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!Knut Fjeldsgaard

REDAKTØRENS HJØRNE !

Vårt eget Høstmøte i år blir altså 
sammen med nevrokirurgene, en 
ytterlig forbedring og hevelse av 
kvaliteten på Høstmøtet totalt 
som arrangement. I tillegg 
kommer de tverrfaglige 
programmene, som jeg tror er 
helt i støpeskjeen, men er 
kommet for å bli. Vi er avhengig 
av å danne gode lag og gode 
samarbeidsmiljøer for å gjøre en 
god jobb med pasientene og for å 
kunne trives på jobben. 
Så hva er da mer naturlig enn at 
man også samles en gang årlig 
for å diskutere fag, treffes og bli 
oppdatert? 

Årets Høstmøte
Jeg tror Høstmøtet framover 
fortsatt vil endre seg i formen for 
å oppnå akkurat det vi ønsker. 
Men vi har nå hatt 2 egne 
Høstmøter og jeg føler 
arrangementet har satt seg. 
Små justeringer må allikevel 
gjøres for at dette skal bli stedet 
man møtes for å treffe kjente,  
knytte nye bekjentskaper, 
oppdateres faglig, legge fram 
sine første abstracts og danne 
gode samarbeidslag som skal 
arbeide sammen framover. Da må 
man være inkluderende. Opp i alt 
dette er det faktisk godt mulig,  

og det er etter min mening en 
forutsetning, at man har det 
trivelig.

Så jeg sier igjen velkommen til 
årets Høstmøte eldre og yngre 
ortopeder, LIS'ere og andre som 
vil være med på laget.

Byråkratene gjør jobben 
vanskelig
Om jeg opp i dette også  skal 
ha med byråkratene vet jeg 
egentlig ikke. Synes de plager  
fagfolkene litt for mye med 
alle sine nye retningslinjer, nye 
dokumentasjonsoppgaver osv 
osv. Gammelt nytt fra denne 
redaktøren selvfølgelig, men en 
gang må dette ta slutt før det 
lammer hele driften. Pr i dag vil 
jeg påstå det hele går sånn 
nogenlunde på grunn av at fag-
folkene i hverdagen sin overser 
en rekke pålegg og direktiver. 
Det er svært mange eksempler på 
dette, og inntil dette endrer seg, 
har de selv valgt å stå utenfor 
laget – dessverre.

malawi gir kontraster
Arbeider for tiden i Malawi 
på Kamuzu central hospital i 
Lilogwe. På ortopedisk avdeling. 
Et av de aller fattigste landene 
i hele verden, visstnok det 8. 
fattigste.

Interessant å observere og se 
hva bistandsarbeide kan gjøre på 
godt og vondt. Se måten 
pasienter behandles på, journal- 
systemet og hva mangel på 
fagkunnskap fører til av tragedier. 
Her snakker vi ikke bare om 
mangel på høyt spesialisert 
fagkunnskap, men helt enkel 
basiskunnskap. Hva kan vi bidra 
med av kunnskap og utstyr? 

Bistandsarbeid er vanskelig
Å gjøre de riktige tingene, se hvor 
forskjellig mange oppfører seg i 
fremmede land, hvor vanskelig 
det er å velge hva man skal 
satse på. Skal man bare slukke 
branner eller må man se stort 
og satse langsiktig. Skal man la 
medmennesker lide inntil videre, 
eller er det mulig å gjøre begge 
deler. Hvor lange tidsperspektiver 
skal man ha? Jeg vet ikke. Tror 
heller ikke det finnes noen fasit.

vi burde ikke klage
Selv om vi i Norge lever i et 
paradis når det gjelder offentlige 
helestilbud klager vi. 
Vi er med på klagingen før lønns- 
oppgjør, før valg og ellers når 
”urettferdigheter” kommer opp 
i media. Man må ta på seg 
poliklinikkhatten, operasjons-
stuehatten, julebordhatten og 
legemøtehatten når man skal ta 
opp forholdene på avdelingen 
som ”går over stokk og stein”. 
Spillet må vi være med på. 
Men når spillet er slutt er det 
viktig at man har på den hatten 
man ønsker.

For å avslutte debatten om 
urettferdighet – for urettferdig 
er nemlig det første ordet 
norske unger lærer. Som jeg 
sier til mine unger: den største  
urettferdigheten som finnes er at 
vi bare er 4-5 millioner nordmenn 
som får bo i Norge .

Nyt sommeren og sett pris på 
den. Det er vel egentlig ikke 
så farlig om det kommer noen 
regnbyger ekstra. Sola dukker 
nok opp igjen fortere enn du tror. 
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LEDER

Og så står  sommerferien for døren
Det har vært en aktiv vår for styret. Tiden har gått til planleggingen 
av EFORT Travelling fellowship som nylig ble arrangert i Norge, 
Nof vintermøte i 2010, kursene i den nye spesialistutdanningen 
og årets høstmøte.

!Hebe Desirée Kvernmo

vellykket EFORT
Som dere ser av innleggende om 
EFORT Travelling Fellowship ble 
det et vellykket arrangement. 
Vi mener at vi fikk vist vår 
omfattende forskningsaktivitet 
og at vår behandling i stor 
utstrekning baserer seg på 
register- og evidensbasert 
forskning. Men det var ikke 
alene utveksling av faglig 
karakter. Minst like givende var 
den kulturelle utvekslingen, 
med utdanningskandidater og 
yngre overleger fra så mange 
forskjellige land. Nof har 
internasjonalisering som et av 
sine strategiske mål, og vi mener 
at arrangement som EFORT 
Travelling Fellowship og andre 
lignende arrangement er helt 
i tråd med dette. Vi vil derfor 
også i fremtiden påta oss slike 

oppgaver, da disse er minst like 
givende og lærerike for oss som 
arrangør(land) som det er for 
fellowene. 

mange styreoppgaver
Våren har også gått med til et 
givende samarbeid med styrene 
i Norsk artroskopiforening, 
Norsk forening for skulder- og 
albuekirurgi og Norsk forening 
for håndkirurgi. Vi har blitt 
enige om en samlokalisering 
av vintermøtene til et felles Nof 
vintermøte som vil avholdes 
på Radisson SAS Resort Trysil 
5.-7. februar 2010. Også andre 
faggrupper er invitert til å 
legge deres vintermøter inn 
under samme paraply, slik 
at vi får en større bredde i 
arrangementet. Målet er å sikre 
en god rekruttering av våre yngre 

kollegaer, og derav tellende 
kurstimer og den foreslåtte 
subsidieringsordningen, som det 
fremgår av egen artikkelen om 
Nof vintermøte i denne utgaven 
av NOPen. Det står det opp til 
våre faggrupper og medlemmer å 
prege hvordan dette vintermøtet 
skal bli i fremtiden. Kan hende 
skal vi etter hvert se på om vi i 
tillegg til samlokalisering av våre 
faggruppers vintermøter også 
kan skape fellesarenaer i løpet 
av møtet. 

Omorganisering av kurs
Vi har også siden fjorårets 
høstmøte hatt en lang 
konsensusprosess vedrørende 
den nye kurslisten med flere 
telefonmøter, hvor kurslederne 
og faggruppelederne har vært 
invitert til å delta i utarbeidelsen 
sammen med styret og 
spesialitetskomiteen. Det har 
vært et stort engasjement i 
fagmiljøet, og vi har blitt enige 
om en omorganisering av noen 
av kursene slik at de mest 
fullpakkede kursene får litt 
avlastning. I tillegg har vi hatt 
en diskusjon vedrørende et 
obligatorisk ATLS-kurs. Styret og 
fagmiljøet mener at ivaretagelsen 
av traumepasienten forutsetter 
deltagelse av traumekyndige 
ortopeder, og vi ser på 
innføringen av et slikt kurs 
som en naturlig nødvendighet 
for å sikre kvaliteten i denne 
pasientbehandlingen. u
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Selvsagt blir dette et obligatorisk 
kurs mer enn tidligere, men det 
er nå engang slik at verden 
tilhører den som forstår å tilpasse 
seg. I dette legger vi at det i 
tillegg til de faglige begrunnelser 
for innføringen av et slikt kurs, 
også er fagpolitiske signaler som 
er viktige for å holde vår posisjon 
i traumebehandlingen. 
Kurslisten vil sannsynligvis bli 
diskutert med foreningens 

medlemmer under årets 
generalforsamling før over-
sending av endelig forslag til 
Sentralstyret i Legeforeningen og 
dernest til Helsedirektoratet.

Nevrokirurgene til Høstmøtet
Og sist, men ikke minst Høst-
møtet. Møtet forblir på SAS 
Plaza, selv om prisene deres i år 
har blitt oppjustert langt over 
hva vårt budsjett tåler med en 

kursavgift på kroner 1000. Det er 
dessverre ikke så mange 
alternative steder å arrangere 
høstmøtet med en slik flotte 
ramme som SAS Plaza gir, slik 
at vi har besluttet å beholde 
arrangementet på SAS Plaza 
også i nær fremtid. Programmet 
er stort sett klart, og som 
tidligere har faggruppene tatt 
del i arrangementet med egne 
symposier og bolker med frie 
foredrag. Det nye i år er at 
Nevrokirurgene arrangerer 
sitt høstmøte sammen med 
oss, slik at vi kan ha felles 
fagprogram for rygg og etter 
hvert for register-arbeid. 
Mandag og tirsdagen arrangeres 
Traumesymposiet oppe på 
Holmenkollen Park Hotell av 
Norsk kirurgisk forening, og 
tirsdag kveld arrangerer vi Nof 
ledersymposium, med temaet 
"Hvordan pushe professor-
talenter?". Vi håper at også 
forskningsinteresserte LIS stiller 
opp, slik at vi kan få en god 
bredde i plenumsdiskusjonen 
avslutningsvis.

Styret har sitt siste styremøte før 
sommeren den 18. juni. 
Etter det blir det noen rolige uker. 
Vi ønsker dere alle sammen en 
flott sommerferie!

På vegne av styret,
!Hebe Désirée Kvernmo, 

Leder
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Etter 8 år i sjefsstolen som redaktør av Norsk Ortopedpost har Knut Fjeldsgaard bedt 
om avløsning fra høstens valg den 23. oktober for å kunne ta fatt på nye utfordringer.

Knut har laget en liten Pro & Contra-liste for jobben. Les den. Redaktørjobben er viktig 
for Nof og lærerik for den som tar den.

PRO

• Styrevervet gir deg god innsikt i fagpolitisk
 arbeide siden redaktøren også sitter i styret i
 Norsk ortopedisk forening. 

• Du får mange interessante henvendelser, og
 etablerer deg et stort nettverk. Blant annet
 poengterer Knut at han har blitt godt kjent med
 mange kollegaer i det ortopediske miljøet i både
 Norge og i Norden, siden vi har årlige styremøter
 med styrene i de landene som inngår i Nordisk
 ortopedisk forening. 

• Du tilegner deg god erfaring med layout og grafisk
 design, selv om vi har firmaet DRD til å hjelpe oss
 med dette. 

• Du står ikke økonomisk ansvarlig for driften av de
 4 utgivelsene pr. år

CON

• Det blir noe masete rett før bladet går i trykken,
 spesielt siden vi foreløpig ikke har etablert noen
 redaksjonskomite hvor man kan fordele byrdene
 noe. Etableringen av en redaksjonskomite med
 representasjon fra hvert RHF vil imidlertid bli
 etablert til høsten, og Knut har dessuten sagt at
 han gjerne bidrar i komiteen en overgangsperiode. 

Tross mye arbeid rundt utgivelsene sier Knut at han 
har satt pris på tiden som redaktør. Tillitsverv som 
dette er meget lærerikt. Vi har dessuten knyttet 
gode vennskapsbånd internt i styret og føler at vi 
utvikler oss. Vi i styret er utrolig takknemlige for 
den flotte innsatsen til Knut gjennom alle disse 
årene, og har stor forståelse for at han nå takker ja 
til andre utfordringer og frasier seg redaktørjobben. 
Vi håper imidlertid at DU synes jobben virker 
spennende og kunne tenke deg å bli vår neste 
redaktør. 

Ta gjerne kontakt med Knut på 
knut.fjeldsgaard@gmail.com eller undertegnede 
på hebe.kvernmo@gmail.com for å høre mer om 
jobben.

På vegne av valgkomiteen, 
!Hebe Désirée Kvernmo, Leder
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Høstmøte med nevrokirurgene 
21 - 23 oktober
Høstmøtet nærmer seg – nok en gang – og det er på tide å gi litt 
informasjon om hva som kommer til å skje denne høsten.

Abstrakter innen 31. august
Som tidligere vil fristen for inn- 
levering av abstrakter og 
programmer være 31. august. 
Det burde være enkelt å huske 
denne datoen som er den samme 
som tidligere år. Det betyr at alle 
som ønsker å bidra med et 
foredrag til Høstmøtet må holde 
denne fristen for å kunne komme 
i betraktning. Abstrakter skal 
skrives som et Word-dokument 
som vedlegg til en mail som 
sendes til sekretar@ortopedi.no. 
Se også informasjonen om 
dette på våre nettsider 
www.ortopedi.no. Her kan du 
finne en grundig veiledning.

Vanligvis vil alle som sender inn 
et bidrag bli antatt, men vi ber 
innstendig om at kvaliteten på 
abstraktet skal holde et minste-
mål og at vi slipper å se svært 
korte abstrakter med teksten: 
”- materialer, metode og 
resultater presenteres senere…”. 
Styret har diskutert denne 
mangelfulle praksisen og det 
varsler her at slike innsendte 

abstrakter kan bli avvist dersom 
kvaliteten er altfor dårlig! 
Så nå er det sagt, og det skal 
dermed ikke komme som noen 
overraskelse for noen!

Endelig innspill til program 
innen 31. august
Ansvaret for hver fag-seksjon på 
programmet er gitt til under-
foreningene og faggruppene. 
Det betyr generelt at styrene i 
underforeningene organiserer de 
frie foredrag og de fleste 
symposier, og at det er deres 
ansvar å få tak i og sette opp 
moderatorer og møteledere. 
Dersom det skulle dukke opp 
problemer eller spørsmål rundt 
dette vil det være naturlig å 
kontakte de ansvarlige først. 
Men uansett skal sekretær i Nof 
Torgeir Vestad ha beskjed om 
alle endringer slik at det endelige 
programmet blir korrekt. 
Ansvarlige for symposier og 
andre aktiviteter må også sørge 
for å levere inn det endelige 
programmet til 
sekretar@ortopedi.no innen 
fristen 31. august slik at 

programmene kommer inn i 
Høstmøteboken.

velkommen til nevrokirurgene! 
Nytt av året er at nevrokirurgene 
vil delta sammen med oss for 
første gang. Det kan by på 
enkelte utfordringer, men styret 
er samtidig overbevist om at 
nevrokirurgenes deltagelse vil 
bli en berikelse for oss, ikke 
minst for våre rygg-interesserte 
kollegaer.

Nevrokirurgene vil følge eksakt 
samme prosedyre som oss, 
med de samme deadlines og 
påmeldingsprosedyrer. 
På Høstmøtet vil de delta på lik 
linje som resten av ortopedene, 
og deres forening vil på mange 
måter inngå på lik linje med våre 
underforeninger. Vi ønsker dem 
velkomne til møtet og håper de 
vil trives med oss og at dette 
er en ordningen som alle blir 
fornøyde med! Vi regner også 
med en viss økning i antall 
utstillere som følge av nevro-
kirurgenes deltagelse og vi håper 
at disse nye utstillingene vil være 
en berikelse av møtet.

Ettersom Høstmøtet nærmer seg 
vil vi gi mer informasjon, så se 
først på www.ortopedi.no dersom 
du har spørsmål! God sommer!

!Per Reidar Høiness
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Nof vintermøte i Trysil 
5.-7. februar 2010
Styrene i Norsk ortopedisk forening (Nof) og Norsk 
artroskopiforening, Norsk forening for skulder- og 
albuekirurgi og Norsk forening for håndkirurgi 
har blitt enige om en samlokalisering til et felles 
vintermøte som vil avholdes på Radisson SAS 
Resort Trysil 5. - 7. februar 2010.

Arrangementsform
Vi har lagt opp til en 
arrangementsform hvor 
Nof vintermøte ledes av en 
styringsgruppe som utgjøres av 
lederne av faggruppene og en 
representant for styret i Nof. 
Vi har besluttet at hver av fag- 
gruppene søker Legeforeningen 
om tellende timer for sitt 
respektive kurs slik at Nof 
medlemmer kan søke dekning 
over fond. Dessuten vil hver av 
faggruppene søke om 
underskuddsgaranti fra Lege-
foreningen, slik at vi ikke må 
slite med et evt. underskudd 
i en nybegynnerfase av 
arrangementet. Samtidig ser 
styret i Nof at for å sikre 

rekrutteringen av yngre kollegaer 
bør vi subsidierer LIS med 
mellomværende mellom de reelle 
kostnadene og hva de får 
refundert av legeforeningen, og 
styret vil fremme dette som et 
forslag for Nofs general-
forsamling til høsten. 
Likeledes vil styret fremme som 
forlag for generalforsamlingen at 
hver av faggruppene som 
avholder et 2-dagers arrangement 
vil få et økonomisk tilskudd fra 
Nof for å sikre faggruppens drift, 
da en del av deres inntektskilder 
bortfaller i og med at industrien 
ikke kan delta økonomisk i selve 
arrangementet i og med at man 
søker Legeforeningen om 
tellende timer. Behovet for disse 
tilskuddene vil bli vurdert fra år 
til år, og vil også være avhengig 
av Nofs økonomi. Vi har valgt å 
bruke Nofs teknisk arrangør for 
høstmøtet, KSCI, som teknisk 
arrangør også for vintermøte. 

Deltagelse fra industrien?
Industrien kan være tilstede 
under Nof vintermøte, gitt at 
man følger Legeforeningens 
regler for å få godkjent kurs med 
tellende timer med samtidig 
tilstedeværelse av industrien. 
Dvs. at industrien er tilstede i 

lokaliteter avgrenset fra Nofs, og 
at Nof verken arrangerer eller har 
inntekter av dette. 
For Nof vintermøte betyr dette at 
KSCI står som teknisk arrangør 
av industriens deltagelse og 
belaster utstillerne kun med en 
administrasjonsavgift i tillegg 
til de faktiske utgifter for leie av 
utstillingsareal. Styret i Nof har 
hatt møte med Leverandør-
foreningen, som stiller seg 
positiv til et slikt arrangement.

Program
Temaene for kursene er som følger:

Norsk Artroskopiforening og 
Norsk forening for skulder- og 
albuekirurgi vil arrangere et felles 
vintermøte bestående av 4 bolker 
hvorav 1 bolk disponeres av 
Norsk skulder- og albueforening.

Hovedtemaer for Norsk 
artroskopiforening (NAF) vil være 
artroskopisk ankel- og fotkirurgi 
ved bl.a. Nick van Dijk, behandling 
av PCL-skader og MCL- skader, 
NSAID ved ortopedisk kirurgi, 
tendinopatier i kne og skulder. 
Korsbåndregisterets og skulder-
luksasjonsregisterets data vil 
bli rapportert. Norsk forening 
for skulder- og albuekirurgi u
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Highly Crosslinked Acetabular Linere

Clinical results:
Highly Crosslinked Polyethylene in total Hip Arthroplasty
Clinical Orhopedics December 2004, Digas, Kärrholm, Malchau et al.
RSA studie – 62% lower proximal pentration, 31% lower total 
(three-dimensionel) penetration.

Large Diameter Femoral Heads on Highly Crosslinked Polyethylene
Clinical Orthopedics June 2006, Geller, Malchau et al. 
Minimum 3 year results – excellent wear characteristics.

 28mm  32mm  36mm 40mm
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planlegger proksimale humerus-
frakturer som hovedemne. 
Besøk NAFs hjemmeside 
http://artroskopi.no for nærmere 
informasjon. Kursleder er Thomas 
Harlem fra Haraldsplass sykehus 
i Bergen. 

Norsk forening for håndkirurgi 
vil ha arthrose/degenerative 
forandringer som et hovedemne, 
samt luksasjoner og 
luksasjonsfrakturer/instabiliteter 
som et annet. Kursleder er Ole 
Fosse fra Lillehammer.

Endelig program følger i høst-
NOPen og på hjemmesiden 
www.ortopedi.no. Det lages et 
felles påmeldingsskjema på 
KSCIs hjemmeside, hvor 
deltagerne kan krysse av hvilket 
kurs de melder seg på til. 
Deltagerne får kursbevis for dette 
kurset, men kan besøke de andre 
kursene. 

Påmeldingsfrist vil settes til 
15.11.2009 slik at vi unngår 
den økonomiske risiko ved å 
bli sittende med ubenyttede 
hotellrom som foreningen(e) må 
betale for. Påmelding senere vil 
være mulig, men uten at vi kan 
garantere plass til alle.

Det samme gjelder andre 
faggrupper som ønsker å melde 
seg på med egne kurs, som betyr 
at vi ikke garantere for ledige 
rom/lokaliteter etter 02.11.2009.

På vegne av styrene i Nof, Norsk 
artroskopiforening, Norsk 

forening for skulder- og
albuekirurgi og Norsk forening 

for håndkirurgi,

!Hebe Désirée Kvernmo,
Leder Nof

!Kirsten Lundgren,
Leder Norsk artroskopiforening

!Tom Ludvigsen,
Leder Norsk forening 

for skulder- og albuekirurgi

!Adalsteinn Odinsson,
Leder Norsk forening 

for håndkirurgi
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ORTOPEDISKE IMPLANTATER

Charnley hofteprotese
"The Golden Standard". Det er blitt 
satt inn mer enn 85 000 Charnley-
proteser i Norge. Protesen leveres 

også som modulært system.

Corail hofteprotese
Den best doku men terte usementerte  

protesen i Norge. Leddregisteret 
viser 97 % overlevelse etter 15 år.  
I bruk ved over 30 norske sykehus.

LCS kneprotese
LCS har roterende bæreflater på 

tibia. Mer enn 30 års suksess. Er den  
mest brukte kneprotesen i Norge.

C-Stem AMT hofteprotese
Høyglanspolert trippel tapered 

stamme. Leveres med 12/14" taper 
for alle hodestørrelsr keramikk 

og Cr/Co.

Pinnacle
Usementert koppsystem med mulig-

heter for en kombinasjon med en 
pressfit- eller en skrukopp med 

3 ulike artikuleringer.

Delta Xtend skulderprotese
Nytt, Delta Xtend, Revers Shoulder 
System. Leveres både for sementert 

og usementert bruk.

Expeedium
Moderne og komplett fiksasjons-
system for thoracal og lumbal-

columna.

Hand Innovations 
Innovative løsninger for behandling 

av distale radius frakturer.  
Plater for volar og dorsal tilgang.

Arthrex
Instrumenter og implantater til 
artroskopiske- og mini invasive  

prosedyrer.
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En tumorortoped pensjonerer seg

Gunnar Follerås fyller 67 år i juni
Gunnar har vært en markant leder i det tumorortopediske miljø 
i Norge og i Skandinavia i en mannsalder, og når han i juni 
pensjonerer seg synes vi det er betimelig med et lite intervju i 
Ortopediposten. Gunnar sitter avslappet på sitt romslige kontor 
på DNR og synes det er hyggelig å mimre litt på tampen av en lang 
karriere (41 år).

Gunnar Follerås tilbrakte sine 
første år på en familiegård like 
nord for Kristiansand. Da han 
flyttet til Kristiansand ble han 
mobbet for sin bondske dialekt 
og skiftet raskt til mer urban 
sørlandsk. Da han senere flyttet 
til Drammen og Sarpsborg sørget 
han for det ble bokmål og det er 
lite igjen av sørlandsdialekten, 
men når Gunnar en sjelden gang 
er stressa da har han ”mye å 
gjør”.

NTH eller medisin?
Da Gunnar var ferdig med 
videregående i Sarpsborg sto 
valget mellom NTH og medisin 
i Oslo. Han hadde en venn som 
anbefalte medisinstudiet, og slik 
ble det. Det tok litt tid før han ble 
kjent med medstudent Randi 
(Sætre var et stykke unna i 
alfabetet), men de fant hverandre 
og har holdt sammen senere. 
Tvillingene Siri og Knut kom 
under eksamen i november 67.  
Både Gunnar og Randi startet 
i turnus i Kristiansund januar 
68, Eli kom 5 år senere og 6 
barnebarn enda senere. 
Randi begynte å jobbe bare 2 
mndr etter tvillingene ble født, så 
da gikk det i ett med barnepass 
og vakter. Distriktstjenesten ble 
gjennomført i Ørsta/Volda, og 
Randis familie fra Moldetraktene 
var til god hjelp. Randi og Gunnar 

har senere overtatt et familiested 
i Tresfjorden hvor det er kort vei 
til sjøen og fjellet med turterreng 
og fiske. Etter turnus avtjente 
Gunnar verneplikten ved 
Flymedisink institutt 69-70 med 
forskning på membran-
stabiliserende medikamenter. 
Veiledningen var noe mangelfull, 
så han ble ikke rekruttert til 
basalforskningen. Forskningen 
uten pasientkontakt var ikke noe 
for Gunnar, det var kliniker han 
ville bli. Etter militærtjenesten 
drev Gunnar solopraksis i 
Nittedal. Interesse for kirurgi 
gjorde at han søkte et korttids-
vikariat hos Vasli ved kir.avd Aker 
sykehus. Deretter ble det jobb 
ved kir. avd. i Molde hvor han 
ble i 3 år. Molde var den gangen 
sentralsykehus og kirurgisk 
avdeling (med Brattlie-Jensen 
som sjef ) ga en god og allsidig 
utdannelse. Unge leger slapp til 
og læringskurven var bratt. 
Han opererte alt fra coloncancer 
til nucleus prolapse. I 1973 gikk 
turen tilbake til leiligheten i 
Nittedal og jobb på A-hus som 
generell kirurg med en del 
ryggkirurgi (Blikra) og 
traumatologi (Solheim) og et år 
sideutdannelse i anestesi.

Retning mot ortopedi
Neste arbeidssted var 3.avd 
Ullevål hvor hovedområdene var 

traume-, thorax- og karkirurgi. 
Avdelingen hadde også en 
ortopedi post hvor H.K. Dahl 
var sjef. Gunnar arvet hans 
pasienter og fikk rikelig erfaring 
med revisjon av Smith Pettersen 
Kopper, Möller - Charnley og 
fremre tilgang. I 1981 ble 2. og 
3. avd slått sammen og Gunnar 
avanserte til reservelege. 
Han gikk i 3-delt vakt og 
opererte alt fra multitraumer til 
aneurismer. Anti Alho kom til 
Ullevål i 83 og begynte å operere 
sarkom- pasienter i samarbeide 
med DNR. Gunnar fikk smak på 
tumorkirurgi og forsto fort at det 
er det han ville drive med. 
Kjemoterapi ble innført på den 
tiden og flere pasienter 
overlevde. Dette gjorde faget mer 
interessant og utfordrende. 

For å fullføre ortopedisk 
utdanning begynte han i 1985 
på Sophies Minde som var 
ortopediens høyborg i Norge 
den gangen. Kort tid etter ble en 
stor del av bensarkomene flyttet 
fra Ullevål til Sophies Minde 
og Gunnar fikk overlegestilling 
og hovedansvar for denne 
pasientgruppen i samarbeide 
med DNR. Strukturelle allograft 
var da hovedmetoden ved 
rekonstruksjon og Gunnar 
etablerte en velfungerende 
benbank ved Sophies Minde. u

På kongress i Spania sammen med tumor-
ortoped og kollega Sigmund Skjeldal
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Det ble noen lange netter på 
Rikshospitalet, men vi hadde 
alltid et graft som passet. 

Til Sofies minde og 
videre til DNR
I 1995 ble all operativ sarkom-
ortopedi flyttet ut av Ullevål og 
i 1996 overtok ortopedene 
(Follerås og Skjeldal) på Sophies 
Minde også bløtdelstumorene 
som ble operert på DNR. Det var 
behov for to overleger og en 
assistenlege for å drive denne 
virksomheten. Sophies Minde 
kunne ikke bemanne mer enn en 
overlege i deltidsstilling, mens 
DNR ville satse med to overleger 
og en asslege i full stilling samt 
oppgradering av operasjonsstue, 
egen poliklinikk og del av 
sengepost. 

Hele virksomheten flyttet derfor 
i 1999 til DNR. Fordelen med 
dette var også nærhet til 
onkologisk avdeling som sto for 
mye av utredning og for- og etter-
behanling, samt daglig kontakt 
med spesialkyndige radiologer 
og patologer. Plastikk, gastro og 
urologiservice med krefterfaring 
var også til uvurderlig nytte. 
Tiden på Radiumhospitalet har 
lært oss at hele fagmiljøet 
(kirurg, onkolog, radiolog og 
patolog) bør være på samme 
sted. Fra 2005 ble staben styrket 
med en ny overlegestillig og 
virksomheten utvidet for å gi 
bedre service til pasienter med 
skjelettmetastaser. 
Bemanningen er nå 3 overleger 
og en assistent-lege i D-stilling.

Til utlandet for spesialisering
Gunnar fikk sin første opplæring i 
tumorkirurgi av Alho som var en 
foregangsmann i ekstremitets-
bevarende kirurgi i Skandinavia, 
men Gunnar måtte dra til 
utlandet for å skaffe seg bedre 
kunnskap og erfaring innen feltet.  
Det ble turer til sarkomsentre i 

Bologna, Birmingham, Munster 
og USA. Gunnar har aktivt deltatt 
i internationalt samarbeid om 
sarcompasienter, spesielt i 
Scandinavia. Første gang i 1983 
som utskremt medarbeider for 
Alho på et Scandinavisk Sarcom-
gruppe møte. Senere har han 
vært med på nesten alle SSG 
møter (1-2 ganger i året), og i en 
periode var han formann i kirurgi- 
gruppen. Gunnar har også deltatt 
i nesten alle møter i EMSOS og 
ISOLS (internasjonale sarkom-
organisasjoner). Han har et stort 
nettverk av kjente tumorortopeder 
over hele verden og det er nyttig 
hvis man ønsker et godt råd når 
det gjelder en vanskelig pasient, 
dessuten kommer det yngre 
kolleger til gode med når de skal 
ut å lære, og det er helt nødvendig 
i vår bransje. Sarkomer er sjeldne. 
Kun ca 40 primære bensvulster 
diagnostiseres årlig i Norge og 
det er ingen hemmelighet at 
Gunnar mener den kirurgiske 
behandlingen bør sentraliseres 
til ett sykehus.

mange skjebner
Arbeidspresset har til tider vært 
stort, med langvarige 
operasjoner, komplikasjoner, 
reoperasjoner og mange triste 
skjebner for unge pasienter som 
man blir godt kjent med. 
Gunnar synes likevel dette har 
gitt ham mye, da det tross alt er 
de fleste som overlever, og den 
kirurgiske teknikken har blitt 
stadig bedre ikke minst med 
tanke på å unngå amputasjoner. 
Det brukes nå sjeldent 
strukturelle allograft som er 
erstattet med megaproteser 
som stadig blir bedre og mer 
avanserte. Omfattende bekken- 
kirurgi har også gjennomgått 
en utvikling. Den første totale 
sakrektomien ble utført i 
samarbeide med Gunterberg 
i Gøteborg. De store bekken-
inngrepene har etter hvert 

blitt rutine ikke minst takket 
være god hjelp fra plast, uro og 
gastrokirurger på DNR. 
Ortopedien på DNR har gode 
arbeidsforhold, og de 4 tumor-
ortopedene går separat vakt for å 
takle egne komplikasjoner og for 
å kunne yte kontinuerlig service 
overfor onkologisk avdeling ved 
DNR og for andre sykehus. 

Gradvis pensjonist
Gunnar starter sin pensjonist-
tilværelse gradvis da han skal 
fortsette i delstillingen som 
leder av kompetansesenteret 
for sarkomer. Det viktigste 
arbeidet har så langt vært å få 
til en landsdekkende oppdatert 
registrering. Arbeidet med data-
basen er snart sluttført. 
Andre viktige oppgaver er under- 
visning og informasjon til 
pasienter, pårørende og kolleger. 
Gunnar fortsetter gjerne med 
dette i en 50% stilling, men burde 
nå få bedre tid sammen med 
Randi, barnebarn, vedhogst på 
småbruket i Sverige og turer 
til Tresfjorden og enda mer 
eksotiske steder. Vi som er hans 
disipler håper allikevel han ofte 
blir å finne på kontoret for råd og 
dåd. Vikariattilbud skal det heller 
ikke mangle på, men da trekker 
Gunnar litt på det. Nå får han jo 
”så mye annet å gjør”.

!Sigmund Skjeldal
!Olga Zaikova

Workshop med utenlandske kollegaer
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Endelig en ny 
tromboseprofylakse-
tablett
Xarelto er mer effektiv enn enoksaparin 
og minsker signifi kant risikoen for venøs 
tromboembolisme (VTE) etter total kne- 
eller hofteleddsplastikk.1,2 

Xarelto har like god sikkerhetsprofi l som 
enoksaparin når det gjelder blødning.1,2 

Xarelto – én tablett én gang om dagen 
gis postoperativt, i to uker etter total 
kneleddsplastikk og i fem uker etter total 
hofteleddsplastikk. 

Xarelto® (rivaroksaban) – den første perorale direkte faktor Xa-hemmeren

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. 
Tlf.: 24 11 18 00. www.thrombosisadviser.com11
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Referanser: 
1) Eriksson BI, et al. N Engl J Med 2008;358:2765-75. 
2) Lassen MR, et al. N Engl J Med 2008;358:2776-86.
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Antitrombotisk middel. 
ATC-nr.: B01AX06 
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver 
tablett inneh.: Rivaroksaban 10 mg,  
laktosemono-hydrat 27,9 mg, hjelpe- 
stoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid  
(E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Forebygging av venøs 
tromboembolisme (VTE) hos voksne 
som får innsatt hofteledds- eller kne-
leddsprotese. 
Dosering: 10 mg 1 gang daglig. Initial-
dose gis 6–10 timer etter kirurgisk inn-
grep, forutsatt etablert hemostase. 
Behandlingsvarighet: Bestemmes av 
VTE-risiko avhengig av type ortope-
disk inngrep. Større hofteleddskirurgi: 
5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker. 
Kan tas uavhengig av måltid. Ingen  
dosejustering er nødvendig ved lett  
eller moderat nedsatt nyrefunksjon. 
Anbefales ikke til barn og ungdom 
<18 år pga. manglende data vedrørende 
sikkerhet og effekt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
noen av innhold stoffene. Klinisk signi- 
fikant aktiv blødning. Leversykdom 
asosiert med koagulopati og klinisk 
relevant blødningsrisiko. Gravidi-
tet og amming. Forsiktighetsregler: 
Pasienter med blødningsrisiko må 
overvåkes ved regelmessig klinisk 
undersøkelse, nøye observasjon av 
operasjonssåret med ev. drenasje, og 
regelmessig hemoglobinmåling. Ufor-
klarlige fall i hemoglobinnivå eller 
blodtrykk må undersøkes med tanke 
på lokalisering av blødning. Ved alvor-
lig nedsatt nyrefunksjon (kreatinin- 
clearance <30 ml/minutt) kan plasma- 
nivået være signifikant forhøyet, noe 
som kan føre til økt blødningsrisiko. 
Bruk ved kreatininclearance <15 ml/
minutt anbefales ikke. Må brukes med 
forsiktighet ved kreatininclearance 
15–29 ml/minutt. Kan brukes med 
forsiktighet til cirrhosepasienter med 
moderat nedsatt leverfunksjon («Child 
Pugh» grad B), dersom ikke assosi-
ert med koagulopati. Må brukes med 
forsiktighet ved økt blødningsrisiko, 
f.eks. ved kongenitale eller ervervede 
blødningsforstyrrelser, ukontrollert, 
alvorlig arteriell hypertensjon, aktiv 
ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig 
gastrointestinal ulcussykdom, vaskulær 
retinopati, nylig intrakraniell eller intra-
cerebral blødning, intraspinale eller in-
tracerebrale vaskulære abnormaliteter, 
nylige kirurgiske inngrep i hjerne, rygg-
rad eller øyeregion. Effekt og sikkerhet 
ved bruk til pasienter som gjennomgår 
hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt 
og rivaroksaban anbefales ikke. Risiko 
for utvikling av epiduralt eller spinalt 
hematom, som kan føre til langvarig  
eller permanent lammelse, når nevroak-
sial anestesi (spinal-/epiduralanestesi) 
eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. 
Risikoen kan øke ved postoperativ bruk 
av permanente epiduralkatetre, sam-
tidig bruk av legemidler som påvirker 
hemostasen eller ved traumatisk eller 
gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienten må overvåkes nøye mht. tegn 
og symptomer på nedsatt nevrologisk 
funksjon (f.eks. nummenhet eller svak-
het i ben, tarm- eller blæredysfunk-
sjon). Rask diagnostisering og behand-
ling er nødvendig dersom nevrologisk 
utfall oppdages. Før nevroaksial inter-
vensjon må legevurdere nytte/risiko hos 
antikoagulerte pasienter og hos pasien-

ter som skal antikoaguleres for trom-
boseprofylakse. Epiduralkateter må  
ikke fjernes før det har gått 18 timer 
etter siste rivaroksabandose. Neste  
rivaroksabandose må ikke gis før 6 timer  
etter at kateteret er fjernet. Ved trau-
matisk punksjon må rivaroksabanadmi-
nistrering utsettes i 24 timer. Bør ikke 
brukes ved sjeldne, arvelige problemer 
med galaktoseintoleranse, lapplaktase-
mangel eller glukose-galaktosemalab-
sorpsjon.
Graviditet/Amming: Kontraindisert ved 
graviditet og amming. Kvinner i fertil 
alder bør unngå å bli gravide under 
behandling. Overgang i morsmelk: 
Data fra dyr indikerer at rivaroksaban 
utskilles i morsmelk. Det må vurderes 
hvorvidt amming skal avbrytes eller om 
pasienten skal avstå fra behandling. 
Interaksjoner: Sterke CYP 3A4- og P-gp-
hemmere, f.eks. azolantimykotika som 
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol 
og posakonazol, eller hiv-proteasehem-
mere (f.eks. ritonavir), kan øke AUC, 
Cmax og farmakodynamiske effekter av 
rivaroksaban, noe som kan føre til økt 
blødningsrisiko. Samtidig behandling 
anbefales ikke. Flukonazol forventes å 
ha mindre effekt på rivaroksaban og 
kan med forsiktighet gis samtidig. Lege-
midler som er sterke hemmere av bare 
én av eliminasjonsveiene, enten CYP 3A4 
eller P-gp, forventes å øke plasmakon-
sentrasjonen av rivaroksaban i mindre 
grad, f.eks. klaritromycin og erytro-
mycin. Etter kombinert administrering 
av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er 
det observert additiv effekt på anti-fak-
tor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter 
på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Enoksa-
parin påvirker ikke rivaroksabans farma-
kokinetikk. Forsiktighet må utvises ved 
samtidig behandling med andre antiko-
agulantia, pga. av økt blødningsrisiko. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig 
behandling med NSAID (inkl. acetylsali-
sylsyre) og plateaggregasjonshemmere, 
da disse legemidlene vanligvis øker 
blødningsrisikoen. Samtidig bruk av  
rivaroksaban og sterke CYP 3A4-indu-
sere (f.eks. fenytoin, karbamazepin,  
fenobarbital eller johannesurt), kan 
føre til redusert plasmakonsentrasjon av 
rivaroksaban. Forsiktighet bør utvises  
ved samtidig bruk av sterke CYP 3A4- 
indusere. Rivaroksaban hverken hemmer 
eller induserer viktige isoenzymer, som 
CYP 3A4. Ingen klinisk relevant interak-
sjon med mat. Koagulasjonsparametre 
(f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som 
forventet iht. rivaroksabans virknings-
mekanisme. 
Bivirkninger: Ca. 14% opplever bivirk-
ninger i studier. Blødninger og anemi 
er sett hos henholdsvis ca. 3,3% og 
1%. Bivirkningene må tolkes iht. kirur- 
gisk situasjon. Kan være assosiert med 
økt risiko for skjult eller synlig blød-
ning fra vev/organer, noe som kan 
føre til posthemoragisk anemi. Tegn, 
symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. 
mulig dødelig utgang) vil variere i 
forhold til blødningens lokalisering, 
grad og omfang. Blødningsrisiko kan 
være økt hos visse pasientgrupper, 
f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteri-
ell hypertensjon og/eller ved samtidig 
behandling med andre legemidler 
som påvirker hemostasen. Blødnings-
komplikasjoner kan manifesteres som 
svakhet, asteni, blekhet, svimmelhet,  
hodepine eller uforklarlig hevelse. 

Mulighete for blødning vurderes ved 
evaluering av tilstanden til enhver  
pasient.
Vanlige ( 1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, inkl. aktuelle laboratorie- 
parametre. Gastrointestinale: Kvalme. 
Hjerte/kar: Postprosedural blødning, 
inkl. postoperativ anemi og blødning 
fra operasjonssår. Undersøkelser: For-
høyet GGT, økning i transaminaser 
(inkl. forhøyet ALT og AST). Mindre 
vanlige ( 1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytose, inkl. økt trombocyttall. 
Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré, 
abdominal og gastrointestinal smerte 
(inkl. smerte i øvre abdomen, mage- 
ubehag), dyspepsi (inkl. epigastrisk ube-
hag), munntørrhet, oppkast. Hjerte/
kar: Takykardi, blødning (inkl. hematom 
og sjeldne tilfeller av muskelblødning),  
blødning i mage-tarmkanalen (inkl. 
gingival blødning, rektal blødning, 
hematemese), hematuri (inkl. blod 
i urinen), blødning i genitaltractus 
(inkl. menoragi), hypotensjon (inkl. 
nedsatt blodtrykk, prosedural hypoten-
sjon), neseblødning. Hud: Pruritus (inkl. 
sjeldne tilfeller av generalisert pruritus), 
utslett, urticaria (inkl. sjeldne tilfeller 
av generalisert urticaria), kontusjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Smerter i 
ekstremiteter. Nevrologiske: Synkope 
(inkl. bevisstløshet), svimmelhet, hode- 
pine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyre-
funksjon (inkl. forhøyet S-kreatinin og 
S-urea). Undersøkelser: Forhøyet lipase 
og amylase, økt bilirubinnivå, økning i 
LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårse-
kresjon, lokalisert ødem, perifert ødem, 
sykdomsfølelse (inkl. tretthet, asteni), 
feber. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Allergisk dermatitt. 
Lever/galle: Unormal leverfunksjon.  
Undersøkelser: Økt konjungert bilirubin, 
med eller uten samtidig forhøyet ALT. 
Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Blødning i 
kritisk organ (f.eks. hjerne), binyreblød-
ning, konjunktivalblødning, hemop-
tyse. Immunsystemet: Overfølsomhet. 
Lever/galle: Gulsott. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan føre til blødningskom-
plikasjoner. Behandling: Intet spesifikt 
antidot. Medisinsk kull kan vurderes. 
Ved blødning kan doseutsettelse eller  
seponering vurderes. Egnet sympto- 
matisk behandling, f.eks. mekanisk 
kompresjon, kirurgisk inngrep, væske- 
behandling og hemodynamisk støtte,  
transfusjon av blodprodukt eller -kom- 
ponent, må overveies. Dersom livstru- 
ende blødning ikke kan kontrolleres  
med nevnte tiltak, kan administre- 
ring av rekombinant faktor VIIa over-
veies. Det foreligger imidlertid ingen 
erfaring med bruk av rekombinant  
faktor VIIa til personer som får rivaroksa- 
ban. Anbefalingen baseres på begren-
sede prekliniske data. Gjentatt dose-
ring av rekombinant faktor VIIa, skal 
vurderes og titreres, avhengig av forbe-
dringer i blødningsstatus. Rivaroksaban 
er antagelig ikke dialyserbart pga. høy 
plasmaproteinbinding. 
Pakninger og priser: Enpac: 10 stk. Kr. 
589,20, 30 stk. Kr. 1698,90, 100 stk. Kr. 
5582,80. Sist endret: 15.12.2008. 
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. re-
fusjon hver måned)

C Xarelto «Bayer»  
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 Ola Wiig har vist at barn som 
får den alvorligste formen av 
barnehoftesykdommen 
Calvé-Legg-Perthes når de er over 
6 år skal opereres med proximal 
variserende femurostoeotomi 
og ikke behandles med skinner 
eller kun fysioterapi. Skinner bør 
ikke brukes til behandling av 
Calvé-Legg-Perthes sykdom idet 
hele tatt. 
 Alle barn med denne syk-
dommen i Norge har blitt 
undersøkt og fulgt opp siden 

1996, og denne landsomfattende 
studien er utgangspunkt for 
Wiig´s doktorgradsavhandling 
”Perthes disease in Norway. 
A prospective study on 
425 patients”. Bortsett fra 
behandlingen, er det mest 
avgjørende for hvordan det går 
med barna alder ved diagnose og 
hvor stor del av leddhodet som 
er affisert. 
 Barn med Calvé-Legg-Perthes 
sykdom er i gjennomsnitt kortere 
og har høyere forekomst av 

medfødte misdannelser enn 
normale barn. Forekomsten i 
Norge er 9.2 per 100.000 per 
år. Den laveste forekomsten av 
sykdommen var i Nord-Norge, 
mens Vest-og Midt-Norge hadde 
den høyeste. 
 Røntgenbilder er avgjørende 
for diagnose og for hvordan 
barnet skal behandles. De mest 
brukte røntgenmålinger er 
evaluert, og det er en fordel med 
erfaring når man vurderer barn 
med Calvé-Legg-Perthes sykdom.

Calvé-Legg-Perthes sykdom i Norge. 
En prospektiv studie av 425 pasienter

Cand.med.Ola Wiig ved Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus 
disputerte 6. februar 2009 for PhD graden med avhandlingen:
"Perthes disease in Norway – A prospective study on 425 patients"Ola Wiig i midten

Kirurgisk behandling av hoftebrudd

Jan-Erik Gjertsen disputerer 17. april 2009 for PhD graden ved Det medisinsk 
-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Surgical treatment of hip fractures in Norway. The Norwegian Hip Fracture Register”

Hvert år blir ca 9000 personer 
operert som følge av hoftebrudd 
(dvs brudd i lårhals og øvre del 
av lårbenet) i Norge. Hyppigheten 
av hoftebrudd i Norge er blant de 
høyeste i verden. Et hoftebrudd 
er en alvorlig skade for den 
enkelte, og for samfunnet legger 
disse bruddene beslag på store 
ressurser både i sykehus og i 
kommunehelsetjenesten. 
Så langt har det ikke vært 
konsensus blant landets kirurger 
om hva som er den beste 
behandlingen for flere 
av undergruppene av 
hoftebruddene. Et stort antall 
forskjellige ortopediske 
implantater er i bruk i dag. 
For å kvalitetssikre og bedre 
behandlingen av pasienter 
med hoftebrudd ble Nasjonalt 
Hoftebruddregister etablert 
i 2005 av Norsk Ortopedisk 
Forening. Driften er lagt til 
Nasjonalt Kompetansesenter for 

Leddproteser i Bergen.
 Avhandlingen består av 4 
artikler som hovedsakelig 
bygger på data fra dette 
nyetablerte registeret. I den 
første artikkelen beskrives 
registeret og erfaringene etter to 
års drift. Resultatene bekrefter 
at det for flere av bruddtypene er 
forskjellig behandlingsmetoder 
avhengig av sykehus. Studien 
viser at rundt 80 % av hofte-
bruddene blir rapportert til 
registeret fra kirurgene og at 
60 % av pasientene svarer på 
spørreskjema som de får tilsendt 
4 måneder etter operasjonen. 
 I de to neste artiklene i 
avhandlingen presenteres 
resultatene for de to mest brukte 
operasjonsmetodene for lårhals- 
brudd. Dersom bruddet er ute 
av stilling viser resultatene at 
pasienter som blir operert med 
en delprotese (hemiprotese) 
i hoften har mindre smerter, 

er mer fornøyde med 
operasjonsresultatet og har 
en høyere livskvalitet 4 og 12 
måneder etter operasjonen 
sammenlignet med pasienter 
som blir operert med skruer. 
Tilsvarende resultater ble 
funnet for demente pasienter 
og funnene var uavhengig av 
gangfunksjonen pasienten hadde 
før bruddet.
 I den 4. artikkelen, som 
baseres på data fra Nasjonalt 
Register for Leddproteser, 
presenteres resultatene for 
operasjon med totalprotese 
i hofte innsatt grunnet akutt 
lårhalsbrudd eller følgetilstander 
etter lårhalsbrudd. 
Totalprotese gir gode resultater, 
men med en øket risiko for 
luksasjon av protesen, brudd 
rundt protesen og tidlig post-
operativ infeksjon sammenlignet 
med proteser innsatt grunnet 
slitasjegikt i hoften.
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On The modern myths Governing Fracture Care
Orthopaedic Trauma Association
Resident Basic Fracture Course
Toronto, 2002
Augusto Sarmiento, M.D.

A few years ago I was invited to 
visit a trauma center where my 
assigned guide said to me that 
every patient with a fracture 
that reached his institution was 
treated surgically. He proudly 
added that the hospital had even 
closed the plaster room.

Suspecting that he might be 
exaggerating, I asked if all Colles 
fractures got the knife? He said 
"yes", but almost apologetically 
added that "sometimes little old 
ladies had their Colles fractures 
treated with a splint".

Still hoping to hear of a real 
exception, I mentioned the 
fractured clavicle. "Oh yes, we 
nail them all". "Why", I asked, 
"when you know that most of 
them do well if handled with a 
sling?"

He stared at me with disbelief 
and said, "Doctor Sarmiento, 
you don't seem to understand. 
Things have changed; people no 
longer accept the lump that those 
fractures leave behind."

Oh my God, I thought, where 
the Dickens have I been? Was I 
asleep while the fastest and most 
amazing Darwinian evolution 
of human behavior was taking 
place?

Not long afterwards, I found 
myself making a presentation to 

our 65 residents at the University 
of Southern California on the 
effects of the environment on 
fracture healing. Sitting in the 
back of the room was one of our 
smartest residents, very skillfully 
trying to hide the newspaper he 
was reading.

At the end of the session I 
approached him and remarked 
that I thought the reading of the 
newspaper while the professor 
was lecturing was not only 
disrespectful but also provided a 
bad example to other residents. 
More importantly, I said, I could 
not understand why he had 
chosen to close his ears to a 
lecture dealing with a subject of 
importance to his education.

Without the slightest hesitation 
he replied: "Doctor Sarmiento, 
frankly, I don't care to know how 
fractures heal; I simply want to 
know how to fix them."

For a few seconds I thought I was 
in front of a freak. Then I realized 
that he was the courageous 
spokesman for his generation.

He was the same resident we 
had recruited a few years earlier 
because when he applied for 
residency, his CV had shown a 
great deal of interest in basic 
research. He had been involved 
in such investigative endeavors 
since his high school days and 

through college and medical 
school.

However, by the middle of the 
fourth year of his residency 
he had not conducted any 
research. When I expressed my 
disappointment, he responded 
with similar candor, 
"Doctor Sarmiento, never, never 
again do I want to see the inside 
of a laboratory; I did all that 
research because some one told 
me that the best way to fool a 
residency program director and 
get a position was by showing 
research experience."

You belong to the generation 
that seems to have accepted 
without any questions the gospel 
that says that any permanent 
angulation of any fracture, even 
if unrecognizable by the naked 
eye; any shortening of a limb, 
even if it does not produce a 
limp; any incongruity in the 
articular cartilage, regardless of 
its degree, are evils. 
Unacceptable evils. That these 
findings are not to be considered 
simple, inconsequential 
deviation from the normal, but 
complications. 
Complications that have to be 
corrected, otherwise, arthritis will 
soon develop, a limp will result 
and the deformity will become a 
source of litigation.
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I don't blame him or you for 
preferring surgery over non- 
surgical approaches to fracture 
care. Surgery is more fun; is more 
prestigious and pays better. 
A lot better!

This pattern of behavior is not 
limited to our specialty. 
It dominates the whole spectrum 
of medicine.

Recently I published in the 
Journal of Bone and Joint 
Surgery (Journal of Bone and 
Joint Surgery 2002 , Sarmiento 
84 (7): 1254) a short article, 
which I titled "Are We Losing 
Objectivity?" In it I remarked that 
when I visited my mother on her 
97th birthday, I was asked by 
a concerned relative to use my 
influence to convince my mother 
that she needed to walk more. 
Apparently she was walking little.

When I said to my dear elderly 
mother that she needed to walk 
more, she pithily replied, 
"What for?" I was left speechless. 
She was right, What for?
Such an experience prompted me 
to think more carefully about my 
behavior and that of others while 
dealing with medical conditions.

We brace paraplegics and 
deceive them by doing so, for we 
know that complete paraplegics 
cannot walk, no matter what type 
of braces you prescribe or for 
how long they try to use them.

I also made reference to an 
experience I had while serving 
as visiting professor at a major 
institution. A child, probably 
in her mid teen years, was 
presented for discussion. 
She had been wheel chair ridden 
most of her life, as a result of 

severe poliomyelitis early in life.

She really looked like a pretzel. 
The severe scoliosis and the 
dislocated hips made her a 
pathetic creature. She was 
frightened at the sight or the 
many doctors staring at her.

Several of the physicians in the 
audience recommended various 
types of surgery to correct the 
spinal curvature; others felt 
that her dislocated hips needed 
attention first.

When I was asked to comment 
I made it clear that I did not 
have the necessary expertise 
to intelligently comment on the 
case. Pressed to voice an opinion 
I said, " Buy her a new wheel 
chair and a television set; give 
her love and affection and let 
nature take its course."

In my editorial-like article, I 
mentioned the instance when 
a woman, 90 years of age, was 
brought into my office. 
The family wanted a second 
opinion, since she had been 
scheduled for surgery the 
following week. She was to have 
a bone grafting procedure.

She was barely able to get out of 
the chair even with assistance. 
Pain was not a problem. 
The problem for which she was 
to have surgery was the presence 
of a nonunion of the femur at the 
mid-level of the prosthesis. 
The prosthesis and a good 
column of cement bridged 
the gap.

In other words the nonunion was 
stable. The surgeon was going 
to subject this elderly woman 
to a major surgical procedure 

in order to treat a bony defect 
recognizable only on x-rays.

Why this attitude on the part 
of the surgeon? Was it lack of 
common sense or just greed? 
I suspect it was greed.

In the field of fracture care the 
lack of objectivity is evident every 
day. For nearly half a century, 
we were told that the ideal 
method of treatment for fractures 
was rigid immobilization and 
interfragmentary compression. 
That such a method would create 
the best and most physiological 
osteogenic environment.

Where was the evidence to 
support that view? It never 
existed. From the very outset we 
knew that immobilization was 
unphysiological and that the 
callus that eventually heals the 
fracture is of an inferior quality. 
Nevertheless, such a philosophy 
dominated the entire orthopaedic 
world. An epidemic of plating 
ensued.

Now fifty years later we are 
told that rigid immobilization 
is not necessary, and that a 
little bit of motion is good for 
fracture healing. We have been 
saying that for over thirty years! 
Hippocrates said it twenty-five 
hundred years ago.

You and your generation have 
been led to believe that surgery 
is the best way to treat all 
fractures. You hear those spoken 
or unspoken words every day of 
your lives. And your mentors set 
the example.

Many residents in our country 
finish the residency years never 
having learned how to reduce 



33Norsk Ortopedpost • 2 - 2009

a Colles fracture, manipulate 
a fractured forearm, a tibia or 
malleolar fracture. Let alone see 
the outcome of conservative 
treatments.

The many conferences you hear; 
the bio-skill courses to which 
you are invited, all expenses 
paid; the listening to lectures 
given by vendors, camouflaged 
as surgeons, sent you messages 
that make you salivate. 
These invitations and conferences 
have become are an integral part 
of your life.

Wake-up fellows; industry 
controls your and my continuing 
education to a degree you 
probably have not even bothered 
to consider. The practice of 
medicine is structured to a great 
extent in order to satisfy the 
marketing needs of industry!

Think about if for a minute after 
you leave this room and I assure 
you that you will agree with me.
Why is the Orthopaedic Trauma 
Association, after so many years 
of avoiding any mention of closed 
treatment of fractures, allotting 
time for discussion of the 
nonsurgical care of fractures?

I suspect it is because it has 
come to the realization that the 
pendulum has swung too far in 
one direction, and that a better 
balance in the education of the 
orthopaedist needs to be sought. 
That the exaggerated emphasis 
in surgical technology has 
resulted in a neglect of the basic 
foundations of our profession; 
that the end product we are 
delivering is not a physician/
scientist but a technician. 
A cosmetic surgeon of the skeleton.

Soon you will be entering the real 
world of the practice of medicine. 
I am sure you have already heard 
of the terrible times your chosen 
profession is experiencing. I am 
sure they have told you that the 
problems of medicine get worse 
every day, that reimbursement is 
a disaster, and that the physician 
has lost control of his destiny. 
That lay people are telling us 
when we can admit a patient into 
the hospital, how long to keep 
him there, what implants we can 
and cannot use.

You hear older orthopaedists 
say that they would never 
recommend medicine as a career 
to their children. And the list 
goes on and on...

I must admit that many of the 
examples are true and disturbing. 
But those problems are not that 
serious. They will be resolved 
sooner or later. Society will take 
care of them and one day we will 
see a resolution.

The real problem facing medicine 
is the loss of professionalism: 
a problem, which only we can 
solve. A problem, which we 
will never resolve, as long as 
we consider financial gain the 
primary goal of our profession.

Medicine is a microcosm of 
society and its course is being 
dictated by a society that has 
adopted a behavior dominated 
by an obsession with material 
things. No longer is man judged 
by his character but by his 
possessions. "A man who knows 
the price of everything but the 
value of nothing".

Medicine has chosen to accept 
a business code of ethics in 

preference to its traditional 
one. A code that was based on 
the premise that the physician, 
owner of expertise not shared by 
others, places the needs of those 
he serves before his own. That is 
becoming history!

Nothing exemplifies the change 
better than our tacit acceptance 
of the modern logo of medicine: 
two serpents wrapped around a 
shaft. The shaft with the two 
serpents, however, is, according 
to Greek Mythology, the symbol 
of Hermes, the God of commerce 
and thieves. The Caduceus of 
Aesculapius, the one 
representative of medicine has 
only one snake.

How is that for Freudian sub-
consciousness?

During the next hour, along 
with Doctor Latta, we will share 
with you our thoughts and 
experiences with functional 
bracing of certain fractures.

We will clearly acknowledge our 
belief that surgical innovations 
and spectacular advances 
in imaging technology have 
resulted in enormous benefits; 
but that such progress has not 
rendered obsolete all nonsurgical 
methods of fracture care. That 
the care of our patients must be 
rational and should keep in mind 
economic considerations.

We will recognize the many 
limitations that functional 
bracing has and the fact that 
surgery is the treatment of choice 
in many instances.

We look forward to the 
opportunity to have a candid 
dialogue with you.
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CORAIL®

"Corail (HA belagt) stamme er 
den mest brukte og har færrest 
revisjoner med endepunkt alle 
stammerevisjoner."

Fra Årsrapport 2007.

97%
Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.
Kilde: Nasjonalt Register for 
Leddproteser 1987-2004, 
publisert 2005.
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Håndkirurgi av høy kvalitet
Nok en bok fra Legeforlaget, som deles ut i anledning obligatoriske 
kurs for utdanningen innen ortopedisk kirurgi. Denne gangen er 
det Håndkirurgi og redaktører er Leiv M. Hove, Torstein Husby 
og Vilh. Finsen. 

Bokanmeldelse

Med disse som redaktører borger 
det automatisk for god kvalitet 
faglig sett. Jeg synes jo også at 
et vesentlig poeng er at denne 
boken er støttet av Norsk 
forening for håndkirurgi og 
Norsk ortopedisk forening som 
har fått sine logoer på en av de 
første sidene. Det skal heller 
ikke glemmes at industrien også 
har støttet utgivelsen – og deres 
logoer er og godt synlig bak i 
boken.

ingen fullkommen lærebok
Boken kommer altså ut 50 år 
etter det første kurset innen 
håndkirurgi ble arrangert i 1959 
og 25 år etter at det første 
kompendiet ble utdelt. Godt da 
at det endelig er blitt bok ut av 
det. Og en god bok har det blitt. 
Ingen fullkommen lærebok, men 

det er heller ikke meningen.
Det merkelige i vårt lille Norge 
er at håndkirurgien er fordelt 
mellom ortopediske kirurger 
og plastikkirurger, avhengig av 
hvilket sykehus man jobber på. 
Merkelig, men slik er det nå.

Pedagogisk riktig
Boken starter pedagogisk riktig 
med en funksjonell anatomi 
og diagnostikk. For de av oss 
som arbeider på en ortopedisk 
avdeling uten håndkirurgi,  
kommer det jevnt fram glemte 
ting. Bra start. Snittføring er 
alltid greit å ha et oppslag for, 
som man kan gå til. Spesielt når 
det ikke er hverdags. 

En del av behandlingen i de 
første kapitlene er vel så mye 
legevaktsmedisin, slik at jeg 
absolutt synes denne boken 
bør være tilgjengelig for de som 
arbeider fast på en legevakt av 
en viss størrelse. 

informativ og oversiktlig
Her er en  overlapp når det gjelder 
distale radiusfracturer, da dette 
var gjennomgått i boka som ble 
utgitt til Vossa-kurset. 
Dette kunne kanskje vært 
unngått, men begge kapitlene er 
meget bra, så slik sett gjør det 
nok ikke noe å lese om dette to 
ganger – av to forfattere som har 
samarbeidet tett over flere år. 

Komplekst regionalt smerte-
syndrom er grundig gjennomgått 
med en fyldig og god referanse-
liste. Et viktig område, spesielt 
for de som skriver spesialist-
erklæringer. Illustrasjonene er 
jevnt over gode og oversiktlige. 
Det samme synes jeg bildene er. 

En takk til industrien
Gratulasjoner til Legeforlaget, 
Norsk ortopedisk forening og 
Norsk forening for håndkirurgi. 
Men jeg skulle ønske man 
kunne klare å utgi en slik bok 
uten at man trengte industrien 
til  å støtte utgivelsen. Ikke noe 
negativt om industrien som både 
forening og ortopeder har et 
godt forhold til, men en lærebok 
burde prinsipielt være fri for 
industristøtte. 
Og Norsk ortopedisk forening 
kan nå ikke love ut mer penger . 

Viktig med alle de gode bøkene 
utgitt av legeforlaget nå, er at 
de følges opp med oppdaterte 
bøker etter et visst antall år. 
Det ligger et stort ansvar på 
redaktørene og de som er 
ansvarlige for kursene.

Boken kan kjøpes via 
følgende steder: 

Webside: legesiden.no/bestilling
E-post: bestilling@legeforlaget.no

Boka anbefales på det varmeste 
til de som er ferdige med dette 
obligatoriske håndkirurgikurset, 
og for spesielt avdelinger som 
ikke har daglig håndkirurgi og 
til alle norske legevakter over en 
viss størrelse.
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Opprinnelig ble European Bone 
and Joint Infection Society (EBJIS) 
dannet som “The Studygroup on 
Bone and Joint Infection”. 
Det første møtet var i Paris 
høsten 1982, og initiativtager var 
Dr. Jacques Evrard. 
Etter hvert ble tilgangen på nye 
medlemmer så stor at det som 
opprinnelig var tenkt som en 
relativt eksklusiv ”studygroup”, 
gradvis skiftet karakter til en 
medlemsorganisasjon for alle 
spesialiteter med spesiell 
interesse for infeksjoner i 
muskelskjelettsystemet. I april 
1993 var European Bone and Joint 
Infection Society en realitet. 

mange land representert
I dag har EBJIS ca 110 medlemmer 
fra omtrent alle land i Vest 
Europa, og et økende antall 
medlemmer fra Øst Europa. 
Foreningen arrangerer en årlig 

kongress, som fra og med 2008 
legges fast til uke 38. I tillegg 
har EBJIS nær kontakt med 
Vitenskapelige komité i EFORT, 
og det har opp gjennom årene 
vært mange samarrangement i 
anledning EFORT kongressene. 
EBJIS har også nær kontakt med 
den tilsvarende foreningen i USA: 
Musculoskeletal Infection 
Society (MSIS). EBJIS´s 25 års 
jubileumskongress høsten 2007 
var et samarrangement med 
MSIS.

Kongressene viktigst
De årlige kongressene er 
foreningens høydepunkt. 
Kongressene består i tillegg til 
frie foredrag av en stor del 
inviterte forelesere. Helt nytt av  
året er EBJIS Travelling Fellow-
ship. Tre utvalgte ”residens” 
skal i løpet av de to siste ukene 
i september 2009 besøke 

ortopediske infeksjonsenheter 
i Heidelberg, Maastricht og 
Milano.

Flest ortopeder
Ortopeder utgjør hoveddelen 
av medlemmene, men også 
infeksjonsmedisinere og mikro- 
biologer deltar på de årlige 
kongressene. Både når det 
gjelder elektiv ortopedi og 
traumatologi vil infeksjoner 
utgjøre et større og større 
problem, ikke minst på grunn av 
bakterienes økende resistens 
mot antibiotika. 
Herved oppfordres alle ortopeder 
som har interesse for kliniske 
aspekter og forskning når det 
gjelder infeksjoner i muskel-
skjelettsystemet til å bli medlem 
i EBJIS (www.ebjis.org).

Trondheim 19. mai 2009
!Eivind Witsø

European 
Bone and Joint 
infection Society
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informasjon om spesialistregler/ 
spesialistutdanning fra spesialitetskomiteen 
De nye spesialistreglene ble formelt vedtatt i januar 2009. Sammen med disse er det vedtatt ny 
operasjonsliste av Sentralstyret, og skal også gjennom Helsedirektoratet. Kurskravene (de ”gamle”, 
fra 1.1.06) gjelder fortsatt.

Det betyr ett kurs i 
administrasjon/ledelse som alle 
må ha uansett spesialitet, i 
tillegg til totalt 270 timer 
kursutdanning. Denne omfatter 
2 x 30 timer grunnkurs (basis 
brudd +  PPP), samt 6 x 30 timer 
ortopediske spesialkurs. 
Det utgjør til sammen 240 timer 
og innebærer deltagelse i ett 30 
timers valgfritt kurs i tillegg til de 
åtte obligatoriske. Det arbeides 
med ny kurspakke, den må også 
gjennom legeforeningens 
utdanningsavdeling, Sentral-
styret og Helsedirektoratet.

Tjenestetid
Etter de nye reglene er 
utdanningstiden minimum 6 år 
(tidligere 6,5). Minst 5 av årene 
må tjenestegjøres i en godkjent 
ortopedisk utdanningsstilling, 
med bekreftet stillingsnummer. 
Hvis man konstitueres som 
overlege fra en slik LIS stilling, 
vil man fortsatt få tellende 
tjeneste forutsatt tilfredsstillende 
veiledning, supervisjon, 
deltakelse i internundervisning 
osv. En vikar kan da i tillegg 
få tellende tjeneste i den 
opprinnelige LIS stillingen man 
er konstituert fra. Men man må 
ikke bli ansatt i overlegestilling. 
Da får man ikke lenger tellende 
tjeneste. Avdelingenes ledelse 
må påse at de har veiledere som 
kjenner reglene.

I løpet av tjenesten i godkjent 
LIS stilling i ortopedi må som 
tidligere minst 18 mnd foregå 
ved gruppe I avdeling og minst 
2 år ved avdeling med ”utstrakt 
brudd/skadebehandling”. 
Man får dekket begge disse 
kravene ved samme avdeling 
samtidig, dersom den 
tilfredsstiller begge kravene.  

Overgangsregler 
Disse innebærer at frem til 1.1.14 
kan LIS utdanne seg etter gamle 
eller nye regler. (De nye reglene 
er vedtatt, men de gamle er ikke 
derved annullert). Har man for 
eksempel allerede begynt med 
3 år generell kirurgi, kan gjerne 
2 år benyttes som kirurgisk 
tjeneste, det siste året kan 
benyttes som 1 år med tjeneste 
i relevant spesialitet. Da trengs 
ytterligere 3,5 års tjeneste i 
godkjent ortopedisk utdannings-
stilling, samt godkjente, ”gamle” 
operasjonslister og kurs, vel og 
merke frem til 1 januar 2014.

Man må altså i samråd med 
veileder bestemme seg for om 
man velger gammel eller ny veg 
mot spesialiteten. Etter 1.1.14 
er det bare de nye reglene som 
gjelder. Gammelt løp betyr 6,5 
år med gamle lister og kurs, 
nytt løp innebærer 6 år med nye 
operasjonslister og de samme 
kurs.

målbeskrivelse
Det foreligger ny og oppdatert 
målbeskrivelse som er 
harmonisert med de nye 
spesialistreglene. Denne ligger 
på foreningens nettsider. Den er 
nyttig mht spesialistutdanningen.

Smutthullet
Det er fortsatt anledning til å 
søke om utenlandsk ortopedi-
spesialitet etter å ha tatt 
utdanning i Norge. Men det 
tradisjonelle neste skritt, dvs å 
konvertere den samme utdanning 
til norsk spesialitet (uten å ha tatt 
hele eller deler av utdanningen 
i det aktuelle landet), er etter 
1.12.08 ikke lenger en mulighet. 
Populært sagt er altså det vi 
kalte ”Smutthullet”, stengt. 
Det er EØS regler som styrer 
dette, spesialitetskomiteene har 
aldri hatt noe med denne typen 
overføringer av spesialiteter fra 
utlandet å gjøre.

Spesialistregler, operasjonslister, 
kurskrav og målbeskrivelse 
skal finnes på legeforeningens 
nettsider. Dersom man ikke 
finner det bør man henvende 
seg til Legeforeningens 
utdanningsavdeling.

!Øyvind Hagen, 
Spesialistkomiteen



                Det 
         er viktig å ta 
    i betraktning den nære 
  sammenheng mellom det 
 enkelte menneskes anatomi 
 og formen på et implantat 
    slik at en oppnår et lang-
      varig godt resultat. En

hofteprotese 
     kan i noen grad 
         se slik ut, men enhver protese 
          må tilpasses den enkelte til minste 
         detalj. Det å utvikle en UNIQUE 
        protese innbefatter et svært nært 
          samarbeid mellom oss, pasienten 
            og ortopedkirurgen. Ortopeden 
              deltar aktivt i produksjonen underveis 
               gjennom kommentarer og forslag 
                  til endringer. Når en standard 
                    protese har kun en form og 
                      kommer i ulike størrelser, er 
                        UNIQUE protesen tilpasset 
                          den enkelte og passer 
                           femurkanalen eksakt 
                            og derfor kan den gi 
                             bedre stabilitet og 
                              støtte. Videre kan 
                               dette bety at benets 
                                rekonstruksjon 
                                 rundt protesen 
                                 kan bedres. 
                                  Redusert 
                                  liggetid og 
                                  rekonvalesens  
                                  sammen med 
                                   en langvarig 
                                   levetid for 
                                   protesen er 
                                   jo det som 
                                   betyr noe 
                                    tilslutt, 
                                    er det 
                                    ikke? 
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Safe Surgery Saves lives - Status i Norge?
Årlig utføres mer enn 230 
millioner kirurgiske inngrep på 
verdensbasis. I forbindelse med 
disse operasjonene påføres om 
lag 7 millioner pasienter en eller 
annen komplikasjon. I utviklede 
land er trolig ca halvparten av de 
skadelige hendelser som påføres 
pasienter på sykehus (som følge 
av mangelfull kommunikasjon, 
feilmedisinering og tekniske feil)
relatert til kirurgiske tjenester. 
Data tyder på at halvparten av 
feilene kan forhindres gjennom 
systematisk bruk av sikkerhets-
fremmende verktøy som f.eks 
sjekklister. 

WHO har derfor tatt initiativ til en 
global kampanje for innføring av 
en sjekkliste for trygg kirurgi. 
Initiativet ble presentert i 
forbindelse med utgivelsen av en 
pilotstudie gjengitt i New England 

Journal of Medicine i januar 
2009 (1). Studien og initiativet 
ble omtalt i Kirurgen nummer 
1-09. På WHOs ”safe surgery” 
hjemmeside: http://www.who.
int patientsafety/safesurgery/
en/index.html kan man se 
eksempler på hvordan bruk av 
sjekklisten kan fungere på en 
operasjonssal og hvordan en 
gjennomgang av sjekklisten IKKE 
skal utføres. Eksemplene viser at 
det faktisk ikke er spesielt 
arbeidskrevende å gjennomgå 
punktene i listen på en rasjonell 
og formålstjenelig måte. 

Figuren viser den originale 
sjekklisten som ble benyttet i 
pilotstudien. Kunnskapssenteret 
jobber nå med utarbeidelse av en 
norsk versjon. Til nå har mer enn 
300 organisasjoner (inkludert 
Svenskenes ortopediske og 

kirurgiske foreninger) ført seg 
opp som støtteorganisasjoner 
for initiativet. Ingen av de 
organisasjonene som oppgis på 
listen er norske men NKF har 
vedtatt å arbeide videre med 
initiativet i tiden fremover. 
Det vil være vanskelig å tenke 
seg at det IKKE vil komme et 
krav om innføring av tilsvarende 
kvalitetskontroll på norske 
operasjonssaler. Det vil være 
en åpenbar fordel om de norske 
kirurgiske fagmiljøer på et 
så tidlig som mulig tidspunkt 
involveres i prosessen.

!Bård Røsok, 
Rikshospitalet, Redaktør Kirurgen

Referanse: 1) Haynes AB et al. A Surgical 
Safety Checklist to Reduce Morbidity 
and Mortality in a Global Population. 
New Engl  Med 2009; 360 (5):491-499 



Astra Tech AS, Postboks 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog, Norway. 
Tel: +47 67 92 05 50. Fax: +47 67 92 05 60 www.astratech.no

 2008

 1999

Astra Tech har 10 års erfaring med autologt helblod



45Norsk Ortopedpost • 2 - 2009

u

RAPPORT

10.-17. mai 2009 
- vårens vakreste eventyr!

EFORT Travelling Fellowship ble 
i år for første gang noensinne 
arrangert i Norge. Det var svært 
spennende for både styret og de 
lokale arrangementskomiteene 
i Bergen, Trondheim og Oslo å 
være vert for 18 fellower fra 14 
europeiske land, samt en fellow 
fra Brasil som hadde vunnet 
fellowshipet ved å avlegge det 
beste eksamensresultatet av 
650 utdanningskandidater til sin 
avsluttende ortopedieksamen. 
Siden vi var vertsland valgte vi 
å la alle de 3 norske søkerne 
(Mette Andersen, Martin Polacek 

og Knut Harboe) få delta.

Som dere vil se av de vedlagte 
rapportene hadde vi et 
omfattende faglig program, som 
gikk over to dager ved Haukeland 
Universitetssykehus og St. Olavs 
Hospital, mens det var et ett-dags 
program ved hhv Rikshospitalet 
og Ullevål Universitetssykehus. 
Det faglige innholdet beskrives 
ganske detaljert i rapportene fra 
fellowene, og skal ikke gjentas 
av oss, men vi kan være stolte 
over å rapportere et program 
av høy faglig kvalitet som viser 

oss som ortopeder som baserer 
sin behandling på register- og 
evidensbasert forskning. 
Ikke minst var det hyggelig å se 
så mange unge norske kollegaer 
som med entusiasme viste frem 
sine forskningsresultater. 

Men det var ikke kun 
utveksling av faglig karakter. 
Minst like givende var den 
kulturelle utvekslingen, med 
utdanningskandidater og 
yngre overleger fra så mange 
forskjellige land. 
I sosiale rammer dannet av 

Kulturell utveksling. Fra venstre: Srdjan Stamenkovic fra Serbia, Burak Yagmur Öztürk fra Tyrkia, 
Mark Murnaghan fra Irland, Martin Polacek fra Tromsø og undertegnede. Foto: Torgeir Vestad
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styret, de lokale arrangements-
komiteene og ikke minst de 
entusiastiske og meget trivelige 
fellowene, ble rundreisen på en 
uke fra Bergen via Trondheim 
til Oslo en uforglemmelig 
opplevelse - også for oss i 
styret som reiste sammen 
med fellowene. Det ble knyttet 
mange vennskapsbånd ila uken - 
forbindelser som er vel verdt å ta 
med seg i den videre karrieren.

Styret er helt klar på at vi 
også i fremtiden vil påta oss 
å arrangerer EFORT Travelling 
Fellowship. Vi ser også at vi 
heretter vil foreta en annen 
utvelgelse av den norske 
kandidaten til det årlige 
fellowshipet, f.eks. ved å kåre 
det beste foredraget av LIS under 
høstmøtet og la belønningen 
være Nofs kandidat til EFORT 
Travelling Fellowship.

Jeg vil takke de lokale 
arrangementskomiteene for 
deres innsats for å få til både de 
faglige og sosiale rammene på en 
slik utmerket måte. Det gjelder 
Ove Furnes og Knut Fjeldsgaard 
i Bergen, Arild Aamodt og 
Ketil Holen i Trondheim, Trine 
Sand Kaastad og Per Høiness 
ved Rikshospitalet og Lars 
Engebretsen ved Ullevål. 

En stor takk til industrien for 
det gode samarbeidet og hvis 
økonomiske bidrag muliggjorde 
dette løftet for foreningen. 
Og ikke minst vil jeg takke 
Kristin Solstad, vår tekniske 
arrangør for et knirkefritt teknisk 
arrangement, og vår sekretær 
Torgeir Vestad og kasserer 
Ole Edvard Gabrielsen, for en 
utrettelig og god innsats for 
å ivareta fellowenes ve og vel 
under reisen.

!Hebe Désirée Kvernmo, Leder

Fellowene og representanter fra Smith/ Nephew, OrtoMedic AS, Bayer 
Healthcare AS, SCP, Stryker, Astra Tech, NMS, Medinor og Synthes.

Fra venstre: Mark Murnaghan fra Irland og foreningens sekretær 
Torgeir Vestad på Oslos tak
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verdig start
Ved ankomst hotellet fikk alle 
beskjed om at man var innlosjert 
med en romkamerat, som NOF 
hadde bestemt for å spare 
penger. Dette gikk ikke upåaktet 
hen, men de fleste tok dette 
sporty. På kvelden var det 
mottagelse før middagen, og 
man traff alle som skulle være 
med. Her ble det servert lokalt 
øl(HANSA), og vin. Litt treffende 
når det første deltageren fra 
Tyrkia spurte etter, var god 
lokal drikke når han kom inn på 
mottagelsen.

Middagen ble inntatt på hotellets 
restaurant, og smakte fortreffelig. 
Før sengetid ble det tid til en rask 
tur til bryggen for deltagerne 
med Torgeir Vestad, tidligere 
bergensstudent, som guide.

våte i blikket
Mandag 11/5 ble innledet med 
offisiell velkomst fra 
Hebe Desiree Kvernmo, og 
deretter kom raskt register-
forskningen på Haukeland på 
banen med foredrag gjennom 
dagen. Flere av de tilreisende 
var våte i blikket når det gjaldt 

antallet som var inkludert i de 
forskjellige registrene på NLR. 
Det ble gjennomgått hofte, kne 
og andre leddproteser, og 
proksimal hoftebrudd 
registeret gikk gjennom de 
første publikasjonene.

Kjell Matre rundet av med en 
gjennomgang av subtrochantære 
frakturer, og spesielt kontrasten 
mellom nagler og glideskruer. 
Dette vekte salen til full debatt 
på slutten av dagen, og det var 
ikke tvil om at dette engasjerte. 
InterTan studien ble presentert 
og foreløpige data lagt frem.

På ettermiddagen var det guidet 
tur med buss og til fots 
gjennom Bergen sentrum og 
bryggen. Guiden overøste oss 
med interessante fakta fra 
hanseatertiden, Middelaldertiden 
og de mange bybrannene 
som Bergen har gjennomgått. 
Middagen ble inntatt på Bellevue, 
og utsikten herfra imponerte de 
fleste.

Bra opplegg på HuS
Tirsdag  12/5 var det mange som 
var trøtte etter dårlig nattesøvn 

pga. støy fra romkameraten, 
og dette håpet man at skulle 
kunne bli bedre til natten i 
Trondheim. Det gikk så langt 
at undertegnende gikk ned i 2 
tiden om natten og spurte pent 
om det var et annet rom som en 
kunne få noen få timer uforstyrret 
nattesøvn. Resepsjonisten var 
veldig forståelsesfull, og 
utstyrte meg med nøkkel til det 
siste ledige rommet på huset. 
Problemet  var bare at det var en 
som ikke hadde blitt registrert 
som innsjekket på dette rommet. 
Stakkars mann som skvatt opp 
når jeg åpnet døren… Ja, ja,…

Undervisnigen på HUS startet 
med røntgen møte og videre 
med omvisning på postene. 
I tillegg ble det vist de 
dagkirurgiske fasilitetene og 
poliklinikk. Clemmet Trovik 
oppsummerte flott suksessen 
til den skandinaviske modellen 
for behandling av sarkomer, og 
imponerte med flotte tall for lite 
lokalt residiv i forhold til andre 
land i Europa.

Dr. Krukhaug tok oss gjennom sin 
flotte PhD grad på distale radius 

Gruppen samlet i Bergen

EFORT i Norge
Knut Harboe

Søndag 10/5 ankom 18 deltagere fra hele Europa til Bergen for 
oppstarten av EFORT traveling fellowship2009. De som hadde reist 
lengst, hadde reist i 14 timer og kom fra Ungarn og Tyrkia
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og biomekaniske målinger av 
implantater, før Markus Notrott 
forklarte hvorfor ingen skal røre 
sementen før det har gått 15 min 
underoperasjonen.

Enerom i Trondheim
Dagen ble avsluttet på lab. 
for ortopediske implantater i 
Overlege Danielsens Hus, før 
avreise til Trondheim. 
Ved ankomst Trondheim ventet 
visepresident Ketil Holen på 
oss for å ledsage oss til To rom 
og kjøkken for en flott middag. 
Natten til onsdag ble tilbragt i 
total stillhet på enerom…

Onsdag 13/5 ankom vi St. Olavs 
hospital for å få kunnskap om 
utbyggingen av 2. trinn, og 
hvilke utfordringer som 
ortopedisk avdeling står ovenfor 
mtp omorganisering etter 
Bevegelsessenteret åpner og 
mulig flytting av all elektiv 
virksomhet fra Røros til 
Trondheim. Tanker om fasttrack 
surgery imponerte flere av 
deltagerne, og målet om å kunne 
ha ingen strykninger virket 
ganske ambisiøst. Så overtok 
Benum og Aamodt og la frem 
historie og resultater fra Unique 
protesen, for å avslutte denne 
seansen med live operasjon i 
Fremtidens Operasjonsstuer. 
Dette var forhold som mange 
synes var veldig flott mtp 
undervisning av studenter og 
andre. 

Siste undervisningsbolk denne 
dagen handlet om det alle frykter 
mest innen protesekirurgien, 
nemlig infeksjoner. Widsøe 
gjennomgikk nye momenter 
som ultralydbehandling av 
fjernede implantater, og 
hvordan dette står i forhold 
til tradisjonell dyrkning av 

biopsier fra revisjonstidspunktet. 
Hovedpoenget var undersøkelsen 
som viste at hvis en pasient 
hadde mottatt antibiotisk 
behandling før revisjonen, 
vil ultralydbehandling bidra 
til høyere sensitivitet av 
dyrkningsprøvene.

Sightseeing med guide i 
Trondheim ble et flott avbrekk 
etter en lang dag med 
undervisning, og kvelden ble 
avsluttet hjemme hos Ketil Holen. 
Her ble det servert tapas og god 
drikke. Veldig koselig å bryte opp 
hotelltilværelsen med ”hjemme-
hos” besøk. 

Flott program i Trondheim også
Torsdag 14/5 startet ganske 
teoretisk med bidrag fra NKSOI, 
og arbeid som stammet fra de 
nyskapende ideene som Aamot 
med flere satte opp i forbindelse 
med det prekliniske arbeidet med 
Unique protesen. 
Tina Wiik og andre viste frem sine 
forskningsarbeider med strain 
og mikromotion. De fleste ble 
veldig misunnelige på den flotte 

samarbeidet NKSOI har med 
NTNU, og ikke minst fordelen 
ved å ha en dedikert mekaniske 
ingeniør. Finite Element Anlysis 
for å avgjøre styrken på kalotaser 
var veldig stilig og fremtidsrettet. 
Vi hadde også en teoretisk 
gjennomgang om ultralyd, som 
muligens gikk over hodet på de 
fleste.

Etter lunsj gikk Drogset gjennom 
ACL forskning ved St. Olav, hvor 
den randomiserte undersøkelsen 
av sutur, syntetisk og patellar 
graft ble sammenlignet. 
Veldig flott med så lang opp-
følgning av en så vanlig tilstand 
som dette. Ketil Holen gikk 
gjennom ultralydscreening av 
hofteledd hos nyfødte, hvor hans 
doktorgrad har lagt grunnlaget 
for mye av den politikken som 
føres på dette feltet i Norge. 
Sammenlignet med Tyskland har 
Norge en målrettet screening av 
nyfødte, hvor Tyskland screener 
alle. Ultralyd ved tendinoser og  
tendopatier ble gjennomgått med 
effekt av eksentrisk trening og 
sklerosering av angiogeneser. 

u
Avslutning i Oslo på "Operaens tak".



reseptpliktig, gruppe: C 
Pradaxa “Boehringer Ingelheim”
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07 
KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargesto�: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har 
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 
1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Nedsatt 
nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette 
med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75 år): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig bruk av amiodaron: Doseringen bør reduseres til dabigatranetexilat 150 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: 
Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å ikke starte behandling med dabigatranetexilat før neste dose parenteralt antikoagulantium skulle vært gitt. Barn og ungdom <18 år: 
Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og e�ekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdssto�ene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signi�kant blødning. Organskade med blødningsrisiko. Spontan eller farmakologisk nedsatt hemo-
stase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. ALAT bør måles som del av standard preoperativ evaluering. Svært begrenset klinisk erfaring 
med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer forbundet med økt blødningsrisiko 
som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad eller øyne, bakteriell endokarditt. Forsiktighet må 
utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen 
med dabigatranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende e�ekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat anbefales ikke ved anestesi med postopera-
tive inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er �ernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargesto�et paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: 
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dekstran, 
sul�npyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på blødning. Amiodaron: 
Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdosen er 
nødvendig (se Dosering). Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet anbefales. Graviditet/Am-
ming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. 
Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på e�ekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er 
<2%. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperativt 
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte 
leverenzymer, hyperbilirubinemi, forhøyet transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/Forgift-
ning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av 
ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan �ernes ved dialyse. Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 
stk. kr 1728,50. 110 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.  
Sist endret: 03.11.2008       (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Referanser:  1. Pradaxa*  (dabigatran  etexilate) Summary of Product Characteristica.  2. Eriksson BI et al. J Thromb Haemost 2007; s:2178-218. 3. Eriksson BI et al. Lancet 2007; 370: 949-956.
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V T E  P R O T E C T I O N
Balansert e�ekt - blødningsrisiko1,2,3

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har  
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi. 

Normal dosering: 2 kapsler á 110 mg, 1 gang daglig
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reseptpliktig, gruppe: C 
Pradaxa “Boehringer Ingelheim”
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07 
KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargesto�: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har 
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 
1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Nedsatt 
nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette 
med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75 år): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig bruk av amiodaron: Doseringen bør reduseres til dabigatranetexilat 150 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: 
Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å ikke starte behandling med dabigatranetexilat før neste dose parenteralt antikoagulantium skulle vært gitt. Barn og ungdom <18 år: 
Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og e�ekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdssto�ene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signi�kant blødning. Organskade med blødningsrisiko. Spontan eller farmakologisk nedsatt hemo-
stase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. ALAT bør måles som del av standard preoperativ evaluering. Svært begrenset klinisk erfaring 
med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer forbundet med økt blødningsrisiko 
som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad eller øyne, bakteriell endokarditt. Forsiktighet må 
utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen 
med dabigatranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende e�ekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat anbefales ikke ved anestesi med postopera-
tive inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er �ernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargesto�et paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: 
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dekstran, 
sul�npyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på blødning. Amiodaron: 
Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdosen er 
nødvendig (se Dosering). Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet anbefales. Graviditet/Am-
ming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. 
Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på e�ekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er 
<2%. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperativt 
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte 
leverenzymer, hyperbilirubinemi, forhøyet transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/Forgift-
ning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av 
ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan �ernes ved dialyse. Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 
stk. kr 1728,50. 110 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.  
Sist endret: 03.11.2008       (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Referanser:  1. Pradaxa*  (dabigatran  etexilate) Summary of Product Characteristica.  2. Eriksson BI et al. J Thromb Haemost 2007; s:2178-218. 3. Eriksson BI et al. Lancet 2007; 370: 949-956.
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V T E  P R O T E C T I O N
Balansert e�ekt - blødningsrisiko1,2,3

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har  
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi. 

Normal dosering: 2 kapsler á 110 mg, 1 gang daglig
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reseptpliktig, gruppe: C 
Pradaxa “Boehringer Ingelheim”
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07 

KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargestoff: 
Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær forebygging av venøs 
tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. 
Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hoftepro-
tesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter 
gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 
1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For 
begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som 
inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved moderat 
nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 
1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 
kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75 år): 
Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen 
bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 
28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig bruk av amiodaron: Doseringen bør 
reduseres til dabigatranetexilat 150 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste 
dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales 
å ikke starte behandling med dabigatranetexilat før neste dose parenteralt antikoagulantium skulle vært gitt. Barn og ungdom 
<18 år: Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av 
innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. Organskade med blødn-
ingsrisiko. Spontan eller farmakologisk nedsatt hemostase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke 
overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre nor-
malverdi. ALAT bør måles som del av standard preoperativ evaluering. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos 
pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye 
klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer forbundet med 
økt blødningsrisiko som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, 
aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i 
hjerne, ryggrad eller øyne, bakteriell endokarditt. Forsiktighet må utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. 
Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen med dabiga-
tranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser 
bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende effekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat anbefales 
ikke ved anestesi med postoperative inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer 
etter at kateteret er fjernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargestof-
fet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: 
Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært 
heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dekstran, 
sulfinpyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent 
sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye 
observasjon for tegn på blødning. Amiodaron: Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportpro-
teinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet 
for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdosen er nødvendig (se Dosering). 
Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-
indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet 
anbefales. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. 
Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under 
behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data 
på effekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte 
bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er <2%. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk 
hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekres-
jon, anemi postoperativt, postoperativt hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/
galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi, forhøyet 
transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning 
ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikas-
joner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende 
behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan fjernes ved dialyse. 
Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen 
for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50. 110 
mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.  
Sist endret: 03.11.2008       (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Referanser:  1. Pradaxa*  (dabigatran  etexilate) Summary of Product Characteristica.  2. Eriksson BI et al. J Thromb Haemost 
2007; s:2178-218. 3. Eriksson BI et al. Lancet 2007; 370: 949-956.

reseptpliktig, gruppe: C 
Pradaxa “Boehringer Ingelheim”
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07 
KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargesto�: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har 
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 
1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Nedsatt 
nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette 
med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75 år): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig bruk av amiodaron: Doseringen bør reduseres til dabigatranetexilat 150 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: 
Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å ikke starte behandling med dabigatranetexilat før neste dose parenteralt antikoagulantium skulle vært gitt. Barn og ungdom <18 år: 
Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og e�ekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdssto�ene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signi�kant blødning. Organskade med blødningsrisiko. Spontan eller farmakologisk nedsatt hemo-
stase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. ALAT bør måles som del av standard preoperativ evaluering. Svært begrenset klinisk erfaring 
med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer forbundet med økt blødningsrisiko 
som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad eller øyne, bakteriell endokarditt. Forsiktighet må 
utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen 
med dabigatranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende e�ekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat anbefales ikke ved anestesi med postopera-
tive inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er �ernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargesto�et paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: 
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dekstran, 
sul�npyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på blødning. Amiodaron: 
Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdosen er 
nødvendig (se Dosering). Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet anbefales. Graviditet/Am-
ming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. 
Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på e�ekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er 
<2%. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperativt 
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte 
leverenzymer, hyperbilirubinemi, forhøyet transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/Forgift-
ning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av 
ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan �ernes ved dialyse. Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 
stk. kr 1728,50. 110 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.  
Sist endret: 03.11.2008       (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Referanser:  1. Pradaxa*  (dabigatran  etexilate) Summary of Product Characteristica.  2. Eriksson BI et al. J Thromb Haemost 2007; s:2178-218. 3. Eriksson BI et al. Lancet 2007; 370: 949-956.
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V T E  P R O T E C T I O N
Balansert e�ekt - blødningsrisiko1,2,3

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har  
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi. 

Normal dosering: 2 kapsler á 110 mg, 1 gang daglig
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I tillegg ble det illustrert nytt 
ultralydfilter som fremstilte 
kar inntil 0,2 mm i diameter. 
Kybernetikk ble avslutningen 
på en flott dag på St. Olav. Det 
ble fortalt at tiden frem til Luke 
Skywalkers hånd ikke er så lang…
Flyturen til Oslo var med 
skyfri himmel og flott utsikt til 
langfjellene.

Det ble tatt flotte gruppebilder 
på Operaen, med medfølgende 
middag på Sanguine, som 
restaturanten på Operaen 
heter. Vi fikk til og med oss en 
evakuering pga brannalarm... 

Stafettpinnen til Oslo
Fredag 15/5 startet på Riks-
hospitalet der klinikkdirektør 
Trine Sand Kaastad tok alle godt 
imot. Det ble startet med en 
ryggseksjon, hvor thoracal 
insufficiens syndrom ble tatt opp 
med VEPTR teknikk, og deretter 
skoliosebehandling med all 
screw contruct. Sagital inbalanse 
med behandling ble også 
gjennomgått. Barneseksjonen ble 
innledet av et glimrende foredrag 
om CLP av Ola Wiig, som 
presenterte sitt doktorgrads-
arbeide, hvor resultatet av den 
randomiserte undersøkelsen var 
et høydepunkt. Huskeregelen om 
at barn over 6 år og over 50% 
kollaps av caput femoris skal 
behandles operativt tror jeg de 
fleste fikk med seg. 
Terjesen demonstrerte nytten av 
ganganalyse for multilevel kirurgi 
for CP, og vi fikk også sett selve 
laboratoriet. Ilisarov forskningen 
med RSA analyser for å bedømme 
tilheling av kalotaser imponerte 
også. Dette har man nå innledet 
samarbeid med Finite Element 
Analysis prosjektet på St. Olav. 
I lunsjen mener jeg at NOF hadde 
leid inn garden for pause-

underholdning med korpsmusikk, 
veldig flott. Eller hadde de bare 
kommet av seg selv, ikke vet jeg…
Mona Winge hadde en rask 
gjennomgang over over-
ekstremitets malformasjoner, før 
Lars Eldar Myrseth tok for seg 
senetransposisjoner i over-
ekstremiteten ved CP. 
Detaljerte operasjonsprotokoller 
ble forelest. Dagens andre høyde- 
punkt for meg var forelesningen 
til Jan-Ragnar Haugstvedt om 
luksasjonsfrakturer i under-
armen, med Galeazzi, Monteggia 
og Essex-Lopreski, før 
Magne Røkkum viste frem 
arbeidet til reimplantasjons- 
teamet på Riket.

Sightseeing til Vigelandsparken 
var vel den flotteste turen, og 
guiden forklarte noe av 
symbolikken til kunstneren.

Privat middag
Middag denne kvelden var 
hjemme hos Trine Sand Kaastad, 
i penthouse leiligheten på Aker 
Brygge. Utrolig flott for alle å 
innta velkomstdrink på taket av 
huset. Igjen veldig kjekt å innta 
måltidet hjemme hos noen. 
Kjempestemning, og Torgeir 
”A small practical detail” Vestad 

fikk stående applaus for sitt 
arbeid for å legge til rette alle 
detaljer. De fleste gikk ut etterpå 
i de små nattetimer. Noen var nok 
mer slitne nesten morgen enn 
andre.

Olympiatoppen inviterte
Lørdagen ble startet på Olympia-
toppen, hvor Lars Engebretsen 
ønsket oss velkommen, og 
Sigbjørn Dimmen tok oss 
gjennom siste oppdaterte 
forskning på når vi kan bruke 
COX hemmere (NSAID, og COX-2). 
Spennende å høre resultater fra 
forskningen hans mtp tilheling 
av senetransplantater og NSAID. 
Steinar Johansen og 
Engebretsen foreleste om 
anatomi og rekonstruksjon av 
posterolaterale skade og kne-
luksasjoner. Vi avsluttet før lunsj 
med tips om hvordan vi skal 
unngå skadene i det hele tatt, 
med det forebyggende arbeidet 
Engebretsen med flere har gjort 
gjennom bl. a. klok av skade 
prosjektene.

I lunsjen ble det utdelt diplomer, 
og gaver fra NOF. Deltagerne fikk 
en bok om Norge, og selvfølgelig 
NOF slips og pins. Etter lunsj dro 
undertegnende hjem til 17. mai 
feiring i Stavanger, mens resten 
av gjengen skulle nyte etter- 
middagen med artroskopi-
forelesninger og hjemme-hos-
middag hos Engebretsen.

Alt i alt har det vært en 
stormende travel uke, men 
fantastisk givende. Kjekt å høre 
hvordan andre gjør det, og møte 
hyggelige mennesker fra Europa.

EFORT traveling fellowship kan 
varmt anbefales!
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Report on EFORT - Traveling Fellowship to Norway
Our first stop on this Traveling Fellowship was the beautiful city of Bergen.  A natural harbour, it is Norway’s 
second city, but it sits foremost in the development of Norway’s third greatest export (after oil and fish), 
the Norwegian Arthroplasty Registry.  The day started with a historical basis on which registries can be of 
benefit, relating to both the Bonelock® cement problems and the Christiansen® hip. Registry data was used 
to illustrate the benefits conferred by antibiotic loaded cement and the excellent results still being produced 
by (traditional) prosthesis such as the Charnley® stem.  The Registry continues to show however that the 
best results are achieved when using a reverse hybrid total hip technique.  At the knee LCS® continues 
to perform well and in particular we also looked at Registry information relating to shoulder, elbow, hand 
and ankle, before taking a detailed look at hip fracture data.  Contrary to the expectation of all traveling 
fellows, the Norwegians showed good results in sub-trochanteric and reverse oblique fractures using sliding 
hip screws with or without stabilizing plates and in what was to become a recurring theme throughout 
the Fellowship, Faculty presented heir own data based on prospective randomized trials to substantiate 
their clinical treatment pathways.  During the evening we were guided around the city and discovered 
the wonderful old town, before dining at the Bellevue restaurant.  I am happy to report that the cultural 
exchanges extended into the early hours.

Tuesday heralded an invitation to attend the morning x-ray meeting followed by a tour of Haukeland 
University Hospital by Prof Furnes.  Lectures on sarcoma treatment showed that prompt treatment and 
good results are seen in a centralised referral service, particularly in a country with such low population 
density.  This was followed by lectures on basic science with regarding fixation of radial fractures and the 
properties of cement, which rounded off our stay in Bergen.  Many thanks are due to Dr Knut Fjeldsgaard, 
who undertook the task of chairing the two days before seeing us off on our short trip to Trondheim.

On arrival to Trondheim we were taken to the hotel and then joined local faculty for dinner.  On Wednesday 
morning the weather had lightened and we enjoyed a very interesting day of presentations at St Olav 
Hospital, initially based on the locally developed uncemented custom stem, Unique®.  In the afternoon, 
Prof Aamodt was kind enough to perform a live surgery case using this prosthesis, in the hospitals new 
twin theatre-information technology suite.  Trondheim’s residents and staff are certainly fortunate to have 
such an impressive new hospital and research facility in their town.  That evening a tour of Trondheim was 
arranged which ended at Vice President Holen’s house who hosted the group for dinner.  While Bergen was 
a centre for Registry based research, Trondheim stands out as a centre of excellence in basic science based 
research and on Thursday postgraduate students presented several interesting papers including the benefit 
of sonification of retrieved implants to increase identification of  microbial content and biomechanical 
analysis of stress-strain relationships in various proposed new bone-implant designs.  Two excellent papers 
based on research into methods of ACL fixation and the outcome of prosthetic disc replacement versus 
physiotherapy in low back pain completed the days work and departed for flights to Oslo.

That evening in our final city we were treated to a very special evening with a tour around and dinner in the 
spectacular new Oslo Opera House.  We stayed out at the Rikshospitalet Hotel which enabled a slightly 
more relaxed breakfast time before an excellent days schedule arranged by Prof Trine Kaastad. This included 
a morning session devoted to spines and in particular the use of VEPTR (Vertical Expandable Prosthetic 
Titanium Rib) alongside techniques and treatment of scoliosis and sagittal imbalance. The paediatric 
session that followed included epidemiological studies concerning Perthe’s disease, the benefit of 
multilevel surgery on treatment of patients with Cerebral Palsy and also benefits of multidisciplinary 
approach including the use of Gait Analysis on influencing surgical decision making in this group of patients.  
One of last years EFORT traveling Fellows, Dr Joachim Horn, presented a very interesting paper on ring 
fixation in which he illustrated some of the Ilizarov corrective surgery performed on 600 patients growing 

To Reisebrev





some 25 meters of new bone in Rikshospitalet since it opened.  Prof Terjesen then described some research 
tools currently being employed to identify the appropriate time for removal of fixators after lengthening 
procedures using both radiosteriometric analysis and strain gauge technology.

On Friday evening we toured Oslo by bus and foot. The vast collective works by Gustav Vigeland in his 
memorial sculpture park was certainly memorable as was yet again the very generous hospitality of the host 
nation, with Prof Kaastad from Rikshospitalet hosting the group at her home for the evening. The faculty 
had all given up their Saturday on the weekend of the Norwegian National Day to host a very stimulating 
session based around sports medicine.  This very appropriately was hosted at the Olympiatoppen, training 
ground and treatment centre for many of Norway’s elite (injured) sportsmen.  Presentations on the effect of 
NSAIDs on both fracture and tendon bone healing was followed by treatment of the poly-ligament injured 
knee.  Perhaps not surprisingly given the host venue, the benefit of sport regarding general health survival 
was emphasized also the benefits of pre-exercise program and warm-up in the reduction of sport related 
injury was also presented by the head of Science and Research for the International Olympic Committee, 
Prof Engebretsen.  As we had come to come to expect on this trip when discussing treatment options, those 
involving cartilage defects in the knee were based on well conducted clinical trials.  That afternoon updates 
on hip, shoulder elbow and wrist arthroscopy were presented before we left for a sociable evening at Prof 
Engebretsen’s house.  The Fellowship concluded very appropriately with the 17 European Fellows cheering 
on their respective nations in the Eurovision song contest, which rather fittingly was of course won by our 
host nation.

Overall my impressions of this Fellowship and the host country was of a very conscientious and enthusiastic 
group of clinicians who are obviously deeply interested in research, whether that be preclinical, clinical or 
registry based.  All those we met were generous of their time, energy and financial support in arranging 
an amazingly well rounded tour of both General Orthopaedics and Norway.  I would like to conclude by 
mentioning in particular the host organizing committee from the Norwegian Orthopaedic Federation, namely 
Hebe Kvernmo, Ole Edvard Gabrielsen and Torgeir Vestad who travelled with us enabling a very smoothly 
run, highly educational and enjoyable week.

Mark Murnagham 
Deltager på EFFORT Travelling fellowship Bergen - Trondheim og Oslo

Hello!
My name is Eduardo Zaniol Migon, I’m 27 years old and I’m from Porto Alegre, the capital of the 
southernmost state in Brazil. I just graduated from my residence program in Orthopedic Surgery and, at 
the end of this program, each resident from all over the world (approximately 650 residents) must take a 3 
day oral and written test administered by the Brazilian Society of Orthopaedics and Traumatology (SBOT). 
Fortunately I received the highest score (1st place). The prize: the EFORT Travelling Fellowship in Norway.

The last week was for sure one of the most amazing experiences of my life. First of all, I was impressed with 
the hearty welcome and the excellent reception. I’m still astonished with Norway: the polite, educated, and 
beautiful people, the extremely organized and effective healthcare system (it’s unbelievable that it is all 
public), and the rich history and wonderful tourist attractions.  Finally, having the opportunity to be in this 
country, even for a short period of time gave me a clearer notion of what the word perfection means. 

I would like to congratulate and to thank the Norwegian Orthopedic Association and its president 
Dr Hebe Kvernmo for the very nice fellowship offered. I can’t think of any way that it could have been better. 
I would also like to thank the colleges of the fellowship for the opportunity of experiences and cultural 
exchange and for making good friends in Europe.  In all, I would like to thank the EFORT and the SBOT for 
making all of this possible. 

You can be assured that you have a good friend in Brazil. See you soon – because I will definitely be back to 
Norway someday. Mange takk!!!

Eduardo Zaniol Migon 
Deltager på EFFORT Travelling fellowship Bergen - Trondheim og Oslo
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Referat fra møte i Nordisk Ortopedisk Forening 
(NOF) i Tallin og Tartu
Året mellom to nordiske ortopediske kongresser arrangeres møte mellom alle styrene i de nordiske 
ortopediske foreningene. Skjønt nordisk utvides gradvis. De siste årene har det kommet to nye 
medlemmer – Nederland og Estland. Årets møte var i Tartu – en gammel Universitetsby i Estland. 

Økonomien etter den nordiske 
kongressen i Amsterdam ble 
presentert. Problemstillingen for 
de nordiske arrangementene er 
nok konkurransen fra EFORT – 
som nå blir arrangert som en 
årlig kongress. 

inntektsfordelingen
Den nordiske kongressen blir 
blant annet finansiert av 
industrien som er utstillere. 
Det er den lokale industrien som 
betaler, og ikke den europeiske 
delen. Problemene er da selv-
følgelig at målgruppene blir 
arrangørlandets egne ortopeder 
– og ikke de tilreisende. 
Heldigvis kom det om lag 400 
nederlandske ortopeder til den 
nordiske kongressen i Amsterdam 
slik at det økonomiske resultatet 
for den nederlandske og den 
nordiske foreningen ble 
akseptabelt. Hele overskuddet 
deles 50% til den nordiske  
foreningen (NOF) og 50% til 
arrangørlandets ortopediske 
forening (den nederlandske 
ortopediske foreningen). At det 

er denne fordelingen som gjelder  
ble ytterlige understreket under 
årets møte. 

Estlands problem
For Estland sin del med et lite 
antall ortopeder, og en lokal 
industri som skal være med som 
utstillere, sier det seg selv at 
økonomien i et slikt arrangement 
fort kan bli et mareritt. 
Kongressavgiften har jo også sin  
terskel for hva man vil betale. 
Hodene ligger i bløtt – vi håper 
alle at de vil bli i stand til å 
arrangere en nordisk ortopedisk 
kongress i år 2012.

Det ble og diskutert eventuelle 
andre medlemsland – og de 
som ligger an til naturlig å bli 
medlemmer er vel Latvia og 
Litauen. Belgias rolle er og 
interessant.

Acta Scandinavica 
Informasjon og økonomiske 
oversikt over vårt tidsskrift 
Acta Scandinavica ble også 
gjennomgått. 

Er dette en arena som Norsk 
ortopedisk forening bør være 
aktiv på? Tror nok at svaret 
tidligere har vært noe usikkert. 
Men de siste årene, og spesielt 
etter dette møtet er nok svaret 
et soleklart ja. Dette er etter 
hvert en forening som vil kunne 
få innflytelse – etter hvert vil 
foreningen vokse og vil kunne bli 

vÅRT NYE mEDLEm

Estland er nå en del av 
Nordisk Ortopedisk Forening 
– og planen var at de skulle 
arrangere den nordiske kon-
gressen i 2010. Dessverre 
måtte dette utsettes i første 
omgang til 2012 – slik at neste 
års arrangementet blir i Århus 
i Danmark.
 Estland ble svensk fra 
1561 og avgitt til Russland i 
1721 etter den store nordiske 
krig. Landet erklærte seg 
uavhengig i 1918 – og ved 
freden i Tartu i 1920 anerkjent 
Russland Estland sin selv- 
stendighet ”for all fremtid”. 
Etter en periode som demo-
kratisk stat ble så Estland 
okkupert av sovjetiske styrker 
i 1940 som et resultat av 
Ribbentrop-Molotov - 
pakten. Sovjetiske masse-
deportasjoner og henrettelser 
ble avløst av tysk okkupasjon 
i 1941 med ytterligere lidelser 
for landet. Etter 1945 ble det 
ytterligere deportasjoner og 
lidelser. Svært mange flyktet 
til Sverige. Som en følge av 
Gorbatsjovs reformer fra 
midten av 80-tallet erklærte 
Estland sin selvstendighet 
i august 1991, akseptert av 
Sovjetunionen en måned 
senere og så opptatt i FN. 
 I 2004 ble Estland opptatt 
i EU og NATO. 
Antall innbyggere i dag er ca 
1,5 millioner.

Anatomical Theatre
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en sterk forening hvor man kan 
øve innflytelse overfor resten av 
det europeiske miljøet. EU og 
dets mer og mer felles lover og 
regler på arbeidsmarkedet gjør at 
man må være aktivt med dersom 
man skal påvirke eller bli hørt. 
Det vil igjen si at man må innta 
posisjoner  og være villig til å ta 
verv – og være villig til å gjøre 
det arbeidet som kreves. I Norsk 
ortopedisk forening vil vi jobbe 
for å bekle sentrale verv etter 
hvert i den Nordiske Orotpediske 
Forening. Og dermed kunne 
påvirke  en eventuell felles 
nordisk, europeisk ortopedisk 
spesialistutdannelse (UEMS).

Hyggelige kolleger
Rent sosialt er slike møter svært 
trivelige og lærerike. Vi kom i 
meget god kontakt med Estland 
representanter. De danske 
kommer man alltid godt overens 
med og de svenske deltagerne 
vet man alltid hvordan er. 
Ryddige, ordentlige,  lyttende og 
høflige. Artig å møte arrangørene 
av det svenske ”høstmøte” og 
høre hvordan de arrangerer og 
legger opp sitt møte. De er nok 
ikke like godt vant i Sverige når 
det gjelder subsidiering av sine 
høstmøter. Der betaler man det 
det koster – og ferdig med det. 
Men det er jo slik i Norge blitt at 
jo mer man har – jo mer vil man 
be om i tillegg. 

Middagene var trivelig med mye 
busskjøring gjennom et flatt 
landskap med mye middels store 
bjørketrær. For de som har lest 
bøker om den finske vinterkrigen 
og den finske fortsettelseskrigen, 
var det i tilsvarende områder 
denne krigen ble ført – bare noen 

mil lenger øst. Men naturen og 
skogene var de samme.

Et nyttig forum
For kolleger – spesielt 
yngre – som lurer på om det 
er verdt å være med innen 
organisasjonslivet kan jeg 
absolutt anbefale det. En god 
del jobbing, men man får innsikt 
i en verden som kan virke litt 
fremmed hvis man står helt 
utenfor. Og det er en verden 
hvor man faktisk kan påvirke 
og være med på utviklingen. 
Man treffer mange herlige 
kolleger fra de andre landene. 
Og så er det jo godt å få litt luft 
under vingene og komme seg 
vekk fra avdelingene av og til. 
Man oppdager gjennom gode 
samtaler sent på kvelden at man 
har det i grunnen ikke så verst i 
Norge som ortoped.
Vi sees igjen i Århus i 2010.

!Knut Fjeldsgaard

Anatomisk demonstrasjon

Kassereren i Nof på vandring

Leder og nestleder i Nof

IMG Sarcom
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Nof symposium:

”Hvordan pushe professortalenter?”

18:00- 18:30

Professor Anne Brit Kolstø 
– Farmasøytisk institutt, universitetet i Oslo:
Er professortittelen noe å strebe etter?  
Er det slik at alle vil og skal bli professor?

18:30-19:00

Professor Gunnar Hartvigsen, 
institutt for informatikk, universitetet i Tromsø:
Hvordan bli professor før du er 40? 
Tolv gode råd på veien mot professorat.  
 
19:00-19:20

Professor Lars Engebretsen - Forskningssjef, 
Ortopedisk senter, ullevål universitetssykehus:
Hvordan kan sykehuset og universitetet legge 
forholdene bedre til rette for mulighet til 
kvalifisering?

19:20-19:40

Professor Olav Reikerås, 
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet:
Hvordan kan vi motivere og forplikte de som får 
forholdende lagt til rette for seg?

19:40-20:10

Professor Gunnar Hartvigsen fortsetter..
Den gode søknaden - krav, tips og råd.
 
20:10-20:30

Diskusjon 

TiD: Tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18.00-20.30

STED: SAS Plaza

mØTELEDERE: Hebe Kvernmo og Ketil Holen

Det vil være enkel bevertning.
Forbehold mot justeringer i programmet.

KuRS OG KONFERANSER
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Norsk Artroskopiforenings stipend 2009

Norsk Artroskopiforening gir stipend til beste artroskopi-relaterte foredrag ved 
Ortopedisk Høstmøte 2009. Stipendet er på inntil kr. 10.000.

STATUTTER 
NORSK ARTROSKOPiFORENiNGS STiPEND 2009

•    Stipendets navn: Norsk Artroskopiforenings Stipend. 
•    Stipendet utlyses av Norsk Artroskopiforening.
•    Stipendet kan tildeles medlem av Norsk Artroskopiforening som er spesialist i ortopedisk kirurgi eller
      utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. 
•    Stipendet tildeles beste artroskopisk relevante foredrag ved Ortopedisk Høstmøte.
•    Norsk Artroskopiforenings stipendkomité vurderer i forkant av Ortopedisk Høstmøte artroskopisk
      relaterte innsendte abstracts og nominerer fem abstracts til presentasjon på Høstmøtet i egen bolk.
•    Norsk artroskopiforenings styre utnevner i samarbeid med stipendkomitéen en jury som vurderer de
      nominerte foredragene og utroper en vinner.
•    Dersom en eller flere medlemmer av Norsk Artroskopiforenings Stipendkomité og/eller jury er
      medforfatter eller på annen måte inhabil må artroskopiforeningen og/eller stipendkomitéen finne
      stedfortreder. 
•    Årets vinner får dekket reise og opphold (inntil kr 10.000) under ESSKA 2010 i Oslo og får presentere
      prosjektet/foredraget under ESSKA National Session Award. Deltakeravgiften dekkes av ESSKA.
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STiPEND

Charnley stipend som 
støtte til forskningsarbeid, 
videre- og etterutdan-
ning, produktutvikling og 
studiereiser mm. innen 
hoftekirurgi. 

Stipendet er på kr 80.000 
og ble  opprettet i 1986 av 
OrtoMedic AS.

Søknadsfrist 15. september
hvert år. Standard søknads- 
skjema. NOFs represen-
tanter i styret er Kari Indre-
kvam og Arild Aamodt.

Smith & Nephews 
Forskningsstipend til 
støtte for basal-
forskning og klinisk 
forskning innen implantat-
kirurgien.

Stipendet er på kr 100.000 
og ble opprettet i 1993 av 
Smith & Nephew A/S.

Søknadsfrist på eget 
skjema er 30. september 
hvert år. NOF’s representan-
ter i styret er Lars Engebret-
sen og Ove Furnes.

Reisestipend og beste 
høstmøteforedrag.

Knut Fjeldsgaard

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

Norsk forening for
håndkirurgis reisestipend

Styret kan tildele et eller flere
reisestipend på inntil kr 10.000
til medlemmer for å besøke
håndkirurgiske avdelinger i
andre land, fortrinnsvis skandi-
naviske. Deles ut hvert år. 
Førstegangssøkere vil bli prior-
itert. Søknader sendes til styret 
ved sekretæren og bør inne-
holde opplysninger om reisemål, 
fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på
årsmøtet. Etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev
i NOP-posten, Tidsskrift for Den
norske lægeforening eller tilsvar-
ende organ. Det bør fremgå at
reisen er støttet av stipend fra
Norsk forening for håndkirurgi.
Kopi av reisebrev samt regnskap
for reisen sendes til styrets
sekretær, hvoretter utbetaling
av stipendmidlene kan finne
sted. Hvis stipendiaten ikke
har oppfylt betingelsene for
utbetaling av stipendet innen

1. september det påfølgende år, 
går stipendbeløpet tilbake til
foreningen.

Norsk forening for håndkirurgis
pris til beste håndkirurgiske
høstmøteforedrag fra unge
kirurger

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

midler til forskningsprosjekter
omkring sykdommen osteo-
porose – Nycomeds forsknings 
stipend

Nycomed er et privateid, euro-
peisk farmasøytisk selskap som
innlisensierer, utvikler, produ-
serer og markedsfører legemidler 
og helseprodukter. Vi har spe-
sialiserte salgsteam som jobber 
mot allmennpraktiserende leger,
sykehus og apotek, i tillegg har
vi en forretningsenhet innenfor
Consumer Health. Nycomed har
36 salgskontorer i 15 europeiske
markeder, inkludert CIS.
Produksjon foregår i Norge,
Danmark, Østerrike, Belgia og
Estland. Selskapets hovedkontor
ligger i Roskilde, Danmark.
Antall ansatte er ca. 2800.
Nycomed har nå gleden av å
kunne tilby midler til forsknings-
grupper/personer som driver
prosjektbasert forskning innen
osteoporose.
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Nof stipend til støtte til 
forskningsarbeid, videre- og 
etterutdanning, eller kurs- og 
kongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 75 000 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 medlem-
mer for økonomisk støtte til 
forskningsarbeid, videre- og 
etterutdannelse, eller kurs- 
og kongressdeltakelse.

3.  Stipendet er på kr 75 000 
og utdeles en gang årlig. 
Stipendet kan eventuelt deles 
på flere søkere.

4.  Norsk Ortopedisk Forenings 
generalforsamling velger er 
stipendstyre på 3 medlem-
mer. Stipendstyret har en 
funksjonstid på 4 år. 

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

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

Nof stipend for leger under 
utdanning til støtte til forsk-
ningsarbeid eller utdanning.

Stipendet er på kr 75 000 

Vedtekter for Norsk Ortopedisk 
forenings (Nofs) stipend for lege 
under utdanning:

1.  Norsk Ortopedisk forenings 
stipend gis til et medlem un-
der utdanning etter søknad.

2.  Stipendet gis til medlemmer 
for økonomisk støtte til fors-
kningsarbeid 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 75 000 
og utdeles en gang årlig. 
Stipendet kan eventuelt deles 
på flere søkere.

4.  Norsk Ortopedisk Forenings 
generalforsamling velger er 
stipendstyre på 3 medlem-
mer. Stipendstyret har en 
funksjonstid på 4 år. 

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

6.  Generalforsamlingen kan 
med 2/3 flertall forandre 
statuttene for stipendiet 
etter forslag fra ett eller flere 
medlemmer.”
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EFORT Travelling Fellowship
Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avslut-
tet utdanning. Et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen orto-
pedi. Kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. Det offisielle språket 
er engelsk. Vertslandet betaler 
opphold og forpleining, og stand-
arden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske foren-
ing betaler reisen til kandidaten.
Norsk Ortopedisk Forening
tildeles plasser etter avtale med
EFORT. Søknad sendes styret
som velger ut kandidater.

Søknadsfrist: 31. januar hvert år.
Fellowship skjer vanligvis i mai
samme året.

Med bakgrunn i dette utdan-
ningsfondet vil jeg minne om
Continental Course i London
- Nottingham. Dette er et godt
kurs spesielt for ortopeder
under utdannelse. Det vil bli
arrangert i begynnelsen av juni.
Søknad om deltakelse skal til
styret i NOF.

Göran Bauers stipend
Göran Bauers stipend er oppret-
tet av Nordisk Ortopedisk
Forening og gis til et medlem
i NOF eller NOV etter søknad.
Stipendet gir økonomisk støtte
til studiebesøk ved ortopediske
institusjoner. Studiebesøket
skal være ledd i et videnskapelig
arbeid og bør lede til publika-
sjoner, fortrinnsvis i Acta
Orthopaedica Scandinavica.

Stipendet kan også utdeles til
medlemmer som arrangerer
symposier med det formål
å bidra til økt publisering i Acta
Orthopaedica Scandinavica.
Stipendiet tilsvarer avkastning
en fra Göran Bauersminnefond,
som er på D.kr 1 000 000.
Det utdeles en gang årlig.
Nordisk Ortopedisk Forenings
styre avgjør hvem som skal få
stipendiet.

Aase Bye og 
Trygve J. B. Hoffs fond
Stipendet skal brukes til utvikling
av fagområdet ortopedisk
kirurgi. Fondet er ment som en
takk for behandling Aase Bye
fikk.

Fra fondet utdeles kr. 55 000
årlig. I styret sitter nå Olav
Reikerås og Lars Engebretsen
samt en representant fra
Universitetet i Oslo. Stipendet
utlyses i Norsk Lysningstidene,
Aftenposten og ved oppslag på
universitetene.

Søknadsfrist: 1. februar hvert år. 
Eget søknadsskjema kan en få 
hos: Unifor Boks 1131 Blindern
0317 Oslo Tlf. 22 85 94 07

JAN A. PAHLES FORSKNiNGSLEGAT
Legat til revmakirurgisk og tverrfaglig 
revmatologisk forskning.
Formål: Å gi støtte til kandidater som 
utmerker seg i sitt arbeid til fremme for 
og videreutvikling av dette felt.
 
Søknadsfrist: 1. oktober 2009. Søknadsskjema 
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no 
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo. Tlf: 23 22 21 10
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