskopi-
foreningens vintermøte i februar som skulle brukes til årets ESSKA kongress. 
ESSKA (The European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and  
Arthroscopy) er en europeisk forening som forener ortopediske kirurger og 
som i tillegg til å arrangere kongresser hvert andre år, publiserer prestisje-
fylte tidsskrifter, bøker og organiserer mange kurs og legger til rette for  
ulike fellowships.

Alexander Nagel Tandberg, Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus

Skottland og Glasgow by var vertskap for ESSKA 
kongressen 2018 som gikk av stabelen 8.-12. mai. Det 
er en stor kongress med ca. 3 200 deltagere fra hele 
verden og over 400 representanter fra industrien. Vi 
landet i sedvanlig skotsk vær til 14 grader og lett yr. 

Dagene var lange og spekket med et imponerende 
program så det var ikke mye tid til å være ute uansett. 
Sesjonene er parallelle med hovedtyngden på knær 
(protesekirurgi, ACL, meniskrot, degenerative knær, 
osteotomier, multiligamentskader), artroskopi i skulder, 
kne og ankel, idrettsmedisin og return to play og mye 
mer. Det var interresante debatter med internasjonale 
panel hvor kasuistikker ble diskutert.

Kirurgisk behandling av degenerative knelidelser 
skapte spesielt engasjement blant de britiske ortope-
dene fordi forsikringselskapene ikke lenger betaler for 
artroskopi. Dette var ikke alle enig i. 

Et gjennomgående tema var behandling med såkalt 
regenerativ medisin og spesielt bruken av plateberiket 

plasma (PRP). Evidensen for klinisk bruk er fortsatt 
særdeles sparsom for behandling av muskel- og  
skjeletskader, samt ved osteoartrose. Det ble manet  
til å begrense bruken og at det i fremtiden er behov  
for flere kliniske kvalitetsstudier. 

For min egen del var nok høydepunktene ”Instructional 
course” foredragene der det ble presentert konkrete 
tips og triks å ta med seg på operasjonstuen. Dagene 
var lange men det ble tid til en skotsk pint eller to på 
kvelden, samt kollegialt samvær. Jeg vil anbefale alle 
LIS`er som er interessert å delta på denne kongressen, 
det er faglig bra, inspirerende forelesere og man  
blir godt kjent i miljøet. Neste mulighet er ESSKA  
kongressen i Milano 2020 og det skal jo være en fin by.  
Takk til artroskopiforeningen for reisestipendet.

Foto: Bells Bridge, The Armadillo Clyde Auditorium and 
The Hydro.The bridge was built to allow pedestrians 
easy access to the Exhibition centres from across the 
Clyde, Glasgow Scottland. 

ESSKA 2018 

REISEBREV fra GLASGOW

DJO Nordic AB | Murmansgatan 126 | SE-212 25 Malmö  | Tel 23 9 09 27 | info.nordic@DJOglobal.com | www.DJOglobal.no

by

I 1978 ble DonJoy grunnlagt i en garasje i California av  
en lokal fotballspiller sammen med en lokal advokat.  
Mark Nordquist og Ken Reed døpte sitt nye selskap etter 
sine respektive koner, som het Donna og Joy, dermed var 
DonJoy skapt. De første produktene var enkle sleeves som 
ble laget av Neopren og dros opp over kneet, ankelen eller 
albuen for å beskytte eller støtte leddene.

I 1980 begynte selskapet å gå veldig bra og i sam-
band med at DonJoy introduserte en rigid kneortose med 
4-punktssystem ferdig til bruk. Timingen kunne ikke vært 
bedre. Den moderne epoken innenfor sportmedisin va i opp-
blomstring og produkter fra DonJoy var veldig ettertraktet. 
Siden dette har DonJoy utviklet seg til å bli et globalt vare-
merke og introdusert mange nye innovative produkter som 
har forandret markedet i den ortopediske verden.

Kontakt gjerne din lokale Produktspesialist for mer in-
formasjon om DonJoy og vårt brede utvalg av kneortoser og 
andre ortopediske hjelpemiddel.

KONTAKT DIN LOKALE PRODUKTSPESIALIST

by

BRACING & SUPPORTS
2018 – 2019

BRACING & SU
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Anne-Berit Auran:
mobil 41 52 56 11
Anne-Berit .Auran@DJOglobal.com
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…at	tilgang	til	fremre	portal	
kan	gjøres	på	måten	beskrevet	
nedenfor?	Pass	på	at	du	står	i	
ledd	før	du	skyver	skop-hylse	
og	mandreng	helt	igjennom	for	
å	lage	fremre	portal.	
	
Takk	til	professor	Eirik	Solheim		
for	bilder	og	tips!

Skop-hylse med mandreng presses (innenfra-ut) gjennom 
rotatorintervall og fremre portal.

Skyv shaveren inn (og skop skubbes tilbake).

1

4

Mandreng fjernes. Skopes settes nesten helt inn i hylsen.

2

Stopp når du kjenner at begge ligger fritt i leddene.

5

Tupp av shaver plasseres i enden av hylsen.

3

Visste du …

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



Tittel...
Stikktittel...

Tekst...

FORSTÅ FUNKSJONEN TIL PLATEN DU BRUKER!
Jeg	ble	riktig	forbanna	eller	mer	riktig	opprørt	her	forleden	når	kollegaen	pekte	i	
plateskrinet	og	ba	om	en	buttressplate!	

Buttressplate	(støtteplate)	beskriver	kun	hvordan	den	er	blitt	brukt/plassert	i	forhold	
til	bruddet.	Det	sier	ingen	verdens	ting	om	hvordan	den	ser	ut,	ikke	noe	om	tykkel-
sen,	lengden,	formen,	fargen	eller	lukten.	Jeg	opplever	det	altfor	ofte	at	ortopeder	
ikke	forstår	funksjonen	til	platen	de	bruker	og	det	skuffer	meg.	Ekstremt	mye.

En	buttressplate	skal	kunne	støtte	og	stabilsere	fragmentet	og	således	hindre		
dislokasjonen.

Plater kan plasseres/fikseres slik at de fungerer som følgende:

•	Kompresjonsplate

•	Nøytralisasjonsplate	

•	Støtteplate	(buttressplate)

•	Antiglideplate	

•	Overbroende	plate

•	Tensjon	bånd

Omar Thorsteinn ArnasonSinnaortopeden

	En	buttressplate	virker	som	en	tommel	som	
dytter	det	dislokerte	fragmentet	på	plass.

With the A.L.P.S.® Proximal Humerus Plating System, Zimmer Biomet builds 
on the principle of Spatial Subchondral Support to deliver a  solution with two 
plating options that are designed to minimize the risk of varus collapse. 

• Two plating options based on fracture pattern and surgeon preference
• Three-dimensional scaffold, designed to resist varus stress 
• Blunt end pegs designed to minimize articular surface screw penetration.

To learn more, contact your local Zimmer Biomet sales representative.

© 2017 Zimmer Biomet. All rights reserved. This material is intended for health care professionals. Please see the package insert  for a complete listing of the indications,contraindications, precautions, warnings, 
adverse effects, and patient counseling information.  Rx Only. Results may vary.  Not all patients are candidates for this product and/or procedure. All content herein is protected by copyright, trademarks and 
other intellectual property rights owned by or licensed to Zimmer Biomet or one of 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 and the Zimmer Biomet sales force.  Distribution to any other recipient is prohibited.

Don’t settle when it comes to    
subchondral support.

TRAUMA
FOCUSED. DRIVEN. STRONG.
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”Eksamen”
1.  Hvilke at disse strukturene har kapillærer? 
a.  Cornea
b.  Epidermis
c.  Hyalin brusk
d.  Alle
e.  Ingen

2.  Hvilke av disse strukturene har lymfekar?
a.  Hjernevev
b.  Ryggmarg
c.  Benmarg
d.  Øyeeplet
e.  Ingen av de overnevnte har lymfekar

3.  Hvilken knokkel er først til å starte  
ossifisering, men senest til å fullføre?

a.   Skapula
b.  Clavicula
c.  Os pubis
d.  Hyoid
e.  Femur

4.  Hvilken rekkefølge av strukturer er korrekt 
fra lateralt til medialt i fossa antecubitalis?

a.  Nervus radialis,  bicepssenen,  arteria brachialis,  
nervus medianus

b.  Nervus medianus, arteria brachialis, bicepssenen, nervus radialis
c.  Nervus radialis, arteria brachialis, bicepssenen, vena cubitalis, 

nervus medianus
d.  Nervus medianus, bicepssenen, arteria brachialis, nervus radialis
e.  Nervus radialis, bicepssenen, vena cubitalis, nervus medianus
5.  Hvilke av disse strukturene passerer igjennom carpaltunnelen?
a.  Abductor pollucis lungus senen
b.  Flexor hallucis longus senen
c.  Flexor digitorum superfiscialis
d.  Nervus radialis
e.  Palmaris longus

6.  Hva gjør muskelen som springer ut fra tuber ischi/linea aspera  
og fester på fibula?

a.  Ekstenderer låret, bøyer kneet og roterer leggen utover

b.  Flekterer kneet og utadroterer leggen
c.  Ekstenderer og innadroterer låret
d.  Flekterer kneet og utadroterer låret
e.  Ingen muskel passer til beskrivelsen

7.  Hvor plasserer man stetoskopet for å lytte på  mitralklaffen?
a.  Høyre andre intercostalrom

b.  Venstre andre intercostalrom
c.  Høyre fjerde intercostalrom
d.  Venstre femte intercostalrom
e.  Over halskarene

8.  Wells score brukes for å vurdere sannsynlighet for DVT og hjelp i 
videre diagnostikk. Hvilke kriterier er ikke en del av Wells score?

a.  Hevelse/økt leggomkregts

b.  Nylig gjenomgått større kirurgisk inngrep
c.  Immobilisering
d.  Røyking
e.  Lokalisert ømhet langs venene i legg/lår

9.  Nyoppstått høyre grenblokk på EKG kan indikere:
a.  Behov for pacemaker

b.  Sannsynlig ubalanse i elektrolytter, særlig kalium
c.  Ferskt hjerteinfarkt
d.  Økt risiko for tromboemboli
e.  Er en normal del av aldringsforandringer

10.  En pasient har kjent ca recti med metastaser og får en patologisk 
femurfraktur. Hva er korrekt?

a.  Etter operasjon for frakturen bør han vurderes for cellegift for å redusere tumorbyrden
b.  Patologiske frakturer bør som hovedregel stråles postoperativt
c.   Biomekanisk skiller det ikke noe mellom patologiske frakturer og vanlige frakturer når det kommer 

til valg av implantat
d.  Dersom mulig bør man tilstrebe å strålebehandle frakturen preoperativt
e.   Det er alltid feil å operere metastaser som man føler seg trygg på vil frakturere om kort tid,  

selv om pasienten har symptomer og røntgen viser åpenbare forandringer

Fasit på Eksamen finner du på side [sett inn]

Det er vår og hvis du 
trodde at det er bare 
studentene som skal lide 
med eksamensnerver 
har du helt rett. Disse 
spørsmålene er det ingen 
ting å grue seg til. Det er 
bare en fin blanding av 
histologi, anatomi og litt 
indremedisin, ispedd et 
hint av ortopedi. Siden 
mange har tradisjon for å 
markere fullført eksamen 
med festlig lag vil redak-
tøren formane om maks 
en enhet alkohol per 
riktig (eller feil) svar.

Quiz
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Har du lyst til og ambisjoner om å oppdatere deg, få ny inspirasjon eller  
utveksle erfaringer med kollegaer du ikke ser til daglig? Husk å planlegge din 
deltakelse på kurs og konferanser i 2018.

Things to do 2018

37th Annual Meeting of the European 
Bone and Joint Infection Society 
6. - 8. september, Finland

Påmelding: http://ebjis2018.org/registration

Stipend, kurs & konferanser

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, 2018 er 10. september.

Høstmøtet 2018
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet, påmelding, hotell,  
utstilling eller andre ting ta kontakt med Kristin Solstad i KSCI.

mail kristin@ksci.no

14 80.000

Link Norway AS
Energivegen 5
2069 Jessheim

|   firmapost@linknorway.no
|   +47 22 72 16 80

Distributør:

Ønsker du flere tips til kurs og arrangementer  
kan du også prøve denne linken:
https://www.efort.org/events-calendar/orthopaedic-event-calendar/
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Inger Schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi

Etter Inger Schulstads ønsker, 
skal stipendet fortrinnsvis ut-
deles til en kvinnelig lege med 
interesse for og under utdan-
nelse i håndkirurgi. 

Styret i Norsk forening for hånd-
kirurgi kan tildele et eller flere 
stipend på inntil kr 10.000 for å 
besøke håndkirurgiske 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. Søknadsfrist vil 
være 1. september. 

Tildelingen bekjentgjøres på års-
møtet. Etter reisen må stipendiaten 
publisere et reisebrev i Norsk 
ortopedpost eller Tidsskrift for 
Den Norske Legeforening. Det bør 
fremgå av brevet at reisen er støt-
tet av stipend fra Inger Schulstads 
minnefond. Kopi av reisebrev og 

regnskap for reisen sendes 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 stipendet tilbake 
til minnefondet.

Norsk Artroskopiforenings  
LIS-stipend 2019

Norsk Artroskopiforenings Vintermøte arrangeres  
1.-3. februar 2019.

Reisestipendet på kr 10.000,- deles ut i forbindelse med Norsk  
Artroskopiforenings Vintermøte, og skal brukes på følgende ESSKA-  
eller ISAKOS-kongress. 

Vinneren bestemmes ved at det gjøres en loddtrekning mellom leger i 
spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren må være medlem av 
Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. 
Han eller hun må avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens 
hjemmeside; www.artroskopi.no.

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

Norsk Forening for 
Håndkirurgis reisestipend

Styret kan tildele et eller flere reise- 
stipend på inntil kr 10.000 til med-
lemmer 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 inneholde  
opplysninger om reisemål,  
fordypningstema, varighet og  
kostnadsoverslag.

Søknadsfristen er 1. september.

Tildeling bekjentgjøres på års-
møtet. Etter reisen må stipendiaten 
publisere et reisebrev i Norsk orto- 
pedpost, 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, hvor etter utbeta-
ling 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 medlems- 
kontingenten 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 anled-
ningen – søk nå – og tenk foredrag til Høstmøtet vårt i Oslo.

Beste foredrag
Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger 
for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) ved Høstmøte 2018.

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen av Høst-
møte 2018. 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!

Stipend, kurs & konferanser

Artroskopi-pris

Arthrex artroskopipris deles ut 
på Artroskopiforeningens gene-
ralforsamling under vintermøtet 
på Kvitfjell 2. februar 2019.

Prisen gis til hovedforfatter av 
beste artroskopirelaterte publi- 
kasjon siste år. Prisen er på  
kr 30.000,- og deles ut til et  
medlem av artroskopiforeningen 
etter søknad. Søknadsfrist er  
31. desember. 

Se artroskopiforeningens nettside 
www.artroskopi.no for fullstendige 
statutter. 

Søknad sendes som vedlegg til 
mail: randi.margrete.hole@ 
gmail.com

GOD SOMMER!
Vi sees til høsten. HUSK å sett av dato til Høstmøtet i uke 43!

Smith & Nephew  
Artroskopistipendium er 
også i år på kr 40.000.

Statutter for  Smith & Nephew 
Artroskopistipendium

 1.  Stipendiets navn:  
Smith & Nephew Artro- 
skopistipendium. 

2.  Stipendiet er på kr 40.000,- 
og utdeles en gang årlig i 
forbindelse med Norsk  
Artroskopiforenings  
årsmøte. 

3.  Stipendiet kan tildeles 
medlem av Norsk Artroskopi-
forening etter skriftlig søknad.

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

5.  Norsk Artroskopiforening fore-
tar utlysing av stipendiet. 

6.  Vedtak om tildeling fattes av 
stipendstyret med to medlem-
mer oppnevnt av styret i 
Norsk Artroskopiforening. 
Medlemmene av stipend-
styret oppnevnes for 2 år av 
gangen. 

7.  Stipendiatene skal i ettertid 
gi en skriftlig redegjørelse til 
stipendstyret for bruken av 
midlene. 

8.  Statuttene kan endres etter 
etter avtale mellom styret i 
Norsk Artroskopiforening og 
Smith & Nephew A/S.

Søknad skal innsendes til 
stipendstyret  i word/pdf-format 
som vedlegg til e-post.
randi.margrete.hole@gmail.com
 
Søknadsfrist januar 2019

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 tilhøren-
de presentasjoner under høstmøtet 
vurderes, og en bedømmelseskomite 
tar den endelige avgjørelse.
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PUREVUE®

NYTT KOMPLETT ARTROSKOPI RACK FRA MITEK
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. The board of The Norwegian 
Orthopedic Association (Nof) will suggest  
Nof-members to the evaluation committee.

This grant was established in 2012, with the 
amount of 50.000 NOK. (With support from 
Heraeus Medical GmbH).

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 (supervisors, 
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

Deadline for application is 30. September.

The winner is obliged to submit a report  
(in English) within the Orthopedic  
“Høstmøte” in October the following year.

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

Stipend, kurs & konferanser

Fasit eksamen
1-E, 2E, 3-B, 4-A, 5-C, 6-A (biceps), 7-D, 8-D, 9-C, 10-B
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Combining the principles of a compression hip screw with 

the biomechanical advantages of an intramedullary nail, 

AFFIXUS Hip Fracture Nail system is designed to offer: 

• Ability to set the compression preference with 
   an anti-rotation screw 
 
• Set selected compression and anti-rotation with    
    pre-assembled set screw

• Lateral view visualization with GOAL POSTTM  
    Technology
 
• Ease of insertion with unique distal bend 

AFFIXUS®

Hip Fracture Nail System 

To learn more, please contact your Zimmer Biomet representative.

All content herein is protected by copyright, trademarks and other intellectual property rights, as applicable, owned by or licensed to Zimmer Biomet or its affiliates un-
less 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. Distribution to any other recipient is prohibited. For product information, including indications, contraindications, warnings, 
precautions, potential adverse effects and patient counseling information, see the package insert and www.zimmerbiomet.com ©2018 Zimmer Biomet
Not for distribution in France.

For Stabilization of Fractures 
in the Proximal Femur

 

 
 

 

 
 3° 

distal
bend

Manufacturer
Biomet Trauma
P.O. Box 587
56 E. Bell Drive
Warsaw, Indiana 46581-0587
USA

Authorized Representative
Biomet U.K., Ltd.
Waterton Industrial Estate
Bridgend,South Wales
CF31 3XA, UK

www.zimmerbiomet.com

Contraindications:

     • Cases where there is an active infection. 
     • Conditions which tend to retard healing such as, blood supply limitations,previous infections, etc. 
     • Insufficient quantity or quality of bone to permit stabilization of the fracture complex and/or fusion of the joints. 
     • Conditions that restrict the patient’s ability or willingness to follow postoperative instructions during the  
         healing process. 
     • Foreign body sensitivity – where material sensitivity is suspected, appropriate tests should be made and  
         sensitivity ruled out prior to implantations. 
     • Cases where the implant(s) would cross open epiphyseal plates in skeletally immature patients.

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.

Stipend, kurs & konferanser

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 søknadsskjema, 
se Nofs nettside.

Søknaden sendes: 

johan.dahlstrom@smith-
nephew.com og  
leder@ortopedi.no



Returadresse:
Den Norske Legeforening
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0107 Oslo

We’ve set the standard.
Again.

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

™ Trademark of Smith & Nephew

Combining COBLATION Technology with FLOW~IQ Technology 
to ablate tissue faster and more precisely than ever before.
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