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valgets kvaler
Siden dette blir mine siste usensurerte, selvredi-
gerte linjer i Nopen i overskuelig fremtid, kunne det 
være fristende å kline til med noen skikkelig usak-
lige, verneskodde ballespark, men i min uendelige 
godhet skal jeg forsøke å beherske meg. Jeg lover 
ingenting. Slik redaktørens hjørne har utviklet seg 
de siste årene kunne jeg sannsynligvis sluppet unna 
med nesten hva som helst uansett. Ingen har sendt 
indignerte protester så langt. Provokativ atferd er lik-

som ikke fullt så tilfredsstillende når folk bare trek-
ker på skuldrene. Tema for dette nummerets hjørne 
var en hard nøtt. det er så mye jeg brenner inn med. 
Ikke ulikt min svigerfar, som har mer storfemøkk enn 
han har lovlig spreieareal til. Hvis man nå skal ta 
landbruksforvaltningens regelverk på alvor. Skulle 
jeg utsette new-age-alternativistene og deres gud-
dommelige frekkhet for en velfortjent maltraktering 
i harselaskverna? Pisse på Steiner-sosiopatenes 
smitteringer og deres medkonspiratoriske antivaksi-
natører? en ny kanonade adressert privatklinikkenes 
hysteriske kassaapparatpraksis? radbrekke Spek-
ter og mitt eget helseforetaks administrasjonshøner 
for å ha tvunget meg til å forsvare en åpenbart tariff-
festet rettighet i hovedstadens arbeidsrett (de burde 
nå vite nøyaktig hvor pyton jeg synes alt som har 
med pakking, reising og hoteller er)? Mildt forsøke 
meg på en voksenopplærende, sosialdemokrat-
diplomatisk, guidet tur gjennom opplysningstidens 
velsignelser? eller, min favoritt på vårparten, ut-
fordre kreasjonistenes faktaselektive, førskoleviten-
skapelige forsøk på å rasjonalisere overtrobaserte 
fantasiberetninger? Sukk, Christopher Hitchens og 
richard dawkins gjør alt det ovennevnte mer elegant 
og velartikulert enn jeg noensinne vil være i stand 
til. Bedre enn noensinne forstår jeg nå mine barns 
kvaler i valget mellom mammas nybakte kanelboller 
og bringebær-Biola (fra Tine-samvirket seff ).

Primo non nocere
Jadda. Overskriften er en veletablert klisje, slik 
visdomsord ofte er. Og, jadda, jeg har brukt den 
tidligere. Like fullt må den trekkes frem igjen. Gang 
på gang. Noen er åpenbart medfødt tungnemme. 
Tema for dagen er svaret på følgende spørsmål; 
Hvilket unødig kirurgisk inngrep, på en usyk kropps-
del, på et samtykkeinkompetent individ, kan øyen-
synlig forsvares politisk, velsignes av det offentlige, 
og finansieres over statsbudsjettet? Til deg som tror 
du er jækla smart nå; Nei, tema for dagen er ikke 
Aleris’ ukritiske tolvminutters meniskektomier, selv 
om det var et godt forsøk. Slike overtredelser er, 
tross all sin kritikkverdighet, ikke viktige nok. det 
er, som vanlig holdt jeg nesten på å si, et ikke-orto-
pedisk tema som opprører meg mest. redaktørens 
hjørne skyllet over meg med full vestlandsstorms 
styrke og en nesten forheksende arrogant selvsik-
kerhet en fredagskveld i september mens jeg leste 
Karius og Baktus for to overjordisk perfekte, nyba-
dete, ubesudlete, halvnakne, småsøvnige småtasser 

REDAKTØRENS hJØRNE 

!Alexander Seldal, Redaktør

!

”Ved alle handlinger som berører barn, 
enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, admini-
strative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunn-
leggende hensyn.

Partene skal garantere et barn som er i stand 
til å danne seg egne synspunkter, retten til 
fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle 
forhold som vedrører barnet, og tillegge 
barnets synspunkter behørig vekt i samsvar 
med dets alder og modenhet.
 
Partene skal respektere barnets rett til tanke- 
frihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.”

Utdrag fra FNs barnekonvensjon (vedtatt av FN 20. 
november 1989, ratifisert av Norge 8. januar 1991)
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mens mamma var på kånetur i København. Tema for 
min siste krampetrekning som redaktør er funda-
mentalt meningsløse, statssanksjonerte og –finan-
sierte overgrep mot de mest vergeløse blant oss. 
Tema i dag er overgrep mot barn. Ikke den brekn-
ingsfremkallende, underlivspenetrerende varianten 
normalt sammenskrudde mennesker reagerer med 
et ubeskrivelig hat, sinne og avsky mot. Ikke den 
uforståelig voldelige djevelskap som tross alt, til 
en viss grad, kan ha sin årsakssammenheng i sosial 
nød, rus og fragmenterte familiestrukturer. de over-
grepene jeg tenker på er veloverveide, kalkulerte, 
planlagte, bevisste og villete. disse overgrepene, i 
kontrast til mishandlingen vi ofte, sannsynligvis noe 
forutinntatt, forbinder med usunne familieforhold 
i samfunnets tapersjikt, forekommer vel så ofte i 
velordnete, møblerte hjem, og har sin bakgrunn i et-
niske, religiøse eller kulturelle forhold. Og vi har kol-
leger i våre rekker som synes det hele er gode greier, 
og, endog, heier frem alle tiltak som understøtter en 
fortsatt praksis. Velsignet av staten. Snart kanskje 
betalt av oss.

Boyz n’ da hOD
Jeg må skamfullt erkjenne at der har vært tider 
hvor jeg tenkte på Barneombudet som en halvnus-
selig, gjennomfeminisert administrator isolert i 
en byråkratisk Gladpack-boble (ikke ulikt admin-
istrasjonshønene i et hvilket som helst offentlig 
helseforetak), fjernt fra den hverdagsvirkeligheten 
vi alle daglig bakser med. Plutselig skulle man in-
npodes dårlig samvittighet for å heve stemmen 
mot avkommet, henvise uhelbredelig trassige barn 
til sitt rom eller fordi man, ulykksalig i et svært 
prøvet øyeblikk, slepte småtrassingen langs et 
marmorert kjøpesentergulv og påførte umuliusen 
en subluksasjon av caput radii. Plutselig var vi alle, 
som elsket våre barn høyere enn oss selv og de util-
fredsstillbare, ildsnøftende komodovaranene som 
fødte dem, potensielle barnemishandlere. det var 
en yderst ubehagelig følelse. Så foretok Barneom-
budet en høyst sympatisk og applaudabel manøver 
onsdag 31. august. Som en av få betydningsfulle 
høringsinstanser gikk Barneombudet tidlig klart ut 
mot et forslag om å gjøre omskjæring av gutter til en 
legal, statsfinansiert praksis i regi av det offentlige 
helsevesen. Barneombudet mener omskjæring, om 
overhodet, ikke skal tillates før barnet er gammelt 
nok til selv å råde over egen kropp og ta egne valg. 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOd) har sendt 
ut på høring et forslag om å inkludere omskjæring 
av guttebabyer i det offentlige helsevesenets opp-
gaver. det kunne vært interessant å se om de kul-

turrelativistiske kloke HOdene hadde hatt baller til å 
foreslå tilsvarende offentlige tilbud for jentebabyer. 
Jeg er kun en svært enkel ortoped, men ifølge de 
som har mer peiling på slikt er den minst barbariske 
formen for omskjæring av jenter (såkalt klitoris-
prikking) sammenlignbar med rituell omskjæring 
av guttebabyer. Høringsinstansene inkluderer 
blant annet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(wtf?), Spekter (de bør vel strengt tatt ikke høres 
på i noen sammenheng) og selvfølgelig en aldri så 
liten bukett organisasjoner av ymse slag som frem-
mer midtøstenmonoteismenes religiøse vrangfores-
tillinger og kulturelle krumspring. Som man roper i 
skogen får man svar. Høringsfrist er 3. oktober. Op-
plysningstidens fornuftsarv har med andre ord frem-
deles en sjanse til å bli videreført.

Forhud, ukultur og religion som den
rasjonelle tankens gift
Samme dag raste det mosaiske trossamfunn, skal 
man tro barneombudets egne nettsider, mot dette 
forslaget. Selvfølgelig. Barneombudet i Norge burde 
jo forstå at unødvendige kirurgiske overgrep mot 
ellers perfekt skapte guttebabyer naturligvis skal 
trumfes gjennom basert på religiøs overtro og kul-
turelt betingede ukulturer. For balansens skyld vil 
jeg presisere at like religiøst ensporede represent-
anter for en annen Midt-Østenbasert monoteisme 
deler dette syn. I det minste fant de endelig en 
felles kampsak! Som en foranstaltning vil jeg bare 
gjøre den neserynkende leser oppmerksom på at jeg 
er en dedikert sekularist og mener religiøs tro bør 
være et helt privat, personsfærebegrenset tidsødsel 
løsrevet fra nasjonens offentlighet. Og, for ordens 
skyld (selv om det strengt tatt burde være unødven-
dig, men man vet jo aldri i disse postapokalyptiske 
dager); jeg er en betinget skapvenn av fenomenet 
Israel. etter å ha opplevd den fredelige syntesen av 
arabisk og jødisk kultur i Haifa, og hårføneren av en 
solgangsbris i Negev-ørkenen med min jødiske stud-
iekamerat, var jeg solgt. Kanskje det kan skyldes at 
jeg i all hovedsak ikke traff frådende, firkantede livs-
synfundamentalister med eller uten hodepryd og 
kinnskjeggpermanent, men hverdagsvanlige, prag-
matiske småbarnsforeldre av alle kulører som mest 
av alt ønsket en fredelig, fryktfri tilværelse for seg og 
sitt avkom. Sånn. Nå kan ingen korsfeste meg som 
kulturelt ufølsom selv om de overtroendes overføl-
somhet og krav på særbehandling egentlig bryr meg 
akkurat der ryggen slutter. Uforsvarlige overgrep 
mot vergeløse barn basert på ukultur og kollektiv, 
religiøs massesuggesjon kan uansett ikke tåles. 
Uavhengig av navnet på guden man velger å tilbe. 
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Fingra unna snabben min!

if it ain’t broke, don’t break it
Idag utføres omkring 2000 rituelle omskjæringer av 
guttebarn per år i Norge. Med rituelle menes inngrep 
som mangler medisinsk indikasjon, og tallet inklu-
derer dermed ikke omskjæringer som foretas av 
medisinske årsaker (hvilket er ekstremt få og kun 
aktuelt ved alvorlig, behandlingsrefraktær arrdan-
nende fimose). rituell omskjæring er ikke anbefalt 
av noen nasjonale legeforeninger. Skulle bare man-
gle. I et forsøk på å rasjonalisere og legitimere dette 
ritualet rent medisinsk fremsettes påstander om 
det heldige ”offerets” medisinske gevinster. Stud-
iekvaliteten på området varierer fra velkjent anecdo-
tal level of evidence til det cochranske; ”vanskelig å 
trekke sikre slutninger, flere studier behøves”. det 
overordnete inntrykket er at omskjæring av gutter 
sannsynligvis gir en viss redusert smitterisiko ved 
seksuell HIV-eksponering, og muligens noen andre 
kjønnssykdommer selv om studiene spriker i begge 
retninger. Fordelene er med andre ord ikke åpen-
bare. Uavhengig av en potensiell marginal risikore-
duksjon tror jeg knappest noen vil argumentere for 
omskjæring som et preventivt tiltak i så måte, med 
mindre man bedriver desperat barfotmedisin i det 
analfabetiske sub-Saharas epidemiske HIV-sumper 
hvor ingen andre midler er tilgjengelige og enhver 
gevinst, hvor liten den enn er, hilses velkommen. 
Beskyttelse mot kjønnssykdommer i ethvert mod-
erne samfunn er naturligvis kommet lenger enn det, 
og verktøyet er å få gratis hvor enn en ungdom vend-
er seg. Kondom heter det. Foretrukket av de pinglene 
som ikke er komfortable med soveromsvarianten av 
russisk rulett. Skulle man likevel velge å følge dette 
ugyldige, totalhavariet av et prevensjonsargument 
noe videre kan man uansett vente med omskjærin-
gen til barnet nærmer seg en hormonell tenåring og 
kan få bestemme selv: «Vel sønn; nå skal du på Inter-
rail til Bloody Beach og grisefylla der. Skal vi trimme 
snabben først som sist eller foretrekker du en fami-
liepakke Näcken med nupper og kanelsmak?» den 
seksuelle lavalder kryper riktignok stadig litt nedo-
ver men de fleste er fremdeles konfirmert før de roter 
med nabojenta. 

de knivkåte hevder også at omskjæring kan redusere 
risikoen for peniskreft, en påstand som fremdeles 
lengsesfullt venter på å bli dokumentert. Likefullt, 
la oss gå med på en helt marginal risikoreduksjon 
for diskusjonens skyld. Peniskreft rammet i 2009 44 
norske menn, det store flertall var over 60 år. Samme 
år ble det født mer enn 30 000 gutter i Norge. La oss 
raust skjenke omskjærerne en relativ risikoreduk-
sjon på 5 %. You do the math. Nytteverdien av om-

skjæring, for samfunnet som helhet, og ikke minst 
den enkelte guttebaby, mangler fullstendig vitenska-
pelig forankring i vår del av verden. der finnes ingen 
gyldige medisinske argumenter for denne praksis. 
det er et unødvendig kirurgisk inngrep på en frisk 
kroppsdel hos en pasient som ikke gis mulighet til 
å samtykke. er det noen andre enn meg som lurer på 
hvordan i all verden det er mulig å overhodet under-
støtte en slik malpraksis?

Utgått på dato
denne saken burde egentlig være en ikke-sak, kon-
troversene omkring den ukontroversielle, og debat-
ten om den for lengst lagt død, begravet i radonsik-
ker blykiste og aldri gjenoppstått. Vi må nå slutte å 
late som der finnes noen holdbare, saklige, medisin-
ske argumenter for omskjæring av gutter i Norge, og 
resten av den utviklede verden for den saks skyld. 
Like lite som det finnes noen som helst godhjert-
ede grunner for å utsette pikebarn for tilsvarende, 
eller slik tilfellet ofte er, mer groteske overgrep. 
rituell omskjæring av umyndige gutter burde, som 
for jenter, naturligvis være ulovlig. Ikke fordi om-
skjæring i seg selv er forkastelig eller uetisk, men 
fordi tidspunktet og umyndiggjøringen av offeret for 
å tilfredsstille omsorgshavernes livssyn overhodet 
ikke kan forsvares. Tilhengerne, noen av hvilke nylig 
forsøkte legitimere og rasjonalisere uskikken i en 
Aftenposten-kronikk med den freidige tittelen Frem-
mer folkehelsen, kan ikke tas på alvor så lenge de 
insisterer på å fremme sin sak med medisinske ar-
gumenter som alibi. dette er åpenbart vikarierende 
motiver som tydelig demonstrerer at de vet de har en 
for dårlig sak til å våge ta den ærlige debatten bak all 
tåkeleggingen: Skal voksne i vår tid få lov til å utsette 
friske guttebabyer for et unyttig, smertefullt og po-
tensielt komplikasjonbeheftet kirurgisk inngrep fordi 
deres kortvokste, småfegjetende, kariesbefengte 
forfedre, en gang i bronsetidens Midt-Østen, samlet 
seg rundt kveldsbålet og delte skrøner, kokte i hop 
de mest absurde tilhørighetsritualer og konstruerte 
passende sadistiske prøvelser og gudfryktighetsøv-
elser for den jevne rettroende? det er ikke alt som 
alltid har vært som er like bevaringsverdig. Tradisjon 
alene er ikke et gyldig argument i et moderne opplyst 
samfunn hvor også barn erkjennes en egenverdi ut 
over foreldrenes markeringsbehov. 

Fortidens unnlatelsessynder 
Fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet, 9. april 2010:

Barneloven har nå fått en bestemmelse som 
tydeliggjør at barn ikke skal utsettes for noen 
form for vold, heller ikke for eksempel lette klaps, 
selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen. 
I tillegg presiseres det at barn heller ikke skal ut-
settes for skremmende eller plagsom opptreden 
eller annen hensynsløs opptreden. Dette kan for 
eksempel omhandle innelåsing av barnet i et rom, 
bruk av trusler om straff eller trusler om at barnet 
skal bli forlatt eller skadet, latterliggjøre barnet 
mens andre hører på eller følelsesmessig avvise 
barnet.

Myndighetene presiserte altså i 2010, hederlig nok, 
at barn skal ha seg frabedt psykisk og fysisk skrem-
mende opptreden. Allerede tilbake i 1974 kom et 
lovforbud mot å fjerne deler av ører og hale på hun-
der for å markere deres rasetilhørighet. et uhell med 
hullemaskinen på et par puddelører og du bryter 
loven. Lås din utagerende tenåring inne på rommet i 
fem minutter og staten betrakter deg som kriminell. 
delamputér din nyfødte sønns kjønnsorgan, uten 
noen god begrunnelse, og den samme staten heier 
deg frem og tar likesågodt regninga. rituell om-
skjæring innlemmes med selvfølgelig frekkhet i den 
vage, kulturhypersensitive, religionsoverfølsomme 
unntakstilstanden hvor selv gammeltestamentlige 
botsøvelser av jackass-ske dimensjoner og sadis-
tisk karakter forstås i hjel på vår tids toleransealter. 
Smak på ordet; rituell. det er det saken handler om. 

et slags initieringsrituale eller brennmerking for å 
markere de foresattes tilhørighet til en bestemt 
kulturtradisjon eller tro. det handler åpenbart ikke 
om barnets beste, men snarere om foreldrenes in-
teresser på bekostning av barnets rett til å foreta 
selvstendige valg vedrørende tro, gruppetilhørighet 
og eget underliv når tiden for det kommer. det er ute-
lukkende en følge av foreldrenes ønske om å påtv-
inge avkommet et irreversibelt stigma som markerer 
tilhørighet før barnet selv kan ta et veloverveid valg. 
enhver forvirret og forstyrret tenåringsgutt får selv 
avgjøre om han higer etter en rustfri bolt gjennom 
glans penis. Men da må han først bli seksten år, for 
det har myndighetene bestemt skal være aldergrens-
en for piercing. de fleste tatovører avviser kunder 
under myndighetsalder. Hvorfor skal det være så 
forferdelig vanskelig å frede perfekt skapte babygut-
ters friske underliv frem til de selv kan få bestemme? 
Frykter ukulturforvalterne at korthuset skal kollapse 
når en hel generasjon selvtenkende tenåringsgut-
ter gjennomskuer denne forkvaklede, kvasireligiøse 
oldtidslevningen for hva den er og betakker seg for 
skarpe gjenstander i intimsonen? 

det er nå mange hundre år siden opplysningstidens 
glansdager, men man kan jo alltids håpe på en 
vedvarende depoteffekt. Noe annet ville være en lod-
drett skam i et påstått sivilisert samfunn anno 2011.

Godt Høstmøte og takk for meg!
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LEDER

!Ketil J. Holen

u

I sommer har Norge gjennomlevd en nasjonal kris-
esituasjon, terroraksjonen mot ungdommene på 
Utøya og regjeringskvartalet har preget landet 
vårt i snart to måneder. det er flere ”tause helter” 
i forbindelse med 22/7, og mange har fått stor an-
erkjennelse for det arbeidet de utførte under og 
etter terroraksjonen. Blant gruppen ”tause helter” 
må det vel være lov å si at helsepersonell i og rundt 
Oslo-regionen er, både i den helt akutte fasen, men 
også senere, har leger og sykepleiere, fysioterapeu-
ter, ortopediingeniører og ergoterapeuter, jobbet 
hardt med skadde fra Utøya og regjeringskvartalet. 
Jeg har den største respekt for det arbeidet som 
er utført. I styret i Nof diskuterte vi i høst ”hva har 
norsk helsevesen lært av 22/7?”, og bør vi alle få 
dele de erfaringer som for eksempel Ullevål-legene 
gjorde i forbindelse med attentatet? etter en kort 
høringsrunde i Ullevål-miljøet ble vi enige om at det 
var for tidlig å ta dette opp på årets Høstmøte, er-
faringene som de involverte parter hadde gjort seg, 
måtte bearbeides skikkelig før det tas opp i et forum 
som Høstmøtet.

I respekt for de som måtte bøte med livet 22/7, de 
skadde, og alle som deltok i redningsarbeidet, mark-
erer vi vår medfølelse med en liten rose på forsiden 
av Høstmøteboken 2011.

ellers har Helse-Norge 
vært preget av stor uro 
det siste året, helsepoli-
tikk er også lokalpolitikk, 
noe vi så klart under årets 
lokalvalg. Lokalsykehuse-
ne er fortsatt blant de 
saker som virkelig klarer 
å mobilisere lokalbefolk-
ningen, noe aksjonene, 
og resultatene etter 
lokalvalgene, for eksempel i 
Møre- og romsdal og Sogn- 
og Fjordane, er et klart uttrykk for. Når det gjelder 
omorganiseringen i Helse Sør-Øst/OUS, så er kan-
skje ikke engasjementet like stort i befolkningen, 
muligens fordi saken er så stor at den er vanskelig 
å forstå selv for de som er godt orientert. Som jeg 
har nevnt tidligere, på Landsstyremøtet i dnlf frem-
met Oslo legeforenings et resolusjonsforslag om at 
Landsstyremøtet skulle komme med en uttalelse 
mot de forslagene til omstrukturering og innsparing 
for OUS som styret i Helse Sør-Øst tidligere hadde 
vedtatt. dette skapte stor debatt, blant annet fra 
representanter fra andre helseregioner som etter-
lyste slik støtte fra Landsstyremøtet da de hadde 
gjennomgått de samme prosesser som Helse Sør-
Øst/OUS nå måtte gjennomgå. Forslaget ble, som 
forventet, trukket av forslagsstilleren. Imidlertid har 
saken vært mer dramatisk for OUS-ansatte leger enn 
tilfellet var i de andre helseregionene. I OUS-sys-
temet blir nå leger oppsagt, min informasjon tilsier 
at 6-7 ortopeder i OUS vil miste jobben i nær framtid. 
dette er selvfølgelig dramatisk, men det har vel vært 
å forvente, en gang ville vel såkalte ”synergieffek-
ter” av sammenslåinger og omstruktureringer også 
ramme oss, selv om vi er den eneste ressurs som MÅ 
være tilstede for å drive et sykehus. Hvorvidt dette 
vil være førende signaler for andre regionale foretak 
når det gjelder oppsigelse av leger, gjenstår å se.

en annet viktig helsepolitisk sak er samhandlingsre-
formen, den er nå i  støpeskjeen, og den vil få stor 
betydning både for kommunehelsetjenesten og spe-
sialisthelsetjenesten. et viktig moment i reformen vil 
være innføringen av kommunal medfinansiering , på 
den måten skal kommunene stimuleres til å bygge 
ut egne helsetilbud, og å styrke det forebyggende 
helsearbeidet. For at kommunene skal kunne klare 
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dette, overføres nå penger fra spesialist-helsetjenes-
tens budsjetter til kommunene. det er argumentert 
mot dette forslaget fordi det kan føre til at kom-
munene ser at de kan spare penger ved ikke å legge 
pasienter inn på sykehus, før de har utbygd gode nok 
lokale tilbud. Man frykter at dette vil ramme de svake 
pasientgruppene, bl.a. de eldre. For flere av våre 
pasientgrupper vil dette kunne ha positive effekter, 
dersom det kommunale apparatet bygges ut på en 
skikkelig måte, kan nok mange innleggelser spares 
for pasienter med kontusjonsskader uten brudd, 
mange av disse legges i dag inn på sykehus for 
smertebehandling og mobilisering, behandling som 
meget vel kunne foregått i et oppgradert kommun-
alt tilbud. Samhandlingsreformen blir spennende å 
følge i tiden framover, den innføres nasjonalt uten 
noen mindre utprøvingsprosjekter, kanskje en vel 
dristig beslutning.

Om å følge med i timen…
Uansett hva samhandlingsreformen måtte medføre, 
sykehusspesialister vil vi trenge også i framtiden, 
kanskje særlig ortopediske spesialister med den en-
dring i alderssammensetningen i befolkningen som 
vi vet kommer i de nærmeste ti-årene. da er det vik-
tig at den utdannelsen vi gir våre ”etterkommere”, 
virkelig er god og tilrettelagt for læring på den best 
mulige måten.

Spesialistkomiteens leder, Anders Walløe, redeg-
jorde i sommer-NOPen om misforståelsen rundt de 
endringene i kurskrav som ble vedtatt på generalfor-
samlingen i 2009. Nof var da ganske stolte over at 
vi vedtok ATLS-kurs som obligatorisk i utdannelsen 
før kirurgene. Styret kan takke den nye spesialitet-
skomiteen for deres våkenhet, slik at misforståelsen 
rundt innsendelsen av kursendringene ble oppdaget. 
Som Anders også skriver, så er det nå forslått ytter-
ligere endringer i kurstimene, og saken vil derfor bli 
framlagt på nytt på årets generalforsamling. det har 
også vært debatt rundt gruppeføringen i spesialis-
tutdannelsen, det er sterke signaler fra helsemyn-
dighetene om at gruppeføringene kan erstattes med 
definerte læringsmål og attestasjoner på oppnådde 
læringsmål. Både spesialitetskomiteen og styret i 
Nof er sterkt kritisk til dette for et praktisk fag som 
ortopedi, noe som kom klart fram da denne saken 
ble diskutert på Landsstyremøtet i mai. det endelige 
vedtaket der ble at Sentralstyret må rådføre seg med 
spesialitetskomiteene og de fagmedisinske forenin-
gene ved endringer i spesialistutdanningen, dette 

gjør det mulig å få reelle diskusjoner rundt for ek-
sempel gruppeføringen hvis myndighetenes krav om 
opphør framsettes.  

Så til noe mer positivt: Norske leger gjør en god 
jobb, og har et godt omdømme
respons Analyse utførte i vår en undersøkelse for 
Legeforeningen hvor det ble stilt spørsmål om man 
var tilfreds med behandlingen sist man var hos lege. 
Undersøkelsen viste at 90% av de spurte var helt el-
ler delvis fornøyd med behandlingen, og dette gjaldt 
både for behandling hos fastlegen og innen spesial-
isthelsetjenesten. Selv om spesialist-helsetjenesten 
har vært under hardt press de siste årene, og også 
fastlegene har fått tildelt flere og flere arbeidsopp-
gaver, så må det sies å være en gladmelding at de 
aller fleste er godt fornøyd med legenes jobb, og det 
bør også være en oppmuntring til å jobbe videre for 
pasientenes beste.

Men hva med vår egen arbeidssituasjon, selv om 
tydeligvis pasientene ikke merker noe negativt når 
det gjelder vår behandling, så kan man spørre i 
hvilken grad påvirker likevel omstruktureringene 
oss,  i hvilken grad er vi tilfredse med vår egen jobb-
situasjon, andre undersøkelser tyder på at vi ikke er 
så fornøyde. Uansett hva svarene vil være på slike 
spørsmål, så er vi de nærmeste til å ta tak i situas-
jonen, fortsatt kan vi, i alle fall delvis, selv definere 
vår arbeidssituasjon.  dersom man klarer å definere 
sin egen arbeidssituasjon i forhold til hva man kan 
gjøre i arbeidstiden med de tilgjengelige ressurser, 
så må arbeidsgiver ta stilling til det, og legge til rette 
for det. dette er selvfølgelig en stor utfordring for en 
yrkesgruppe som alltid har gjort det som forventes, 
og mer til, men i det lange løp vil nok både arbeidsgi-
vere og arbeidstakere profittere på at arbeidssituas-
jonen er så ordnet som mulig.

Nå er det kun kort tid til det 4. Ortopediske Høst-
møtet starter, og også i år er det et godt faglig pro-
gram som presenteres. Vi har fått inn 140 abstracts, 
og faggruppene og våre samarbeidspartnere i in-
dustrien arrangerer igjen mange flotte symposier. Vi 
opprettholder en pris for beste abstracts/foredrag, 
Best Paper Award, og lanserer et nytt faglig tiltak, 
nemlig Nof Instructional Lecture. dette foredraget, 
med tema ”Behandling av bekkenfrakturer” av pro-
fessor Jan erik Madsen fra Ullevål, vil bli tatt opp 
på video og senere lagt ut på vår hjemmeside som 
et ytterligere læringstiltak, forhåpentligvis vil dette 

også føre til at hjemmesiden blir enda hyppigere 
besøkt. Nytt for året er også LIS-symposiet, hvor in-
terimstyret i LIS-gruppen skal arrangere et Pro-Con 
symposium med tema ”Operativ eller konservativ 
behandling av degenerative meniskskader”. To av 
våre ledende knekirurger, overlegene Jon Olav drog-
set fra Trondheim og Odd Arve Lien fra Bærum, vil 
representere hvert sitt ståsted, Pro og Con. Vi håper 
at dette symposiet vil bli en suksess, og en god start 
for en ny-etablert LIS-gruppe. Takk til alle overnevnte 
for positive bidrag for foreningen.

Generelt kan man si at styret ser det som en hove-
doppgave å styrke den faglige innholdet i Høst-
møtet, og har allerede planer for andre nye tiltak for 
de kommende Høstmøter. 

100-års jubilanten skal feires
Allerede i januar/februar var det meste av program-
met for Ortopedisk Høstmøte bestemt, slik at da 
Norsk Kirurgisk Forening kom på banen i mars med 
et ønske om et felles 100-års jubileumssymposium 
og felles jubileumsbankett på torsdag i Høstmø-
teuka, ble det problematisk for oss. Forslaget fra 
NKF innebar at det felles jubileumssymposiet skulle 
disponere torsdag ettermiddag fra kl. 13.00. For å 
komme dem i møte, hadde vi måttet si fra oss nesten 
20% av vårt eget faglige program. I tillegg måtte vi 
også ha flyttet vår egen Generalforsamling (GF), i år 
har vi nemlig flyttet GF til torsdag ettermiddag et-
ter ønske fra forrige års GF. Styret ble derfor enige 
om at vårt faglige program skulle gå som planlagt, 
men at de som måtte ønske det, er velkommen til å 
delta på NKFs Jubileumssymposium på Holmenkol-
len Park. To av våre mest renommerte seniorer, prof. 
emeritus’ene Pål Benum og einar Sudmann, vil bidra 
med faglige innlegg under symposiet.

Når det gjelder NKFs Jubileumsmiddag, så har vi slått 
sammen ortopedmiddagen og kirurgmiddagen til en 
stor felles Jubileumsmiddag på SAS Scandinavia på 
Holbergs plass. dette bør kunne bli en suksess, det 
er topp underholdning med bl.a. en syngende og 
kverulerende hypokonder fra Bergen – Jan eggum, 
det blir god mat og drikke, men den virkelig gode 
stemningen klarer vi nok å ordne selv, slik vi har gjort 
på Plaza de siste årene. Vi anbefaler våre medlem-
mer å delta på denne middagen.

Takk for meg
etter åtte år i Nof-styret, som kasserer, nest-leder 

og leder, går jeg, som planlagt, ut av styret ved årets 
valg. Takk til alle medlemmer som viste meg tillit 
ved leder-valget for 2 år siden. det har vært 8 meget 
spennende og innholdsrike år, hvor løsrivingen fra 
NKF og felles Høstmøte på Holmenkollen Park, nok 
er det viktigste som har skjedd foreningen i denne 
perioden. Ved å etablere vårt eget Høstmøte i 2007, 
ble identiteten for Norsk ortopedisk forening uten 
tvil styrket, og viktigst av alt, det faglige nivået på 
Høstmøtet har løftet seg betydelig. Jeg mener at det 
er en klar sammenheng her, og jeg må få lov til å si, i 
all beskjedenhet, at vårt Høstmøte-arrangement nok 
er langt mer ”profesjonelt” enn tilsvarende arrange-
ment på Holmenkollen Park per i dag. Vår forening er 
registrert i Brønnøysund-registeret, og har, i tillegg 
til vår valgte kasserer, et eget regnskapsfirma som 
holder kontroll med økonomien. Vi har en fast me-
darrangør av Høstmøtet, Kristin i KSCI, som gjør 
arbeidet overkommelig for styret. Takket være at vi 
nå står på egne ben, har vi fått til en kraftig økning 
av foreningens egne stipendier, og vi kan gi direkte 
økonomisk støtte til våre faggrupper, alt for å styrke 
det faglige innen norsk ortopedi. Jeg føler at dette 
styret, og tidligere styrer, har lyktes godt med dette.

Ungdommen er framtiden, og for meg personlig har 
etableringen av en egen LIS-forening i Nof vært et 
viktig og prioritert arbeid. Nof har heldigvis et stort 
antall LIS-leger i ortopedi som også er medlem i 
moderforeningen, nå håper jeg (og hele styret med 
meg) at LIS-foreningen skal kunne bli et sterkt og 
åpent talerør for de unge i foreningen, og være med 
å sikre vitaliteten for Nof i årene som kommer. der-
for foreslår styret at leder i LIS-foreningen også skal 
møte i Nof-styret, for å skape en nødvendig følelse 
av samhørighet.

Styret brukte mye tid på å etablere Nof Vintermøte, 
siden vi ikke lyktes med det, var det lettere å kon-
sentrere seg om å styrke det faglige innholdet i 
Høstmøtet. etableringen av Best Paper Awards og 
Nof Instructional Lecture er et resultat av dette, og 
vi håper at LIS-legenes Pro-Con symposium også 
skal bidra til et enda sterkere Høstmøte, faglig sett. I 
framtiden kan tiltak som Case discussion Forum eller 
Meet the Professor bli viktige faglige brikker under 
Høstmøtet, sammen med for eksempel forskjellige 
praktiske Workshops. Høstmøtet må være så attrak-
tivt faglig sett, at alle ønsker å dra dit. Her føler jeg 
at foreningen er på riktig vei. Styret ønsker også at 
Ortopedisk Høstmøte skal være attraktivt også uten- u
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for landets grenser, og det er derfor søkt om CMe-
poeng for Høstmøtet. Svar på vår søknad foreligger 
ikke i skrivende stund, men forhåpentligvis får vi svar 
før Høstmøtet starter. I lys av dette har styret også 
diskutert  å innføre en engelsk-språklig dag under 
Høstmøtet, men dette vil styret ta opp bredt gjennom 
interne høringer.

internasjonalt arbeid
et annet og viktig aspekt ved det å jobbe i Nof, har 
vært mulighetene til å knytte internasjonale kontak-
ter, og å jobbe internasjonalt. Jeg har vært så heldig 
at jeg har fått jobbe i eFOrT-organisasjonen som 
medlem i Financial Committee, og derigjennom fått 
innblikk i driften av denne store organisasjonen, og, 
ikke minst, lært å kjenne mange dyktige og interes-
sante kolleger rundt om i hele europa. det samme 
vil jeg si om arbeidet i Nordisk Ortopedisk Forening 
(NOF), gjennom felles styremøter i NOF har jeg også 
truffet særdeles mange hyggelige og utrolig flinke 
nordiske kolleger, til stor berikelse for meg selv. 
dette arbeidet har ført til at jeg til den nordiske kon-
gressen i Tallin neste vår, står som President-elect 
som representant fra Norge. Jeg ser med respekt 
fram til en slik oppgave, og vil ta med meg lærdom 
fra styrearbeidet i Nof inn i det nordiske fellesskapet.

Hvorfor skriver jeg alt dette? Mest av alt gjør jeg 
det for å fortelle hvor berikende arbeidet i Nof har 
vært, kanskje kan man inspirere andre til å delta i 
Nof-arbeid? Foreningen trenger fortsatt frivillige til å 
opprettholde aktiviteten, så har du lyst til å jobbe i 
foreningen, så gi gjerne en beskjed til noen i styret,  
for vi trenger deg.

Til slutt vil jeg takke det sittende styret for samarbei-
det gjennom de siste to årene, det har vært en glede 
å samarbeide med dere alle sammen, fellesskap-
følelsen har vært strek, det har vært periodevis mye 
jobbing, men vi har også hatt mye moro sammen: 
Knut ,som alltid er årvåken rundt alle utgifter, og 
som, med sin ro og innsikt, kommer til å bli en god 
leder for foreningen, Torgeir, som virkelig holder or-
den i ”sysakene” slik bare en god sekretær kan, An-
nette, som har positivitet som sitt kjennemerke og 
gjort budsjettene enkle å forstå, Ivar, som passer 
hjemmesiden og gjør en kjempejobb med abstract-
ene til Høstmøtet, og til slutt Alex, som virkelig har 
lagt sin sjel (og avtrykk) i NOPen, det har vært et 
privilegium å jobbe sammen med dere. Per i dag er 
det sikkert at Alex går ut av styret etter denne peri-

oden, sammen med undertegnede.  Takk for innsat-
sen, Alex, jeg vil savne mail-kveruleringene med deg. 
Til de av dere som fortsetter i Nof-styret, vil jeg øn-
ske dere lykke til med det spennende arbeidet som 
det er å jobbe i foreningen. Jeg vil helt klart savne 
arbeidet sammen med dere i styret, men er trygg på 
at dere vil ta foreningen videre i rett retning.

”May the force be with you”

Vennlig hilsen
!Ketil J. Holen, Leder
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FORENiNgSNYTT

Behandling av barn er som regel 
ikke noe enkeltmannsforetak, 
ikke et one-man-show. det han-
dler oftest om bredt samarbeid 
med familie, andre leger, fysi-
oterapeuter, og andre yrkesgrup-
per og deltagere. Lege-pasient 
forholdet står i sentrum, men 
samarbeid og samhandling må 
til for å nå behandlingsmålet! 
Barneortopedi egner seg som 
regel ikke for "fast-track" eller 
private sykehus. Komplisert og 
utfordrende i mange tilfeller, men 
spennende og givende! Synes 
jeg.

Dårlige kår for barnortopedi
Som kjent stammer selve utt-
rykket “ortopedi” fra de greske 
ordene “orthos” og “paideion” 
som satt sammen betyr “rett 
barn”. Virksomheten med å 
rette opp skjeve barn var altså 
kjerneoppgaven for ortopedien i 
antikken. Slik er det ikke lenger. 
Barneortopedien utgjør en liten 
andel av den samlede ortope-
dien. Men er den mindre viktig 
av den grunn? Selvfølgelig ikke. 
Oppgaven med å rette opp de 

"skjeve barna" er viktig, ikke 
minst for de barna og familiene 
som er involvert. Imidlertid er det 
liten kommersiell interesse for 
den generelle barneortopedien. 
Ingen fancy og dyre implantater, 
stort sett "kniv og gaffel". det er 
også lite drG å hente på barneor-
topediske inngrep og prosedyrer, 
slik at virksomheten henter min-
dre "inntekter" enn andre fag. 
Interessen for å opprettholde 
barneortopedisk service lokalt 
har derfor mange steder vært 
synkende, og det er en tendens 
til at ressursene prioriteres for 
mer drG-innbringende virksom-
het. det innsatsstyrte helseves-
enet prioriterer ikke barneorto-
pedi. resultatet er at en økende 
del av barneortopedi henvises 
regionssykehus-nivå, i hvert fall 
i Helse Sør-Øst, og kanskje i an-
dre deler av landet også. Prob-
lemet er at ressursene ikke følger 
med pasientene, og ventelistene 
derfor er lange. Prioriterings-
veilederen sier alle barn skal ha 
tilbud for behandling innen 3-6 
måneder. På rikshospitalet er 
det nå en ventetid på nær ett år. 

er det mulig å gjøre noe med det? 
Ventetidene er kortere ved andre 
regionsykehus.

Ulik praksis
I USA utdannes barneortopeder 
gjennom fellowship-ordningen. 
Subspesialiteten er ikke formell, 
men bygger på den treningen 
kandidaten får i løpet av fellow-
ship-tiden, som vanligvis varer 
ett eller to år. Når fellowship-peri-
oden er over får de et diplom som 
attest på at de har gjennomført 
utdannelsen. Man blir altså ikke 
barneortoped i USA ved en tilfel-
dighet, tvert imot. det kreves vilje 
og dedikasjon for å gjennomføre 
utdannelsen. det er kanskje uhel-
dig at man i Norge ikke kan få en 
formell og gjennomgående ut-
dannelse i barneortopedi. Kom-
petansen må erverves på egen 
hånd gjennom det daglige klini-
ske arbeidet og ved deltagelse på 
selv-valgte kongresser og kurs. 
Kompetansen kan derfor variere 
og bli tilfeldig. På den annen side 
kan det være positivt at vi i Norge 
ikke har lagt formelle løp for sub-
spesialiteter. det gjør at man kan 

Pueri Providentur melius Coniunctis 
- sammen tar vi bedre vare på barn
Slik står det skrevet i den originale logoen til POSNA, den amerikanske 
barneortopediske foreningen. Logoen og teksten ble riktignok utformet av 
John Ogdens mor og Mercer Rangs kone, men kanskje disse damene forsto noe 
vesentlig om barn og barneortopedi.

u

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.

Expedium
moderne og komplett fiksasjons-
system for thoracal og lumbal-

columna.

DePuy trauma 
Innovative løsninger for behandling 

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

Arthrex
Instrumenter og implantater til 
artroskopiske- og mini invasive  

prosedyrer.



21Norsk Ortopedpost • 3 - 2011

praktisere som generalist eller 
gå mellom subspesialitetene et-
ter ønske og behov. Man er ikke 
"fanget" i en liten subspesialitet. 
Vi er jo et lite land. 

EPOS BAT
den europeiske Barneortope-
diske Foreningen - ePOS - har 
forsøkt å bøte på problemet 
med manglende formell utdan-
nelse ved å lage et opplegg med 
en serie ukeskurs for å sikre en 
mer enhetlig utdannelse av bar-
neortopeder. Kurs-serien, som 
heter ePOS BAT educational Pro-
gramme, gir en grundig gjennom-
gang av alle store og små temaer 
innen faget. BAT står for Basic-
Advanced-Trauma. dessverre er 
søkningen til kursopplegget så 
stor at ikke alle som ønsker det 
får plass. Gjennomføringen av 
kurset gir heller ingen formell 
sertifisering eller sub-spesial-
itet. Muligens vil det med tiden 
komme en formell eU-sertifiser-
ing for barneortopedi. det vil i 
hvert fall kunne gi en viss garanti 
for kompetanse og forutsigbar-
het innen faget. Samtidig kan det 
marginalisere faget, så her må 
man må tenke seg godt om!

Samarbeid, samhandling
og forskning
det er åpenbart ikke pasienter 
nok i Norge til at vi kan ha bar-
neortopeder i fulle stillinger på 
alle mindre sykehus i Norge. det 
er heller ikke tilfredsstillende 
å ha ansvaret for en pasient-
gruppe som er forholdsvis liten 
og hvor man ikke får den trenin-
gen man trenger. Tendensen har 
følgelig vært at barneortopediske 
pasienter i økende grad blir hen-
vist til regionssykehus for vurder-
ing og behandling. Naturlig det, 

men det er også ønskelig at flest 
mulig barn kan tas vare på i nær-
heten av hjemstedet. det er ikke 
nødvendig at alle må vurderes 
og behandles på regionsnivå. 
Mange barneortopediske prob-
lemstillinger er ukompliserte og 
kan trygt løses lokalt. 

det er behov for økende grad av 
samarbeid. Samarbeid og sam-
handling kan sikre at pasientene 
håndteres på riktig nivå. det må 
avklares hvilke pasienter som 
skal henvises og hvilke som skal 
håndteres lokalt. Svaret på dette 
vil naturligvis variere fra sted til 
sted. Kompetansen og interessen 
for faget er ulik. Vi trenger fora 
for samarbeid og samhandling. 
Opprettelse av regionale fagråd 
innen barneortopedi kan være ett 
tiltak. det finnes allerede et slikt 
regionalt fagråd i Helse Midt, og 
det kan sikkert fungere i andre 
helseregioner også.

Forskning er viktig, ikke minst 
fordi det stimulerer til videreut-
vikling av faget og fordi det trek-
ker til seg ressurser og flinke folk. 
Forskning må fortsatt stimuleres, 
på alle nivåer og måter, for at 
nivået skal kunne opprettholdes 
og helst økes. Også innen forskn-
ing er samarbeid essensielt fordi 
pasientgrunnlaget er så pass lite 
og mange tilstander er sjeldne. 
Gode eksempler på forsknings-
samarbeid er Calve-Legg-Perthe 
landsundersøkelsen (Oslo) og 
klumpfotstudien (Bergen).
 
Lange ventetider må unngås
det må fortsatt satses på utdan-
ning av LIS som roterer til bar-
neortopediske avdelinger. Sp-
esialister med barneortopedisk 
erfaring under utdannelsen vil 

gjøre det mulig å opprettholde 
barneortopedisk kompetanse 
lokalt. 

det bør arbeides for at det skal 
være mulig å kunne arbeide 
dedikert med barneortopedi på 
sentralsykehus. rotasjon mellom 
sentralsykehus og regionsykehus 
kan være en måte å opprettholde 
kompetanse og nettverk på. Bet-
ingelsen for dette er at det er 
økonomi og vilje, spesielt vilje, 
til å satse på et slikt opplegg, og 
ansvaret må ligge hos det region-
ale helseforetaket. 

Til slutt: de regionale helsefore-
takene må sørg for at penger og 
ressurser følger pasientene der 
hvor de måtte få behandling! 
Ventetider på ett år må unngås. 
det er dårlig medisin og i mange 
tilfeller også uetisk.

Så; tilbake til overskriften - gjen-
nom samarbeid tar vi best vare på 
barna! 

Vi snakker tross alt om barn.

!Per Reidar Høiness, 
Rikshospitalet-OUS

biomet.no
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informasjon til Nofs medlemmer i 
anledning nye spesialitetsregler

Spesialistkrav

Legeforeningen har bedt om nye 
og mer spesifiserte krav for sp-
esialistutdanningen. denne hen-
vendelsen er gjort til samtlige 
spesialitetskomiteer. Fristen for 
å levere nye regler var medio 
juni 2011, men er nå utsatt til 
15.12.11. Vi ønsker en bred høring 
for å kunne levere et forslag til 
styret i Nof som så kan behan-
dles på Generalforsamlingen til 
høsten. Foreningens forslag kan 
så overleveres til Legeforeningen 
før 15.12.11. Noen spesialitets-
foreninger har listet opp en del 
ferdigheter som kandidaten skal 
kunne/kjenne til (attestasjons-
skjema). 

Som kjent skal Helsedirektoratet 
(Hdir) overta godkjenningen av 
spesialistene fra 01.10.11. På et 
nylig avholdt møte med spesi-
alitetskomiteene gikk det klart 
fram at Hdir også vil overta kon-

trollen av institusjonene, og da 
er det vel kort tid før de også vil 
kontrollere innholdet i utdan-
ningen. Holdningen i Utdanning-
savdelingen i Legeforeningen 
er at ferdighetslister er viktige 
i kirurgiske fag som et supple-
ment til operasjonslistene. Ut-
danningsavdelingen ønsker også 
at vi skal utarbeide attestasjons-
skjema for måloppnåelse under 
akademisk tjeneste, til nå kalt 
gruppe I-tjenesten. Spesialitet-
skomiteen i ortopedisk kirurgi er 
imot et slikt attestasjons-skjema. 
Vi oppfatter dette som et skritt på 
veien mot å fjerne krav om tjenes-
te ved en akademisk avdeling. Vi 
tror ikke forskerkurs, attestert 
akademisk kompetanse og at-
testert kunnskap om sjeldne di-
agnoser/pasientgrupper vil være 
likeverdig med dagens system. Vi 
ønsker at man skal forholde seg 

til harde endepunkt, det vil si at-
tester som kan ettergranskes.

Vedlagt følger vårt forslag til nye 
regler, inkludert revisjon av da-
gens operasjonsliste. de fores-
låtte endringene er utarbeidet 
etter tilbakemeldinger fra mange 
LIS som tilsier at det er vanskelig 
å få oppfylt kravene til elektive 
inngrep innenfor normert tid slik 
operasjonslisten er nå. dette har 
vært til høring i underforenin-
gene og hos kursarrangørene. 
det har kun kommet to svar og 
ingen kritiske. Forslagene vil nå 
bli fremmet av Styret på General-
forsamlingen.

Vi tror det er viktig at vårt for-
slag til reviderte spesialistregler 
(eventuelt i omformet versjon 
etter Generalforsamlingen i NOF 
i oktober 2011) vedtas før Hdir 
overtar all styring.

For spesialitetskomiteen

!Anders Walløe 
Leder 

1. 6 års tjeneste i ortopedisk 
kirurgi.

Tjenesten må utføres ved mini-
mum to ulike utdanningsinstitus-
joner i ortopedisk kirurgi, hvorav 
minst én må være definert som 
akademisk utdanningsinstitus-
jon (*). Lengden på sistnevnte 
tjeneste må være minimum 18 
måneder. Vurdering vedrørende 
hvilke utdanningsinstitusjoner 
som kan defineres som akad-
emiske utdanningsinstitusjoner 
er en kontinuerlig prosess der 
beslutning revideres årlig.

Inntil 1 år kan erstattes av: 
a) forskningstjeneste, eller 
b) tjeneste i relevante spesial-

iteter, eller 
c) tjeneste i helseadministrativ/

samfunnsmedisinsk legestill-
ing eller i allmennmedisin.

Merknad til punkt a): Målene 
med forskning i spesialistutdan-
ningen er at legen har kom-
petanse til:

• Kritisk å kunne vurdere og ta i 
bruk resultatet fra vitenska-
pelige artikler i eget arbeid

• Å kunne med vitenskapelig 
metodikk evaluere arbeidsst-
edets eller egne resultater i 

diagnostikk og behandling 
(kvalitetssikring)

• Å kunne kritisk vurdere og 
utarbeide systematiske 
oversikter over vitenskape-
lige arbeider som har sett på 
diagnostikk, behandling og 
prognostisk vurdering av de 
sentrale sykdommer innen 
spesialiteten

• Å formidle forskningsresul-
tater til pasienter, pårørende, 
helsepersonell, beslutning-
stakere og allmennheten på 
egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende 
for spesialistutdanningen menes 
tjeneste som lege i stipendi-

For more information contact your Zimmer representative or visit www.zimmer.com
06.02238.012 2011-09  Copyright 2011 by Zimmer GmbH
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atstilling, i fordypningsstill-
ing (forskningsdelen) eller 
tilsvarende, eller arbeid med 
kvalitetsforbedringsprosjekter 
under veiledning i minst 50% 
stilling. Forskningstjenesten vil 
gi tellende tjeneste i forhold til 
stillingsbrøk. Tjenesten må ha 
relevans til medisinen og må 
dokumenteres med attest som 
beskriver det vitenskapelige 
arbeidet og attesterer tilfredss-
tillende utført tjeneste, herunder 
at målsettingen for forskning-
stjenesten er oppfylt. det gjøres 
følgende presiseringer:

1. Nordisk medisinsk doktor-
grad (Ph.d) eller tilsvarende 
teller med 1 år

2. Øvrig medisinsk forskn-
ing, medisinsk relevant 
forskning innenfor andre 
fakulteter eller etablerte 
forskningsmiljøer, herunder 
mastergrad eller lignende, 
og medisinsk doktorgrad 
fra land utenfor Norden, 
må vurderes individuelt. 
denne type forskningsar-
beid må dokumenteres med 
veiledererklæring og et viten-
skapelig arbeid som enten 
må være publisert i tidsskrift 
med fagfellevurdering (peer 
review) eller er vedlagt 
søknaden for vurdering. Av 
veiledererklæringen må det 
fremgå tid brukt til aktiv 
forskning, at legen har nødv-
endig kjennskap til forskn-
ingsmetoder og fortolkning 
av forskningsresultater, og at 
legen kritisk kan vurdere å ta 
i bruk resultater i vitenskape-
lige artikler.

3. Forskningstjeneste relevant 
for medisin gjennomført før 
autorisasjon som lege, kan 

også telle for dette punktet 
i reglene, men må ha ført 
frem til en akademisk grad 
(doktorgrad, mastergrad 
eller lignende). Vedr. tell-
ende tjeneste for doktorgrad 
gjelder punkt 1. For de øvrige 
grader gjelder reglene under 
punkt 2. Fullført forskerlinje 
under cand.med. studiet i 
Norge teller med 1 år

Merknad til pkt. b: Med tjeneste 
i relevante spesialiteter menes 
anestesiologi, fysikalsk medisin 
og rehabilitering, generell kirurgi 
inkl. de kirurgiske grenspesial-
iteter, nevrokirurgi, nevrologi, 
plastikkirurgi, radiologi, revma-
tologi.

Søknad skal vedlegges skjema 
med oversikt over utførte operas-
joner. det er vedtatt minstekrav 
til operasjonslister.

Kursutdanning:
270 timer, hvorav 248 timer 
obligatoriske kurs:

1) Pre- per- og postoperativ be-
handling og intensivmedisin, 
ca 12 timer

2) Basiskurs i brudd- og skade-
behandling (Vossa-kurset), ca 
30 timer

3) Håndkirurgi. revmakirurgi. Ca 
24 timer

4) Fotkirurgi. Amputasjoner og 
ortopediske hjelpemidler. Ca 
24 timer

5) Leddskader og artroskopisk 
kirurgi. Bløtdelsskader. Ca 30 
timer

6) Barneortopedi inkludert bar-
netraumatologi. Tumorkirurgi. 
Ca 24 timer

7) Implantatlære og proteseki-
rurgi. Ortopediske infeks-
joner. Ca 30 timer

8) ryggkirurgi. Nevrotrauma. Ca 

24 timer
9) Avansert skadebehandling 

(Oppdal-kurset). Ca 30 timer
10) Advanced trauma life support 

(ATLS). Ca 20 timer

For å oppfylle kravet om 
minimum 270 timer, skal det 
suppleres med minimum 22 
timer valgfrie kurs som må være 
godkjent av spesialitetskomiteen 
i ortopedisk kirurgi. I tillegg 
kreves gjennomført obligatorisk 
kurs i administrasjon og ledelse, 
samt gjennomført obligatorisk 
nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

*Følgende kriterier må være 
oppfylt for at en institusjon skal 
kunne defineres som en akad-
emisk utdanningsinstitusjon: 

(I det følgende har vi bare 
kopiert nåværende bestem-
melser fra dokumentet ”Krav 
til utdanningsinstitusjoner 
i spesialistutdanningen av 
leger” forfattet av  Den 
norske lægeforening 24. mai 
2005.  Selv om gruppeførin-
gen faller bort vil vi anbefale 
at kravene til avdelingene blir 
uforandret)

3.2 Krav til utdanningsinstitu-
sjoner i gruppe i for gruppeførte 
spesialiteter og tilsvarende 
institusjoner for spesialiteter 
uten gruppeføring
 
Gruppe I-institusjon eller 
tilsvarende utdanningsinsti-
tusjon må alltid oppfylle de 
generelle kravene (punkt 3.1) til 
å være godkjent utdanningsin-
stitusjon (av varierende lengde 
og med definerte erfaringsom-
råder). I tillegg må spesifikke 
krav i forskningsrelatert virksom-
het oppfylles:

3.2.1 Utdannings- 
institusjonens struktur
3.2.1.1
Legestaben må i regelen 
inkludere minst tre overordnede 
leger med spesialistgodkjen-
ning i vedkommende spesialitet. 
Unntak for dette kan gis for 
enkelte mindre spesialiteter og 
grenspesialiteter. 

3.2.1.2
Utdanningsinstitusjonen må som 
hovedregel ha minst to overleger 
med doktorgrad eller tilsvarende 
vitenskapelig kompetanse, men 
også avdelingens samlede, 
aktuelle akademiske miljø må 
vektlegges. Ved enkelte utdan-
ningsinstitusjoner kan det også 
trekkes inn i vurderingen at 
annet personell uten medisinsk 
grunnutdanning, men med dok-
torgrad/ tilsvarende vitenskape-
lig kompetanse, deltar i utvikling 
av forskningsdelen av spesial-
istutdanningen. Tett samarbeid 
med akademisk miljø innen 
sykehuset eller universitetet kan 
også vektlegges.

Også sykehusets totale 
akademiske miljø må trekkes 
inn i vurderingen. Kravene kan 
modifiseres og tilpasses små fag 
og grenspesialiteter.

3.2.1.3
det bør etableres fordypnings-
stilling(er) der minst 50 % av 
tiden skal benyttes til forskning/
fagutvikling. Leger som ansettes 
i slik stilling skal ha/få hjelp til 
å utforme et forsknings/fagut-
viklingsprosjekt.
 
3.2.2 Forskning
3.2.2.1
Forskning skal være en integrert 
del av virksomheten ved utdan-
ningsinstitusjoner i gruppe I 

eller tilsvarende utdanningsin-
stitusjon. 

3.2.2.2
Pågående forskningsaktivitet 
skal dokumenteres. Antall 
publikasjoner per år i referee-
baserte tidsskrifter skal være 
med i vurderingen.

3.2.2.3
det forutsettes beskrevet 
hvordan legene i spesialisering 
får skolering i vitenskapsteori, 
forskningsmetodikk og  –etikk.

3.2.2.4
det skal legges til rette for at 
leger i spesialisering deltar i 
forskningsprosjekter og aktivt 
stimuleres til vitenskapelig 
virksomhet.
 
I bedømmelsen av en potensiell 
gruppe I-utdanningsinstitusjon 
eller tilsvarende utdanningsin-
stitusjon, må de anførte kravene 
vurderes på lik linje med kravene 
til bredde i pasientsammenset-
ningen og i erfaringsområder. 

Også sykehusets totale 
akademiske miljø må trekkes 
inn i vurderingen. Kravene kan 
modifiseres og tilpasses små fag 
og grenspesialiteter.

Klassifiseringen som gruppe 
I-institusjon eller tilvarende 
utdanningsinstitusjon er ikke 
en statisk ordning, men skal 
vurderes jevnlig ut fra de årlige 
skriftlige rapportene og besøk 
fra spesialitetskomiteen. 

3.3 Krav til innhold og doku-
mentasjon av tjeneste for lege 
i spesialisering ved gruppe 
i-institusjon eller tilsvarende 
institusjon for spesialiteter uten 
gruppeføring 

Nedenfor er angitt de krav som 
må stilles til leger i spesialiser-
ing og deres tjeneste ved gruppe 
I-institusjon og tilsvarende 
institusjon for spesialiteter uten 
gruppeføring: 

3.3.1
Tjenesten skal minst være av 18 
måneders varighet (med unntak 
for en del spesialiteter nevnt i 
punkt 2).

3.3.2
Lege i spesialisering skal delta 
aktivt i forskningsprosjekter/fa-
gutvikling/ kvalitetssikring.

3.3.3
I tillegg til vanlig attest for 
tjenesten og innholdet i den, 
må den overlege som er tillagt 
attestasjonsmyndighet, attestere 
hvilke prosjekter legen i spesiali-
sering har deltatt i.

3.3.4
Alle leger i spesialisering må 
få nødvendig kunnskap om 
vitenskapsteori, -metodikk og 
-etikk slik at de selvstendig kan 
vurdere og ta i bruk resultater fra 
vitenskapelige artikler i sitt klini-
ske arbeid. den overlege som er 
tillagt attestasjonsmyndighet, 
må beskrive og attestere hvilken 
opplæring som er gitt i dette.

3.3.5
Også i de spesialitetene der det 
ikke er gruppe I-institusjoner og 
krav om gruppe I-tjeneste, an-
befales det krav om attestasjon 
for deltakelse i forskningsarbeid 
(kfr. punkt 3.3.2) og opplæring 
i vitenskapsteori, -metodikk 
og–etikk.
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Ønsker du å bli medlem av
Norsk ortopedisk Forening (NoF)?

kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha 
Nof som din fagmedisinsk forening. 
 
Andre kan søke om å bli assosiert medlem av 
foreningen ved å benytte påmeldingsskjemaet 
på våre nettsider www.ortopedi.no 

søknaden om medlemskap skal inneholde: 
• Navn, fødselsdata
• Arbeids- og hjemmeadresse,
• E-postadresse (hvis man har dette) 
• Utdanning
• Yrkeskarriere stikkordsmessig

Søknaden fremlegges på første styremøte

medlemsfordeler:
• Medlemmer får fritt tilsendt Norsk ortopedpost  
 som er foreningens medlemsblad 
 med fire årlige utgaver
• Du blir også automatisk medlem i Nordisk 
 ortopedisk forening
• Du får automatisk abonnement på 
 Acta Orthopaedica 

Årskontingenten for alt dette for assosierte 
medlemmer er kun kr 600,-. 
 

For styret i NOF
hebe desirée kvernmo

B
li

 m
ed
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m

!
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Ketil J. holen

Operasjonsliste for ortopedisk kirurgi
Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i ortopedisk kirurgi. ett skjema fylles ut for hver 
avdeling/seksjon søkeren har arbeidet ved. det samlede antall føres på et nytt skjema for å lette 
oversikten. Skjemaet fra hver avdeling må attesteres av medisinsk faglig ansvarlig overlege, og 
samleskjemaet må attesteres av medisinsk faglig ansvarlig overlege ved søkerens siste arbeidsplass.

Navn på lege i spesialisering: ………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Født ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sykehus/avdeling: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Tidsrom: ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

OPERASJONER – SPESiFiSERTE ELEKTivE iNNgREP:

rygg 15
(hvorav fjerning av osteosyntesemateriale kan utgjøre maksimalt 5)

Artroskopi skulder 20

Hånd/albue 30

Totalprotese hofte 30

Totalprotese kne 15

Atroskopi kne 50

Ankel/fot 30

Totalt for gruppen 190

OPERASJONER – SPESiFiSERT TRAUmATOLOgi/AKUTTE TiLSTANDER:

Interne osteosynteser øvre femur (inkl. hemiproteser hofteledd) 80

Andre interne osteosynteser i underekstremitetene 50
-  herav sperremargnagling minimum 10

Osteosynteser i overekstremitetene 50 
-herav åpne osteosynteser (OrIF) minimum 10

ekstern fiksasjon av frakturer i over- og underekstremitetene, inkludert midlertidig 
frakturbehandling (kan også telle under et av punktene i listen over) 10

Kirurgisk behandling av seneskader 10
Amputasjoner (crus, femur) 5

Kirurgisk behandling av dype infeksjoner i bein, bløtvev eller ved proteser 10

Totalt for gruppen 215

Uspesifiserte inngrep minstekrav Utført

Kan bestå av inngrep både fra traumatologi og elektiv ortopedi, og eventuelle overtal-
lige inngrep i alle de spesifiserte grupper ovenfor, men ikke tradisjonell chirurgia minor. 
det tillates inntil 100 inngrep fra annen relevant kirurgisk utdanningsinstitusjon. Fjern-
ing av osteosyntesemateriale (bortsett fra fem inngrep i rygg) hører inn under denne 
gruppen.

295

Totalt minimum utførte inngrep 700

det aksepteres inntil 20% avvik i hver kategori, men summen av inngrep må utgjøre minimum 700. 
det kreves at alle inngrep på listen er utført med legen i spesialisering som hovedoperatør.

Attesteres:

………………          ………………………………  ………………………………………………………
dato  Sted   Medisinsk faglig ansvarlig overlege

Gjeldende fra 1.1.2012
Obligatorisk fra 1.1.2014
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Under høstmøtet i 2010 tok Norsk 
ortopedisk forening initiativ til 
oppstart av en forening for or-
topediske leger i spesialisering 
(LIS), inspirert av ”epiphysen”; 
den svenske foreningen for leger 
i spesialisering i ortopedi. det ble 
nedsatt et interimstyre bestående 
av fem LIS som påtok seg ansvar 
for å stable foreningen på beina 
i løpet av 2011. For å legge lista 
et hakk høyere besluttet vi etter 
hvert å arrangere et symposium 
på årets høstmøte, med et tema 
som skulle være av interesse for 
den gjennomsnittlige LIS. Mer 
om dette senere.

Styret og målsetninger
Interrimstyret har bestått av 
esten Konstad Haanæs, Geir 
Hjorthaug, Håvard Visnes, 
rakel Gudmundsdottir, og 
undertegnede. I en travel as-
sistentlegehverdag, og spredt 
utover det ganske land, har det 
vært lite tid til å møtes fysisk, 
men vi fikk samlet noen medlem-
mer av styret i mai i København i 
forbindelse med eFOrT-kongres-
sen, hvor også vår moderforening 
Nof arrangerte sitt styremøte. På 
denne måten fikk vi utarbeidet et 
sett med forslag til statutter, som 
skal fungere som foreningens 
konstitusjon, og danne en viss in-
frastruktur i foreningen for videre 
arbeid.

Vi har i statuttene som målset-
ning for foreningen å:

• fremme kontakt mellom 
ortopediske LIS i Norge

• fremme vitenskapelig 
kommunikasjon mellom 
medlemmene

• fremme LIS’ synspunkter 
rundt målsetting og utvikling 
av spesialistutdanningen i 
Norge

• fremme LIS’ interesser og 
synspunkter i Norsk ortope-
disk forening

• opprettholde internasjonal 
kontakt mellom tilsvarende 
foreninger i andre land

internasjonalt samarbeid
Leger i spesialisering i ortopedi i 
en rekke europeiske land har til 
nå organisert seg i tilsvarende 
nasjonale foreninger og etter 
hvert søkt sammen i den inter-
nasjonale Federation of Orto-
hopaedic Trainees in europe 
(FOrTe). Under eFOrT i Køben-
havn ble det arrangert et felles 
møte hvor vi fikk høre fra utdan-
ningskolleger i en rekke euro-
peiske land. Vår søsterforening 
i england holdt innlegg om de 
store forskjellene som eksisterer 
mellom spesialistutdanningen i 
forskjellige land. Lederen for den 
portugisiske foreningen gjorde i 
et eget foredrag rede for hvordan 
ortopediutdanning er lagt opp i 
Portugal. Våre svenske kolleger 
i epiphysen introduserte et helt 
nytt internasjonalt fellowship i 
traumatologi ved Karolinska In-
stitutet, som er spesielt ment for 
medlemmer i de europeiske as-
sistentlegeforeningene. Vi innså 

der at tilsvarende ortopediske 
assistentlegeforeninger allerede 
har sprunget opp i en rekke eu-
ropeiske land, og vårt intiativ til 
en norsk forening virket dermed 
som et naturlig skritt fremover.

Navn
en hver forening med respekt for 
seg selv trenger et gjennomtenkt 
navn for å profilere seg. Plagier-
ingsbestemmelser og åndsverk-
slov gjorde at vi dessverre måtte 
holde oss unna svenskenes vel-
funderte referanse til vekstskiver, 
og med begrensede kreative res-
surser har vi som arbeidsnavn 
valgt akronymet LIOS, forkor-
telsen for Leger i ortopedisk sp-
esialisering. en oppfordring går 
herved ut til samtlige lesere om 
å forsøke å erstatte dette navnet 
(og kanskje viktigst av alt, slå 
svenskene), ved å sende oss et 
treffende navneforslag med en 
viss ortopedisk schwung.

Pro/Con-symposium
Vår neste målsetning har vært 
å arrangere en faglig sesjon på 
årets høstmøte, og vi har i den 
forbindelse valgt å gå for et sym-
posium av typen Pro/Con, hvor 
man debatterer to sider av et 
kontroversielt ortopedisk tema. 
Vi har ønsket å ta for oss et tema 
som kan være av generell inter-
esse for den gjennomsnittlige 
ortoped, og da særlig aktuelt for 
LIS. etter en runde med brain-
storming, var vi blant annet in-
nom forslag som: 

1.   Foreningen Leger i ortope-
disk spesialisering (LiOS) 
er en undergruppe av Norsk 
ortopedisk forening (Nof)

2.   Oppgaver:   
• fremme kontakt mellom 

leger i ortopedisk spesi-
alisering i Norge

• fremme vitenskapelig 
kommunikasjon mellom 
medlemmene

• delta i utviklingen/
målsetningen for 
spesialistutdanningen 
(LIOS representeres i 
spesialistkomiteen med et 
styremedlem)

• fremme leger i ortopedisk 
spesialiserings inter-
esser i norsk ortopedisk 
forening (styreleder i LIOS 
representerer foreningen i 
Nofs styre)

• etablere internasjonal 

kontakt med tilsvarende 
foreninger i andre land

3.   virksomhetsår 
• sammenfaller med ortope-

disk høstmøte
• LIOS bruker samme revi-

sor som Nof

4.   medlemskap
• LIOS inkluderer leger i 

Norsk ortopedisk forening 
og leger inntil to år etter 
fullført norsk spesialisering

5.   Foreningsmøte
• foreningens generalfor-

samling sammenfaller 
med Nofs høstmøte

• generalforsamlingen an-
nonseres i Nof-posten

• på generalforsamling velg-
es nytt styre annethvert år

• generalforsamling ledes 
av styreleder

• styrets sekretær fører 
møteprotokoll

• styrets kasserer legger 
fram årsregnskap

• ekstra generalforsamling 
kan innkalles dersom 
styret finner det nødv-
endig eller minst 1/3 av 
medlemmene skriftlig be-
gjærer dette - denne skal 
da holdes innen 6 uker 
og innkallelse sendes 
skriftlig senest 4 uker før 
møtet

6.   Styret
• består av 5 medlemmer 

samt et varamedlem
• består av leder, nestleder, 

kasserer, sekretær og 
spesialistkomitémedlem

6.   Finansiering
• LIOS finansieres gjennom 

Nof

Ny forening for leger i ortopedisk spesialisering
Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS) er en forening for de unge lovende innen 
ortopedien med målsetning om å  tilrettelegge for faglig utvikling og faglig kontakt 
blant vårt segment av leger. Her følger en kort oppsummering av denne foreningens 
spede fødsel. 

Statutter for Leger i Ortopedisk Spesialisering (LiOS)

• glideskrueosteosyntese vs. 
margnagle for trokantære 
femurfrakturer

• postoperative bruk av 
NSAIds; ortoped vs anestesi-
lege

• konservativ vs. operativ 
behandling av proksimale 
humerusfrakturer

• sementerte vs. usementerte 
hofteproteser

den endelige avgjørelsen falt på 
temaet ”Artroskopi ved degen-
erativ meniskruptur”. dette er et 
tema hvor samtlige assistentleger 
på artroskopikurset på Hafjell in-
doktrineres at det sjelden forelig-
ger opersjonsindikasjon, mens 
det i virkeligheten gjøres hauge-

vis av artroskopier for degenera-
tive meniskrupturer på de fleste 
sykehus og privatklinikker. For å 
debattere temaet har vi fått tak i 
to meritterte artroskopører: Jon 
Olav drogset, som vil forsvare 
Pro-standpunktet, og Odd Arve 
Lien, som vil være opponent og 
forsvare Con-standpunktet. Vi 
håper dette vil bli en interessant 
sesjon, og håper å se så mange 
deltakere som mulig når dette 
går av stabelen, torsdag 27. okto-
ber kl 08.30, på Plaza.

Fremtiden?
Hvorvidt en LIS-forening vil 
være bærekraftig her til lands 
avhenger av medlemmene. I siste 
instans avgjøres dette ved årets 

generalforsamling i Nof. Fore-
ningens berettigelse og videre 
eksistens vil der komme opp som 
en egen sak, og etterfølges even-
tuelt av godkjenning av statut-
tene og valg av det første styret 
til å overta stafettpinnen etter in-
terimstyret. Forslag til kandidater 
til nytt styre mottas (og ja, det er 
lov å nominere seg selv). Vi opp-
fordrer så mange LIS som mulig 
til å delta på høstmøtet og gener-
alforsamlingen. Vel møtt!

På vegne av interimstyret,

!Ante M. Kalstad
Ortopedisk avdeling,
Sykehuset Levanger



C     Xarelto Bayer Schering Pharma AG 
Antitrombotisk middel.
   
T   TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver 
tablett inneh.: Rivaroksaban 10 mg, laktose-
monohydrat 27,9 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 
Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Forebygging av venøs trombo-
embolisme (VTE) hos voksne som gjennomgår 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dose-
ring: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6-10 
timer etter kirurgisk inngrep, forutsatt etablert 
hemostase. Behandlingsvarighet: Bestemmes 
av VTE-risiko avhengig av type ortopedisk inn-
grep. Større hofteleddskirurgi: 5 uker. Større 
kneleddskirurgi: 2 uker. Ingen dosejustering 
er nødvendig ved lett eller moderat nedsatt 
nyrefunksjon. Anbefales ikke til barn og ung-
dom <18 år pga. manglende data vedrørende 
sikkerhet og effekt. Administrering: Kan tas 
uavhengig av måltid.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
noen av innholdsstoffene. Klinisk signifikant 
aktiv blødning. Leversykdom assosiert med 
koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. 
Graviditet og amming. Forsiktighetsregler:
Pasienter med blødningsrisiko må overvåkes 
ved regelmessig klinisk undersøkelse, nøye ob-
servasjon av operasjonssåret med ev. drenasje, 
og regelmessig hemoglobinmåling. Uforklar-
lige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må 
undersøkes med tanke på lokalisering av blød-
ning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (krea-
tininclearance <30 ml/minutt) kan plasmani-
vået være signifikant forhøyet, noe som kan 
føre til økt blødningsrisiko. Bruk ved kreatinin-
clearance <15 ml/minutt anbefales ikke. Må 
brukes med forsiktighet ved kreatininclearance 
15-29 ml/minutt. Kan brukes med forsiktig-
het til cirrhosepasienter med moderat nedsatt 
leverfunksjon («Child Pugh» grad B), dersom 
ikke assosiert med koagulopati. Må brukes 
med forsiktighet ved økt blødningsrisiko, f.eks. 
ved kongenitale eller ervervede blødningsfor-
styrrelser, ukontrollert, alvorlig arteriell hyper-
tensjon, aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, 
nylig gastrointestinal ulcussykdom, vaskulær 
retinopati, nylig intrakraniell eller intracere-
bral blødning, intraspinale eller intracerebrale 
vaskulære abnormaliteter, nylige kirurgiske inn-
grep i hjerne, ryggrad eller øyeregion. Kompli-
kasjoner sekundært til blødning, som kompart-
mentsyndrom eller nyresvikt, kan oppstå. Det 
må derfor tas hensyn til muligheten for blød-
ning ved evaluering av tilstanden til enhver 
antikoagulert pasient. Passende profylaktisk 
behandling kan vurderes til pasienter med risiko 
for ulcerøs gastrointestinal sykdom. Effekt og 
sikkerhet ved bruk til pasienter som gjennom-
går 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 
nevroaksial anestesi (spinal-/epiduralanestesi) 
eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. Risikoen 
kan øke ved postoperativ bruk av permanente 
epiduralkatetre, samtidig 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 svakhet i ben, tarm- el-
ler blæredysfunksjon). Rask diagnostisering og 
behandling er nødvendig dersom nevrologisk 

utfall oppdages. Før nevroaksial intervensjon 
må lege vurdere nytte/risiko hos antikoagulerte 
pasienter og hos pasienter som skal antikoagu-
leres for tromboseprofylakse. Epiduralkateter 
må ikke fjernes før det har gått 18 timer etter 
siste rivaroksabandose. Neste rivaroksaban-
dose må ikke gis før 6 timer etter at kateteret er 
fjernet. Ved traumatisk punksjon må rivaroksa-
banadministrering utsettes i 24 timer. Bør ikke 
brukes ved sjeldne, arvelige problemer med 
galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller 
glukose-galaktosemalabsorpsjon. 
Interaksjoner: Sterke CYP 3A4- og P-gp-hem-
mere, f.eks. azolantimykotika som ketokonazol, 
itrakonazol, vorikonazol og posakonazol, eller 
hiv-proteasehemmere (f.eks. ritonavir), kan 
øke AUC, Cmax og farmakodynamiske effek-
ter 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. Legemidler som er sterke hemmere 
av bare én av eliminasjonsveiene, enten CYP 
3A4 eller P-gp, forventes å øke plasmakonsen-
trasjonen av rivaroksaban i mindre grad, f.eks. 
klaritromycin og erytromycin. Etter kombinert 
administrering av enoksaparin (40 mg enkelt-
dose), er det observert additiv effekt på anti-
faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter på 
koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Enoksaparin 
påvirker ikke rivaroksabans farmakokinetikk. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig behand-
ling med andre antikoagulantia, pga. av økt 
blødningsrisiko. Forsiktighet må utvises ved 
samtidig behandling med NSAID (inkl. acetyl-
salisylsyre) og plateaggregasjonshemmere, da 
disse legemidlene vanligvis øker blødningsrisi-
koen. Samtidig bruk av rivaroksaban og sterke 
CYP 3A4-indusere (f.eks. rifampicin, 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 interaksjon med mat. Koagulasjons-
parametre (f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes 
som forventet iht. rivaroksabans virkningsme-
kanisme. Graviditet/Amming: Kontraindisert 
ved graviditet og amming. Kvinner i fertil alder 
bør unngå å bli gravide under behandling. Ef-
fekter på fertilitet hos hann- og hunnrotte er 
ikke sett. 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. 
Bivirkninger: Ca. 14% opplever bivirkninger i 
studier. Blødninger og anemi er sett hos hhv. ca. 
3,3% og 1%. Bivirkningene må tolkes iht. kirur-
gisk situasjon. Kan assosieres med økt risiko for 
skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe 
som kan føre til posthemoragisk anemi. Tegn, 
symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. mulig dø-
delig utgang) varierer i forhold til lokalisering, 
grad eller omfang av blødningen og/eller ane-
mien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse 
pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig 
arteriell hypertensjon og/eller under samtidig 
behandling med andre legemidler som påvirker 
hemostasen. Blødningskomplikasjoner kan ma-
nifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, 
hodepine eller uforklarlig hevelse, dyspné og 
uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi 
som brystsmerter eller angina pectoris kan 

oppstå som en konsekvens av anemi. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. 
Hjerte/kar: Postprosedural blødning, inkl. post-
operativ anemi og blødning fra operasjonssår. 
Undersøkelser: Forhøyet GGT, økning i tran-
saminaser (inkl. forhøyet ALT og AST). Øvrige: 
Feber, perifert ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, inkl. respektive 
laboratorieparametre, trombocytose, inkl. økt 
blodplatetall. Gastrointestinale: Forstoppelse, 
diaré, abdominal og gastrointestinal smerte 
(inkl. smerte i øvre abdomen, mageubehag), 
dyspepsi (inkl. epigastrisk ubehag), munntørr-
het, oppkast. Hjerte/kar: Takykardi, hematom 
(inkl. sjeldne tilfeller av muskelblødning), blød-
ning i mage-tarmkanalen (inkl. gingival blød-
ning, rektal blødning, hematemese), blødning 
i urogenitaltractus, hypotensjon (inkl. nedsatt 
blodtrykk, prosedural hypotensjon), nese-
blødning. Hud: Pruritus (inkl. sjeldne tilfeller 
av generalisert pruritus), utslett, kontusjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremite-
ter. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Nyre/
urinveier: Nedsatt nyrefunksjon (inkl. forhøyet 
S-kreatinin og S-urea). Undersøkelser: Forhøy-
et lipase og amylase, økt bilirubinnivå, økning 
i LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårsekres-
jon, lokalisert ødem, nedsatt generell styrke 
og energi (inkl. fatigue, asteni). Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Hud: Urticaria (inkl. sjeldne 
tilfeller av generalisert urticaria). Immunsyste-
met: Allergisk dermatitt. Lever/galle: Unormal 
leverfunksjon. Nevrologiske: Synkope (inkl. 
bevisstløshet). Undersøkelser: Økt konjungert 
bilirubin, med eller uten samtidig forhøyet ALT. 
Øvrige: Uvelhet (inkl. sykdomsfølelse). Ukjent 
frekvens: Hjerte/kar: Blødning i kritisk organ 
(f.eks. hjerne), binyreblødning, konjunktival-
blødning, hemoptyse, dannelse av pseudoa-
neurisme etter perkutan intervensjon (sett ved 
andre indikasjoner enn forebyggelse av VTE 
hos pasienter som gjennomgikk omfattende 
ortopedisk kirurgi). Immunsystemet: Over-
følsomhet. Lever/galle: Gulsott. Muskel-skje-
lettsystemet: Kompartmentsyndrom sekun- 
dært til en blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/
akutt nyresvikt sekundært til en blødning som 
er tilstrekkelig til å forårsake hypoperfusjon. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan føre til blødningskomplikasjoner. 
Behandling: Intet spesifikt antidot. Medisinsk 
kull kan vurderes. Ved blødning kan doseutset-
telse eller seponering vurderes. Egnet sympto-
matisk behandling, f.eks. mekanisk kompres-
jon, kirurgisk inngrep, væskebehandling og 
hemodynamisk støtte, transfusjon av blodpro-
dukt eller -komponent, må overveies. Dersom 
livstruende blødning ikke kan kontrolleres med 
nevnte tiltak, kan administrering av rekombi-
nant faktor VIIa overveies. Det foreligger imid-
lertid ingen erfaring med bruk av rekombinant 
faktor VIIa til personer som får rivaroksaban. 
Anbefalingen baseres på begrensede preklinis-
ke data. Gjentatt dosering av rekombinant fak-
tor VIIa, skal vurderes og titreres, avhengig av 
forbedringer i blødningsstatus. Rivaroksaban 
er antagelig ikke dialyserbart pga. høy plasma-
proteinbinding. Pakninger og priser: 10 stk. 
(blister) kr 525,00. 30 stk. (blister) kr 1505,10. 
100 stk. (blister) kr 4935,50. Refusjon: Se Re-
fusjonslisten, B01A X06.
Sist endret: 13.07.2011 (priser oppdateres 
hver 14. dag, ev. refusjon hver måned).
L.NO.09.2011.0368

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. Tel.: 24 11 18 00.
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Xarelto® – effektivt og enkelt for pasienten1,2

Xarelto er mer effektivt enn enoxaparin og 
reduserer signifikant risikoen for en kombinasjon 
av symptomatisk VTE og død etter elektiv hofte- 
eller kneprotesekirurgi.1 Xarelto har like god
sikkerhetsprofil som enoxaparin når det gjelder  
blødninger.1 En tablett en gang daglig post-
operativt i 5 uker etter elektiv hofteproteseskirurgi  

og 2 uker etter elektiv kneprotesekirurgi.2
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Referanse: 
1) Eriksson BI et al. J Bone Joint Surg Br. 2009;91:636-44. 
2) Preparatomtale.

Refusjonsberettiget bruk: Refusjonskode: Vilkår:

Primærforebyggelse av venøs 
tromboembolisk sykdom hos 
voksne pasienter som har 
gjennomgått elektiv total 
hofteprotesekirurgi eller total 
kneprotesekirurgi.

ICPC ICD 136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal 
brukes i mindre enn tre måneder.

186) Refusjon ytes kun til pasienter hvor bruk av 
lavmolekylære hepariner i sprøyter vurderes som 
uhensiktsmessig. Årsaken til bruk av tabletter/
kapsler skal dokumenteres i journal.
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innkalling generalforsamling i 
Norsk ortopedisk forening (Nof) 2011,
Torsdag 27. oktober 2011 kl. 15.00
Hotel SAS radisson Plaza, Oslo
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Årsberetning fra styret i 
Norsk ortopedisk forening 2010-2011  
Ketil J Holen, leder

5-1. Endringer i medlemskap og spesialist- 
godkjenninger i ortopedisk kirurgi
Norsk ortopedisk forening (Nof) fortsetter å vokse, 
og pr. 31.08.2011 hadde foreningen 767 medlem-
mer, dette er en økning på 38 medlemmer siste året 
(5%). Av disse er det 28 personer som er assosierte 
medlemmer. det er 110 (mot 102 i 2009) kvinnelige 
medlemmer, hvorav 48 (43) er godkjente spesialis-
ter. Antall kvinnelige medlemmer har vært stabilt de 
siste årene (14%). Når det gjelder aldersfordelingen 
for våre ordinære medlemmer, så er 213 (198 (158)) 
av våre medlemmer < 40 år, 208 (189 (31)) er 40-49 
år, mens 151 (135 (4)) medlemmer er 50-59 år, og 
89(84) medlemmer er 60-66 år (antall medlemmer 
2009( ikke-spesialister i parentes)). I de samme 
aldersgruppene er det 54 (56) kvinner < 40 år, 34 
(29) mellom 40-49 år, 17 (14) mellom 50-59 år, og 1 
kvinne mellom 60-66 år. Fortsatt er Nof den niende 
største fagmedisinske foreningen i dnlf, og totalt er 
det 460 medlemmer som er godkjente spesialister, i 
tillegg kommer 79 pensjonister.

I perioden 01.09.2010-31.08.2011 er det gitt totalt 
73 nye spesialistgodkjenninger i ortopedisk 
kirurgi, mot 68 året før. Av disse var 37 (22 året før) 
godkjente spesialister etter norske regler, mens 36 
godkjenninger var overføringer fra eU/eØS, mot 46 
året før. det var 14 overføringer fra Sverige, 10 fra 
danmark, 3 fra Island, 2 fra Tyskland, 2 fra Ungarn, 
og 1 fra hvert av landene Nederland, Portugal, 
Litauen, Latvia og Tsjekkia. Årets godkjenninger er 
det høyeste antall noensinne, og det gledelige er 
at det er antallet spesialister med norsk godkjen-
ning som har økt betydelig. Gjennomsnittsalderen 
for de spesialistene som var godkjent etter norske 
regler var 39,6 år (38,2 år). Når det gjelder de 36 
overføringene fra eU/eØS/Norden, så var gjennom-
snittsalderen 47,2 år (49,4 år) . 

Leger i spesialisering (LIS)
Av foreningens 739 ordinære medlemmer er 214 reg-
istrert i LIS-stillinger, 158 menn og 56 kvinner. det 
er 175 av disse som ikke har godkjent spesialitet, 
126 menn og 49 kvinner. det er 36 av medlemmene 
som er godkjente spesialister i ortopedi, men som 
fortsatt går i LIS-stilling. Totalt er det registrert 245 
leger som er under spesialistutdanning i ortopedi, 
173 menn og 72 kvinner. Av disse er 201 samtidig 
registrert som ansatt i LIS-stilling, 143 menn og 58 
kvinner. Nof har fortsatt en høyere andel medlem-
mer blant LIS uten spesialistgodkjenning enn de 
fleste andre fagmedisinske foreninger har. den 
prosentvise andelen av kvinner i LIS-stillinger er 
omtrent uendret. 

5-2. Styrets virksomhet i perioden
Styremøter
Ingen av styrerepresentantene var på valg i 2010, 
slik at det i perioden har vært viktig kontinuitet i sty-
ret. Styret har opprettholdt den høye aktiviteten fra 
forrige periode, og i denne perioden  er det avholdt  
totalt 7 møter, 4 møter med oppmøte, og 3 telefon-
møter. det har i tillegg vært en betydelig mailkorre-
spondanse, spesielt i forbindelse med Nofs strategi 
i forbindelse med felles traumesymposium, og som 
vanlig, i forberedelsene til Høstmøtet 2010. 

Leder og nestleder har, sammen med vår kongres-
sarrangør, også i dette arbeidsåret sett det nødven-
dig med et eget møte med Hotel Plaza. en ny avtale 
er inngått med Plaza, og i år har vi hatt en mer 
moderat prisøkning fra hotellets side enn forrige år. 
en ny ledelse ved hotellet har vært svært imøtekom-
mende. Leder og nestleder har også hatt et eget 
møte med representanter fra Leverandørforeningen, 
hvor man ble enige om å etablere et fast årlig møte 
mellom styret i Nof og representanter for LFH.  Vi 
opplever også en positiv atmosfære i forhandlinger 
med LFH, som bl.a. resulterte i en rask enighet om 
en mindre økning av kvm-prisen for standleie under 
årets Høstmøte.

Leder og nestleder har også hatt møte med leder 
i NKF, bl.a. for å klargjøre våre standpunkter vedr. 

Årsberetning Norsk ortopedisk forening
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vårt felles traumesymposium, samt felles plan-
legging av NKF’s Jubileumssymposium og deres 
Jubileumsmiddag. Nof stilte sin telefonmøte-konto 
til disposisjon for et felles telefonmøte med alle in-
volverte i Traumesymposiet, hvor en del prinsipielle 
spørsmål rundt arrangementet ble diskutert. Siden 
dette har vært en prioritert oppgave for styret i 
Nof, så er vi er godt fornøyd med at NKF og NKFs 
Traumeutvalg fra 2011 vil innføre kursavgift og 
registrering på Traumesymposiet. dette vil kunne 
gjøre symposiet økonomisk selvfinansiert, og det 
vil selvfølgelig ha positiv betydning for Nof og våre 
muligheter for å arrangere Traumesymposiet. Og 
ikke minst, nå får vi vite hvor mange ortopeder som 
deltar på symposiet.

I tillegg har styret hatt arbeidet med å etablere en 
egen LIS-undergruppe i Nof som et prioritert arbeid, 
og vi håper at generalforsamlingen i 2011 vil støtte 
forslaget til statutter for LIS-gruppen, vi mener at en 
aktiv LIS-gruppe vil kunne vitalisere hele forenin-
gen. To kandidater fra interimstyret i LIS-gruppen 
deltok på et av Nofs styremøter i vår, hvor statutter 
ble diskutert, hvor tema for LIS-symposiet på årets 
høstmøte ble diskutert, og hvor mer langsiktige 
strategier ble diskutert. Møtet var svært vellykket.

Styret har fortsatt et ønske om en internasjonal 
profil, derfor hadde vi lagt et styremøte til Køben-
havn under eFOrT-kongressen. Undertegnede er 
fortsatt medlem i eFOrTs Financial Committee, og 
undertegnede og nestleder møter i eFOrTs gener-
alforsamling. dette gir muligheter til å knytte flere 
internasjonale kontakter, noe styret mener er meget 
viktig for norsk ortopedi.

Ortopedisk Høstmøte 2010
det 4. Ortopediske Høstmøte ble arrangert på SAS 
Hotel Plaza i Oslo i perioden 27-29. Oktober 2010. 
Oppmøtet var godt, det var totalt 480 (453) leger 
som deltok, og det var gode dagsbesøk, onsdag 
var det 368 (324), torsdag 393 (362), og fredag 325 
(288) deltakere (tallene i parantés er for Høstmøtet 
2009). I tillegg var det en del nevrokirurger som del-
tok på Spinalsymposiet. det har også i år vært svært 
positive tilbakemeldinger, både fra medlemmer og 
fra utstillere. Man kan si at møtet er i ferd med å ha 
funnet sin form og sitt sted. 

På grunn av dnlfs regler for kursarrangementer med 
utstilling, så var det ikke mulig for oss å arrangere 
Tverrfaglig symposium i 2010. Symposiet ble et-
terspurt av tidligere samarbeidspartnere, og vi vil 
derfor ta opp igjen dette symposiet på høstmøtet 
2011. Heller ikke Workshop for turnuskandidater 
og nytilsatte LIS-kandidater ble arrangert i 2010, 
fordi styret så at vi ikke helt traff den målgruppen 
vi ønsket, det hele ble mest som en workshop for 
turnuskandidater i Oslo. dersom denne worksho-
pen skal gjenopptas, vil det bli i en annen form enn 
tidligere. For det er ingen tvil om at workshopen har 
vært vellykket, det har kun vært gode tilbakemeld-
inger fra deltakerne.

For øvrig var den vitenskapelige aktiviteten under 
Høstmøtet 2010 like høy som året før. Vi mottok 139 
abstracts mot 140 i 2009,  det var mange frie fore-
drag av høy standard, og mange gode symposier, 
også fra industrien. På denne måten tror jeg man 
kan konkludere med at Høstmøtet har utviklet seg 
til et godt fagmøte som gir stort faglig utbytte.

Som nevnt tidligere, også i inneværende periode 
har vi måttet diskutere og reforhandle vår avtale 
med Hotel Plaza. Fra 2010 til 2011 har hotellet igjen 
økt prisene, men takket være de gode forbindelsene 
Kristin Solstad i KSCI nå har med Hotel Plaza, så 
ble justeringene svært moderate.  derfor har styret 
valgt å fortsette samarbeidet med hotellet. Vi må 
fortsatt regne med at Plaza vil være noe dyrere enn 
andre hoteller i Oslo, men det er egentlig ingen 
andre hoteller som vil klare å huse vårt arrangement 
nå, så store har vi blitt. 

det at vi nå arrangerer vårt eget Høstmøte gjør at 
vi fortsatt kan støtte faglig aktivitet i faggruppene 
økonomisk, og fortsatt kan vi ha stipender som 
matcher industri-stipendene. dette har høyeste pri-
oritet i styret, ved å styrke faggruppene og gjennom 
skikkelige stipender  håper styret å bidra til fortsatt 
”vekst” innen norsk ortopedi.

Nytt av året var prisene Best Paper Award og Best 
LIS-Paper Award. Her hadde alle faggruppene 
nominert tre foredrag til disse prisene, innhold og 
presentasjon ble vurdert av Nofs Forskningsutvalg, 
og det ble utpekt to flotte vinnere. det var også 
mange sterke søknader til Nof-stipendene, også 

disse søknadene ble vurdert av Nof Forskning-
sutvalg. Også her var det to verdige vinnere.

Når det gjelder det tekniske rundt Høstmøtet 2010, 
så var det noen problemer under Generalforsam-
lingen, ellers forløp det meste uten større tekniske 
problemer. Vi opprettholder kontrakten med Per r 
Høiness som vår teknisk ansvarlig.

Felles Traumesymposium med Norsk Kirurgisk 
Forening (NKF)
I 2010 ble det felles traumesymposiet (Nof og NKF) 
arrangert på Holmenkollen Park som et 2-dagers 
symposium. det var egentlig vår tur til å stå som ar-
rangør på Plaza, men det ville blitt et svært dyrt ar-
rangement for Nof, derfor kunne vi ikke påta oss et 
slikt 2-dagers arrangement. Selve symposiet hadde 
et tett faglig program, med flere topp internasjonale 
forelesere. Kanskje var deler av programmet litt 
fjernt for den vanlige norske ortoped/kirurg, noe 
som ble påpekt i etterkant både av undertegnede 
og vår representant i Traumeutvalget. Programmet 
for symposiet i 2011 er derfor mer tilpasset norske 
forhold.

etter fjorårets arrangement har Nof tatt initiativet 
til en diskusjon rundt premissene for Traume-
symposiet i styret i NKF, med god støtte av vår 
representant i Traumeutvalget i NKF, Kjell Matre. 
Blant annet har det vært avholdt et telefonmøte på 
Nofs bekostning hvor dette var tema (NKF har ingen 
telefonmøte-konto). Man har stilt spørsmål om sym-
posiets innhold, om registrering av deltakere, og om 
deltakeravgift. Økonomien rundt arrangementet har 
vært vanskelig å forstå, våre utgifter har i en årrekke 
vært en direkte støtte på kr. 20000.

Hvor mange deltagere det var på fjorårets sympo-
sium er det ingen som vet, hvor mange kirurger 
det var, hvor mange ortopeder det var, hvor mange 
sykepleiere eller ambulansepersonell, dette er 
det ingen som vet. Slik kunne det ikke fortsette. 
Styret i Nof mente at dersom vi skal kalle dette et 
felles traumesymposium, og faktisk betale for det, 
så må vi kunne vite hvor mange ortopeder som 
deltar på symposiet. enn videre mente vi at det må 
innføres en deltakeravgift for symposiet, de eneste 
som tjener på at dette har vært et gratis-tilbud, 
er sykehusene rundt om i landet som da slipper å 
betale deltakeravgift for sine ansatte som deltar 

på symposiet. et 2-dagers symposium i utlandet 
med samme fag-program, ville sannsynligvis kostet 
3-4000 kroner, og det ville vi alle betalt uten å nøle. 
Hvorfor skal det være gratis i Norge, og derfor være 
en helt unødvendig utgiftspost for de involverte 
fagmedisinske foreningene? Heldigvis har vi nå fått 
gjennomslag for våre argumenter, slik at det fra i år 
vil være deltakeravgift og registrering på navn og 
spesialitet.

Og, til alle våre traumeinteresserte medlemmer, 
dette gjør at vi i fremtiden vil kunne stå som teknisk 
arrangør for Traumesymposiet på Plaza uten at vår 
forening nærmest går konkurs.
               
Etablering av egen LIS-undergruppe i Nof?
Styret ønsket å etablere en egen undergruppe i 
Nof for våre LIS-kandidater. derfor arrangerte vi et 
etableringsmøte under Høstmøtet 2010, hvor bla. 
lederen av tilsvarende forening i Sverige deltok som 
foreleser og inspirator. I løpet av møtet ble det satt 
ned et interimstyre, som bla. skulle jobbe fram stat-
utter for LIS-foreningen. Statuttene skulle så legges 
fram for Generalforsamlingen 2011 for godkjenning. 
det ble budsjettert med en sum på 25000 kroner fra 
moderforeningen for å gjøre denne etableringen let-
tere for interimstyret Styret håper at Generalforsam-
lingen 2011 vil godta statuttene. Styret i Nof mener 
at rekrutteringsarbeid er svært viktig, etableringen 
av en LIS-gruppe kan også sees på som et viktig 
rekrutteringsbidrag. 

Arbeidet innen Nordisk Ortopedisk Forening (NOF)
Styret i Nordisk Ortopedisk forening består av led-
erne i de land som er medlemmer, dvs. Island, Sver-
ige, Finland, danmark, Nederland, estland og Norge. 
I tillegg er det nå etablert et NOF executive Board 
bestående av President (Cody Bünger fra danmark), 
Vice-President (Ketil Holen fra Norge), Secretary 
General (Bjarne Møller-Madsen fra danmark), og en 
ny posisjon, Office Manager, som er Chris van Togt 
fra Nederland. 

det siste året har arbeidet i Nordisk Ortopedisk 
Forening (NOF) vært preget av arbeid inn mot neste 
nordiske kongress som skal arrangeres i Tallin, 
estland 3-5. Mai 2012. Tidlig ble det oppdaget at 
Tallin-kongressen kolliderer med en annen ortope-
disk kongress, nemlig eSSKA-kongressen i Geneve. 
det er svært uheldig at to kongresser som dette blir 
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arrangert på samme tid, og det ble gjort flere forsøk 
på å få omgjort dette. Tilslutt ble det imidlertid 
vedtatt å arrangere NOF-kongressen som planlagt 
i begynnelsen av mai, og med et sterkt faglig pro-
gram håper vi at de fleste av våre nordiske venner 
vil velge vår egen kongress i Tallin.

det ble arrangert et felles-nordisk styremøte i 
Tampere 3-6.mai 2011. Møte ble holdt i samband 
med den finske ortopediske foreningens 60-års 
jubileum. I tillegg har NOF executive Board hatt flere 
telefonkonferanser/videokonferanser på Skype, 
noe som har fungert veldig bra. NOF executive 
Board hadde også et møte under eFOrT-kongressen 
i København, hvor man gjennomgikk planer fra 
Office Manager vedr. en helt ny plattform for NOF’s 
hjemmeside. I skrivende stund er det like før den 
nye hjemmesiden er ferdig, sannsynlig ”launching 
date” er 1. oktober. 

Norsk ortopedi har også i det siste året gjort seg 
positivt bemerket i NOF. I Trondheim ble det i 
april arrangert NOF Instructional Course i Ponseti-
metoden for klumpfotbehandling. det var et meget 
sterkt internasjonalt fakultet, med bl.a. Jose Mor-
cuende (USA), Matthew dobbs (USA), Shafique Pi-
rani, (Canada) og Monica Nogueira (Brasil). det var 
over 100 deltagere, og kurset var meget vellykket. 
Både forelesninger og workshopene fikk svært god 
kritikk. Hovedansvarlig for kurset var overlege Sari 
Salminen ved St. Olavs Hospital, Trondheim. I frem-
tiden vil NOF gjerne arrangere IC i de årene det ikke 
er nordisk kongress, og alle faggrupper er invitert til 
å søke om å arrangere slike kurs.

Alle faggruppene i Nof kan arrangere NOF IC, kon-
takt generalsekretær Bjarne Møller-Madsen for mer 
info (bj.moma@gmail.com).

Arbeidet i Norsk Kirurgisk Forening (NKF)
Norsk kirurgisk forening er en paraplyorganisasjon 
hvor lederne av alle kirurgiske spesialforeninger 
er styremedlemmer. desverre har det ofte vært 
kollisjoner mellom styremøter i NKF og Nof, og 
undertegnede har derfor ikke kunnet delta på alle 
styremøtene i NKF. 

Leder i NKF, Olaug Villanger, og undertegnede, 
møter i dnlfs landsstyre. På landsstyremøtene har 
vi kunnet samarbeide om saker av felles interesse, 

og på årets Landsstyremøte var det spesielt i saken 
om endringer av spesialistreglene vi stod sammen, 
også med anestesiologene, om et alternativt forslag 
til vedtak. det opprinnelige forslaget ble endret i 
tråd med våre synspunkter. 

Vi føler derfor at vi fikk gjennomslag for flere viktige 
saker på Landsstyremøtet, viktigst var selvfølgelig 
spesialistutdanningen, hvor også vår egen Spesial-
itetskomite hadde uttalt seg helt på linje med Nof, 
samt endringer i regelverket for kurs- og kongresser 
med industrien tilstede.

Viktig er det også at Nof har fått forståelse i NKF 
for at registering og deltakeravgift er nødvendig på 
vårt felles traumesymposium, noe som blir iverksatt 
fra 2011. dette arbeidet vil det være nødvendig å 
ha fokus på også i framtiden. dette gjør det mulig 
for Nof å arrangere Traumesymposiet på Plaza i 
framtiden.

Høringer
Styret har avgitt totalt 12 høringssvar i perioden. 
ett høringssvar har vært felles med Norsk Kirur-
gisk Forening, men skrevet av Nof. de viktigste 
høringssvarene har vært:
- endringer i generelle bestemmelser for spesialis-

tutdanningen av leger
-  Policynotat om Helseregistre (høringssvar sam-

men med Leddregisteret)
-  Forslag om endringer av kursretningslinjer
-  endring av kontingentfordelingsmodell

Andre høringssvar har vært:
-  Policynotat om rekruttering og kjønnsbalanse i 

spesialitetene
-  Bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgod-

kjenning ved fylte 75 år
-  Policynotat om biomedisin
-  Samhandlingsreformen – forskriftsendringer 

og nye forskrifter (felles besvarelse med NKF, 
skrevet av Nof )

5-3.medlemmer, styrer og utvalg
Æresmedlemmer: 
Pål Benum, Norvald Langeland, Jan A. Pahle, Sverre 
Skeie, einar Sudmann, Ingjald Bjerkreim, Knut 
ramstad, Tore Grønmark, Anders Mølster, Anders 
Walløe, Carl Harald F russwurm, Astor reigstad, og 
Helge rønningen. 
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det ble ikke foreslått nye æresmedlemmer på Gen-
eralforsamlingen 2010.

Medlemmer:
Pr. 31.08.2011 har Nof 767 medlemmer, fordelt som 
739 ordinære og 28 assosierte medlemmer. Fra 
01.09.2009 til 31.08.2010 har foreningen fått 39 nye 
medlemmer. Fortsatt er ca. 14% av våre medlemmer 
kvinner.

Følgende medlemmer døde i perioden 
01.09.10 – 31.08.11:
Milan rait  født 28.08.24 – død 23.06.11 
Jan Øyvind Johansen født 24.04.37 – død 04.12.10

Styrets sammensetning i perioden, uendret fra 
23.10.2009:
Leder:  Ketil Jarl Holen
Nestleder:  Knut Andreas Fjeldsgaard
Sekretær:  Torgeir Vestad
Kasserer:  Annette Wikerøy
NOP-redaktør: Alexander Seldal
Web-redaktør: Ivar rossvoll
Varamedlem: Gunn Hulleberg

Immediate Past President: Hebe Kvernmo

OrGANer VALGT AV GeNerALFOrSAMLINGeN I NOF:
Spesialitetskomiteen:
Anders Walløe, leder
Ida Nergård Sletten, medlem
Øystein Lian, medlem
Alan didriksen, medlem
Navid Beigi, medlem
Øystein Hjalmar Berg, varamedlem
ellen Margrethe risberg, varamedlem

Kvalitetsutvalget:
Yngvar Krukhaug, leder
Inger Opheim
Tobias Franke

Forskningsutvalg:
Hebe désirée Kvernmo, Kari Indrekvam, 
eivind Witsø, Gunnar Knutsen og Ketil Jarl Holen

Valgkomité:
eivind Witsø, Ludvig Fjeld Solheim, Ketil Jarl Holen

Revisorer:
Helge rønningen og Harald Steen

Nasjonalt register for leddproteser:
Lars B engesæter – Leder Nasjonalt Kompetanse-
senter for Leddproteser
Leif Havelin – Styreleder of Nof representant 
Helse Vest
Stephan röhrl – Nof representant Helse Sør-Øst
Otto Schnell Husby – Nof representant 
Helse Midt-Norge
Odd Inge Solem – Nof representant Helse Nord 
Svein Svenningsen – Nof representant Helse Sør-Øst
Lars engebretsen – Leder av Styringsgruppen 
for Korsbåndregisteret
Ove Furnes – Klinikkoverlege Ortopedisk Klinikk 
Helse Bergen
Ola Wiig – Leder av Styringsgruppen for 
Barnehofteregisteret
einar Sudmann - Æresmedlem

Nordic Arthroplasty Register Association:
Lars B engesæter, Ove Furnes og Leif Havelin

OrGANer VALGT AV STYreT I 
NOrSK OrTOPedISK FOreNING:
Styrerepresentant Norsk Kirurgisk Forening: 
Ketil Jarl Holen

Delegater EFORT: 
Ketil Jarl Holen og Knut Andreas Fjeldsgaard

Representanter UEMS: 
Kari Indrekvam og Øyvind Høgetveit Hagen

Styrerepresentant Nordisk Ortopedisk Forening: 
Ketil Jarl Holen

Stipendstyret, Charnley-stipendet: 
Kari Indrekvam og Arild Aamodt

Stipendstyret, Smith & Nephew-stipendier: 
Lars engebretsen og Ove Furnes

DRG-utvalg: 
Ole-edvard Gabrielsen, Henrik Hofgaard og erling 
Gjengedal

Representant, Bone and Joint Decade-styret: 
Stein Arne Øvre

Nasjonalt Traumeregister: 
Martinus Bråten

Norsk ryggregister:
Arne Skoglund

Representant Landsstyret Dnlf: 
Ketil Jarl Holen (Knut Andreas Fjeldsgaard personlig 
vara)

Representant Fagmedisinske Foreninger (FaMe): 
Ketil Jarl Holen

FAGGrUPPer I NOrSK OrTOPedISK FOreNING
Nof har nå følgende 7 faggrupper:
Faggruppe for ortopedisk traumatologi
Norsk arthroskopiforening
Norsk barneortopedisk forening
Norsk fot- og ankelkirurgisk forening
Norsk forening for håndkirurgi
Norsk forening for skulder- og albuekirurgi
Norsk forening for hofte- og knekirurgi 

MedLeMMer SOM er rePreSeNTANTer 
I ANdre OrGANer
ACTA Orthopaedica: 
ACTA Board: Lars B engesæter
ACTA deputy: Jan-erik Madsen
ACTA Co-editor: Lars Nordsletten

Dnlf’s landsstyre:
Torunn Janbu, 
President dnlf; representant Sentralstyret

Ketil J Holen, 
FaMe; representant kirurgisk faggruppe

Knut A Fjeldsgaard, 
FaMe; representant kirurgisk faggruppe (varamedlem)

Sigrun Solberg, 
representant regionsutvalget

5-4.Rapport fra det 4. Ortopediske høstmøte
Ketil J Holen

det 4. Ortopediske Høstmøtet ble arrangert på SAS 
Hotel Plaza i Oslo 27-29.10. 2010, etter et år på SAS 
Scandinavia på Holbergs plass (2007), ser det nå 
ut som om vi har funnet det riktige stedet for vårt 

arrangement. Pr. dato er det faktisk ingen andre 
hoteller i Oslo som er store nok til å arrangere Or-
topedisk Høstmøte. Gledelig nok er det stadig flere 
deltagere, og alt utstillingsareal ble utleid.  I 2009 
arrangerte vi et fellesmøte med Norsk Nevrokirur-
gisk Forening, et faglig begrunnet samarbeide pga. 
felles interesser innen spinalkirurgi. de primære 
tilbake-meldingene både fra ortopeder og nevroki-
rurger har vært gode i forhold til faglig utbytte, men 
det var ingen interesse fra styret i nevrokirurgisk 
forening til å fortsette dette samarbeidet, slik at 
i 2010 var Høstmøtet igjen et rent ortopedisk ar-
rangement.

Styret har hele tiden vært klar på at Høstmøtet er 
Nofs viktigste arrangement, og  vi ønsket derfor å 
styrke det faglige innholdet i møtet. derfor innførte 
vi Best Paper Awards, med ”solide” premier til vin-
nerne. Best Paper Award ble tildelt overlege John 
Williksen for hans foredrag ”ekstern fiksasjon og 
pinner vs. volar plate ved distale radiusfrakturer. 
en randomisert studie (1 års resultater)”, og Best 
LIS-Paper Award ble tildelt Håvard Visnes for ”Tren-
ingsmengde som risikofaktor for utvikling av hop-
perkne? data fra The Patellar Tendinopathy Cohort 
2006-2010”. Under eFOrT-kongressen i København 
var det en egen Nordic Best Paper Session på lørdag 
morgen, hvor overlege Williksen forsvarte Norges 
ære med overnevnte foredrag, premien fra Nof var 
dekning av reise- og oppholdsutgifter. 

de to Nof-stipendene har nå blitt viktige økono-
miske bidrag til ortopedisk forskning. det er alltid 
knyttet stor spenning til utdelingen av stipendene. 
det var mange sterke søknader som ble vurdert 
av Forskningsutvalget. Vinner av Nof-stipendet 
ble overlege Christian Øye fra St. Olavs Hospital i 
Trondheim for sitt prosjekt ”Ultralydundersøkelse 
av patellofemoralleddet hos barn”, et innovativt og 
spennende prosjekt. Vinner av Nofs LIS-stipend ble 
rakel Sif Gudmundsdottir fra Haukeland sykehus i 
Bergen med sitt prosjekt ”ekstraartikulære distale 
radiusfrakturer hos eldre pasienter over 70 år: Gips 
vs. ekstern fiksasjon. 

Begge stipendene er på 75000 kroner.

I tillegg ble det som vanlig delt ut de viktige indus-
tristipendene fra OrtoMedic og Smith&Nephew, 
dette er også meget høyt verdsatte stipender i 
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norsk ortopedi. Vinner av Charnley-stipendet på 
100000 ble Ove Talsnes fra Sykehuset Innlandet, 
elverum for sitt prosjekt ”Prospektiv randomisert, 
multisenterstudie mellom sementert og usementert 
hemiprotese ved lårhalsbrudd hos eldre”, mens 
Tarjei Vinje fra Haukeland Sykehus, Bergen ble vin-
ner av Smith&Nephew-stipendet på 50000 kroner 
for sin kliniske studie ”Mortalitet ved lårhalsbrudd”. 
det var ingen søkere til Smith&Nephews stipend til 
basalforskning!!!

I 2010 ble det ikke arrangert Tverrfaglig sympo-
sium eller Workshop for turnuskandidater og 
nytilsatte LIS-leger. Når det gjelder det Tverrfaglige 
symposiet, så ble det stoppet av dnlfs regelverk i 
forhold til industri og tellende timer, det ene kurset 
vi kunne arrangere i tillegg til Høstmøtet i 2010 var 
Vintermøtet, derfor måtte vi avstå fra Tverrfaglig. For 
Workshopen så vi at vi ikke traff den egentlige mål-
gruppen slik vi ønsket, derfor er også dette tiltaket 
foreløpig lagt på vent.

Med 139 abstracts og 18 symposier fra faggrupper 
og industri, så ble programmet meget tett. det var 
5 parallelle sesjoner, og de fleste sesjoner var godt 
besøkt. Problemet med så mange parallelle ses-
joner er at man ikke kan få med seg alt, men da blir 
det å gjøre slik man gjør på andre store kongresser 
og møter, man må velge å gå på det man har størst 
interesse for.

Utstillingene var også godt besøkt, og med 
spredning på kaffepausene, så ble besøket mer 
jevnt fordelt. Tilbakemeldingene fra industrien er 
meget gode, de føler seg vel ivaretatt på Plaza, i all 
hovedsak.

Som konklusjon: Også Høstmøtet 2010 ble et vel-
lykket arrangement. det er stort sett bare positive 
tilbakemeldinger, og møtet ser ut til å ha funnet sin 
form med en god blanding av frie foredrag og sym-
posier. Industrien er også godt fornøyd med Plaza 
som lokalisasjon, det er gode utstillingsforhold.

5-5.Rapport fra Nordisk Ortopedisk Forening (NOF) 
2010-2011 
Ketil J Holen

NOF-kongressen i Århus er tidligere omtalt, det 
var en stor suksess,og norsk ortopedi gjorde seg 

fordelaktig bemerket i faglig sammenheng. Neste 
NOF-kongress skal arrangeres i Tallin i 2012, og 
overraskelsen ble stor da man oppdaget at eSSKA-
kongressen i 2012 skulle arrangeres på akkurat 
samme datoer som NOF-kongressen. dette skapte 
en god del telefonmøtevirksomhet utover sen-
sommer og høst 2010, til slutt ble NOF-styret enige 
om å arrangere Tallin-kongressen på de tidligere 
fastsatte datoer. dette er selvfølgelig svært uheldig, 
og bør unngås i fremtiden. Slike kollisjoner skaper 
også store problemer for våre samarbeidspartnere 
i industrien, mange må da velge et av arrangemen-
tene, de kan ikke være på to kongresser av slik 
størrelse, samtidig.

I løpet av våren 2011 har det vært arrangert et felles 
nordisk styremøte i Tampere, Finland, og et møte 
i NOF executive Board under eFOrT i København, 
på disse møtene har man bl.a. diskutert det faglige 
innholdet for Tallin-kongressen. Alt tyder på at NOF-
kongressen i Tallin vil bli en suksess.

5-6.Rapport fra EFORT 2010-2011 
Ketil J Holen

eFOrT har definitivt kommet for å bli, med årlige 
kongresser, med eFOrT Instructional Courses, med 
høyt faglig nivå. Spesielt har Instructional Courses 
fått god mottakelse i det europeiske ortopediske 
miljø. Undertegnede var selv deltager på et eFOrT 
IC i Lyon hvor tema var patellofemoral instabilitet 
og arthrose, det var et meget godt kurs med svært 
gode forelesere.

I år ble eFOrT kongressen arrangert i København, 
og etter forslag fra Norge, ble det arrangert en egen 
Nordic Best Paper Session, hvor Best Paper fra 
alle medlemsland i NOF ble presentert. Norge var 
representert med Best Paper fra Høstmøtet 2010, 
presentert av overlege John Williksen fra Ullevål 
sykehus.

Norge har 2 delegater til eFOrTs generalforsam-
ling og strategimøte, det er nest-leder i Nof, Knut 
Fjeldsgaard, og undertegnede. det var ingen 
kontroversielle saker på Generalforsamlingen i 
eFOrT, en gledelig nyhet var at vår danske venn, Per 
Kjærsgaard Andersen, leder av eFOrT-kongressen 
i København, ble valgt inn som medlem i eFOrT 
executive Committee. Jeg tror det er viktig at de 

nordiske land er representert i eFOrT, for å unngå at 
den organisasjonen skal få en for stor slagside mot 
Sør-europa.

eFOrT-kongressen i København ble en stor suksess, 
det var over 7000 deltakere, kommunikasjonen var 
god ut til Bella-senteret, og selve senteret var en 
utmerket plass for et så stort arrangement. eFOrTs 
faglige nivå er blitt meget bra, det var flere sym-
posier og frie foredrag på høyt internasjonalt nivå. 
de sosiale arrangementer var også meget vellykket, 
og preget av dansk humør og gjestfrihet, spesielt 
Copenhagen by night i Operaen var et høydepunkt.

5-7.Rapport fra Dnlfs Landsstyremøte, Soria moria 
25-27.05.2011
Ketil J Holen

Årets Landsstyremøte i dnlf ble arrangert på Soria 
Moria 25-27.05.2011, det spesielle med årets møte 
var at det skulle velges ny president i dnlf. Som 
alle nå vet, vant Hege Gjessing med klar margin til 
sin motkandidat, Trond egil Hansen. I forkant av 
valgene var det mange interne drøftinger mellom 
forskjellige grupperinger, vår gruppe (FaMe, fagme-
disinsk gruppe), samlet seg stort sett rundt Hege 
Gjessing, selvfølgelig med noen motkrav i forhold 
til andre valgte posisjoner i dnlf. Alt i alt tror jeg at 
valgene falt godt ut for FaMe.

Av andre viktige saker som ble tatt opp på 
Landsstyret, så vil jeg først nevne ”Antatte behov 
for endringer i generelle bestemmelser for spesial-
istutdanningen av leger – mandat fra landsstyret til 
sentralstyret”. det er kjent at Helsedirektoratet skal 
ta over ansvaret for spesialistutdanningen i Norge, 
og dette har ført til et krav om at alle spesialist-
komiteer/ fagmedisinske foreninger ble bedt om å 
revidere sine spesialitetskrav. I overnevnte sak på 
Landsstyret, ber altså sentralstyret om et fritt man-
dat til å fremme forslag om endringer av generelle 
bestemmelser for spesialistutdanningen av leger 
overfor helsemyndighetene i de prosessene som 
ville komme i løpet av 2011 og 2012. dette forslaget 
hadde også vært ute på høring. et svært kontrover-
sielt punkt var forslaget om at ”tydelige læringsmål 
og attestasjon på det enkelte læringsmål kan være 
mer hensiktsmessig enn krav om definert tjenest-
etid på forskjellige sykehusavdelinger”.

Som bakgrunn for å fjerne den tradisjonelle grup-
peføringen av utdanningsinstitusjonene, brukes 
bl.a. at spesialiteter som psykiatri, patologi, 
allmennmedisin og samfunnsmedisin m.fl. ikke har 
gruppeføring i dag. Flere spesialitetskomiteer og 
fagmedisinske foreninger var imot forslaget, bl.a. 
Nof og NKF, og spesialitetskomiteene i ortopedi og 
anestesiologi. det ble vedtatt at Sentralstyret skal 
rådføre seg med spesialitetskomiteene og de fag-
medisinske foreningene i alt arbeid med endringer i 
spesialistutdanningen.

Under landsstyremøtet i 2010 ble det vedtatt at 
”for tellende kurs i allmennmedisin gjelder ikke 
begrensningen til ett årlig kurs i den fagmedisinske 
forening. I allmennmedisin aksepteres utstilling av 
medisinsk teknisk utstyr ved flere, større kur-
sarrangementer per år”. I etterkant var dette ute til 
høring fordi flere andre fagmedisinske foreninger 
ønsket samme mulighet til å ha utstilling ved flere 
årlige arrangementer. Landsstyremøtet 2011 vedtok 
derfor følgende:

”Kursretningslinjene endres slik at det er mulig for 
samtlige fagmedisinske foreninger p ha utstill-
ing av medisinsk teknisk utstyr ved flere, større 
kursarrangementer per år. Sentralstyret delegeres å 
vedta de konkrete endringer i kursretningslinjene”. 
For Nof betyr dette at vi nå kan ha utstilling på 
flere arrangementer i framtiden, hvis det skulle bli 
aktuelt.

5-8.Rapport fra NOF instructional Course in 
Ponseti treatment of Clubfoot
Ketil J Holen

dette var det andre NOF Instructional Course som 
ble arrangert i Norge på kort tid, kurset ble holdt på 
St. Olavs Hospital i Trondheim den 28-29.04.2011. 
Hovedansvarlig for kurset var overlege Sari Salm-
inen ved ortoedisk avdeling, St. Olavs Hospital, og 
som forelesere var flere av verdens ledende innenfor 
fagområdet, med Jose Morcuende, Mathew dobbs, 
Shafique Pirani, og Monica Nogueira i spissen. det 
var over 100 deltagere på kurset, som bestod av 
både forelesninger, workshops og pasientdemon-
strasjoner. Tilbakemeldingene etter kurset var svært 
gode, og kurset må sies å ha vært en stor suksess.

u
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Styret oppfordrer interesserte faggrupper å ta 
kontakt med NOF dersom de ønsker å arrangere 
framtidige NOF IC.

Sak 6.

RAPPORT FRA NORSK ORTOPEDPOST 2010-2011 
Alexander Seldal

Nop-redaksjonen maktet også i det gagne år å 
skrape sammen stoff til fire utgaver. Siden sist 
generalforsamling har Nopens lesere kunnet 
meske seg med rapporter fra AO Alumnis eminente 
fagkvelder. Vi har publisert on-site rapporter fra 
ortopeder som frivillig bistod under avviklingen av 
vinterens vakreste eventyr; VM på ski i Oslo. det 
er blitt avdekket, gjennom iherdig gravejournalis-
tikk, at lofotfiske er en foretrukket fritidsaktivitet 
blant bergenske ortopeder. Våre kreative brødre, 
ortopediingeniørene, har fått sitt årsmøte invadert 
av en kritisk Nop-reporter. Vårt broderfolk i øst, som 
aldri svikter når det kommer til systematikk, profes-
jonalitet og gjennomføringsevne (unntatt muligens 
i skisporet..), har bidratt med smakebiter fra deres 
noe mer fagorienterte foreningspublikasjon. redak-
tøren på sin side har harselert med den moderne 
julehøytidens dobbelmoralske innhold, jekket ned 
norsk vintersportarroganse og hyllet våre tilsyn-
elatende stemmeløse medsammensvorne; de ofte 
urettmessig utskjelte operasjonssykepleierne. Alt 
i alt altså; et godt år for Nopen. det største savnet 
har nok vært flere innslag fra vår nordlige landsdel. 
de fleste helseregionene er representert med et 
eller annet bidrag i løpet av det siste året, men det 
har vært relativt tyst fra strøkene nord for Trønde-
lag. Kan vi våge å ønske oss flere friske spark fra 
Helse Nords bramfrie ortopeder? Forøvrig markerer 
også årets generalforsamling slutten på nåværende 
redaktørs åremål og leserne kan dermed krysse 
fingrene og håpe på en mer diplomatisk tone i 
fortsettelsen. Avtroppende redaktør ønsker arvtaker 
og lesere lykke til videre og håper på flere gode år 
for Nopen. Som det står i Skriften: Nopen, det er oss 
det! Foreningens sladreblad blir ikke bedre enn det 
svakeste bidragsledd. Hjelp Nopen videre med gode 
og dårlige historier om stort og smått fra landets 
alle ortopediske hjørner.

Sak 7.

RAPPORT FRA WEB-REDAKTØREN 2010-2011
(www.ortopedi.no) 
Ivar Rossvoll
 
Nettsidens hovedoppgave er å gi fortløpende 
informasjon til medlemmene gjennom publiser-
ing av relevante saker og informasjon, og å gi den 
nødvendige informasjon og rettleding i forbindelse 
med avviklingen av det årlige høstmøtet.

det har vært en del henvendelser angående kurs 
og arrangementer med forespørsel om publisering 
på nettsiden og det har blitt etterkommet. Først og 
fremst har jeg forsøkt å presentere kurs og møter i 
regi av Nof, NOF og eFOrT, samt lenker til alle større 
kongresser og organisasjoner.

Informasjonsarbeidet i forbindelse med Høstmøtet 
har fungert greit, informasjon om påmelding, 
abstrakter og program oppdateres forløpende. 
dette er nok den viktigste funksjonen for nettsiden. 
Innsending av abstrakter til høstmøte fungerer bra. 
en vil imidlertid be om at medlemmene leser og 
følger den relativt enkle instruksjonen for format 
og innsending av abstrakter som ligger på www.
ortopedi.no. For mange abstrakt inneholder feil 
angående størrelse, skrifttype, antall ord, spor 
endringer og navn på vedlegg. dette skaper unødv-
endig og tidkrevende ekstraarbeid i forbindelse med 
redigering av Høstmøteboken.

det har vært en diskusjon rundt formatet når det 
gjelder innsending av abstrakter til høstmøtet. 
Særlig har det vært etterspurt mulighet for å legge 
inn tabeller i abstraktet, i dag er det ikke anledning 
til det. Vi vil diskutere endring av format til neste 
Høstmøte, en mulighet er at abstraktet sendes inn 
som en PdF-fil.

Fra november 2011 vil legeforeningen (og ortopedi.
no) gå over til et annet program for sine hjemmesid-
er, ePiServer CMS. dette programmet vil gjøre arbei-
det med hjemmesiden enklere og mer funksjonelt 
enn i dag. det vil være mulig for faggruppene å 
legge inn lenker til egne hjemmesider om ønskelig.  

Sak 8.

RAPPORT FRA KvALiTETSUTvALgET 2010-2011
Yngvar Krukhaug

det har vært forholdsvis lav aktivitet i utvalget. 
Arbeidet med å nedsette en konsensuskomite som 
skal prøve å utarbeide retningslinjer for behandling 
av proximale humerusfracturer er godt i gang. 

Videre er det kommet forslag om å lage en ''Norsk 
Standard'' for ortopedisk behandling. dette støttes 
av utvalget. 

Sak 9.

RAPPORT FRA SPESiALiTETSKOmiTEEN 2010-2011
Anders Walløe

Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi ble formelt 
oppnevnt i 2011 (valgt i 2010). den består av:
Anders Walløe, leder
Ida Sletten, nestleder
Øystein Lian, ansvarlig for tilsynsbesøkene
Allan didriksen, ansvarlig for kursene
Navid Beigi, YLF repr. og sekretær
Øystein H. Berg, vararepresentant
ellen Margrethe risberg, vararepresentant, YLF

Godkjente spesialister 
det er de siste 12 måneder godkjent 73 spesial-
ister i ortopedisk kirurgi. Av disse er 37 godkjent 
etter norske regler, 27 er overført fra Norden (14 
fra Sverige, 10 fra danmark og 3 fra Island), 5 fra 
andre eU-land og 4 fra land utenfor eU. Komiteen 
har ingen myndighet i overføringssakene. Antallet  
med norsk utdannelse er langt høyere enn tidligere 
år, trolig pga endrede spesialistregler for noen år 
siden. Kvinneandelen blant spesialister er nå 10%, 
blant LIS 29% og årets godkjente bare 13%.

Besøk på utdanningsavdelingene 
Komiteen har gjort 7 avdelingsbesøk. Avdelings-
besøkene er en viktig del av komiteens arbeid og 
bidrar sterkt til å skaffe oversikt over utdannings-
situasjonen i landet.

I år har vi bedt avdelingen på Lillehammer rap-
portere opereasjoner pr. LIS pr. kvartal, avdelingen 
i Skien må få et økt antall leger for å dekke alle sine 

forpliktelser og avdelingen på ringerike foreslås å 
miste sin utdanningsstatus.

Vi må poengtere at det må legges mer arbeid i 
veiledning og individuelle utdanningsplaner. Vi 
ønsker rapport om hver LIS sine operasjoner siste år 
og totalt. egnethet må være med i veiledningsrap-
porten. Vi vil sammen med Legeforeningen forsøke 
å endre og forenkle rapporteringen.

Nettbasert undervisning
dette pågår nå regelmessig med mange sykehus 
som deltagere. Vi anbefaler dette som en viktig del 
av undervisningen. den kan erstatte  inntil 50% av 
de fastlagte 90 minuttene pr. uke.

Kursene (270 timer hvorav 240 er obligatorisk)
de obligatoriske kursene blir foreslått endret. dette 
er et tema for Generalforsamlingen. Spesialitet-
skomiteen har etter en høringsrunde fremmet et 
forslag som Styret i NOF legger fram for General-
forsamlingen. Som omtalt i NOP skjedde det intet 
etter Generalforsamlingen 2009. ATLS ble det ikke 
søkt om og det ble heller ikke søkt om endring av 
nåværende kurs.

Operasjonslistene
Spesialitetskomiteen har foretatt en revisjon etter 
en omfattende høringsrunde, dog uten spesielt god 
respons. Forslaget er fremmet for Styret som legger 
det fram for Generalforsamlingen.

Gruppe 1 tjeneste
denne saken ligger fortsatt i Helsedepartementet, 
og det er uklart hva som blir resultatet. Så vidt vi 
forstår kan krav om slik tjeneste falle bort. Spesial-
itetskomiteen er sterkt imot dette. Vi ønsker helst 
obligatorisk gruppe II tjeneste og minst tjeneste ved 
to institusjoner.

Etterutdannelse (CME)
denne saken har ikke vært diskutert i nåværende 
periode. Vi har foreslått evaluering over 5 år basert 
på punkter (CMe) hvor overlegepermisjonen 
skal telle med og gjennomført punktkrav skal gi 
lønnsøkning.

u
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Sak 10.

RAPPORT FRA NASJONALT REgiSTER 
FOR LEDDPROTESER 2010-2011
Lars B. Engesæter

Årsrapporten ble også i 2011 sendt til alle NOF-
medlemmene i form av e-post med link til nettsiden 
www.haukeland.no/nrl hvor årsrapporten ligger 
som pdf-fil. Av økonomiske grunner sendes papir-
format av årsrapporten kun til kontaktpersonene. 
Årsrapporten er en samlet oversikt over Nasjonalt 
Kompetansesenter for Leddproteser (Nasjonalt 
register for leddproteser, Nasjonalt Korsbåndsreg-
ister, Nasjonalt Hoftebruddregister og Nasjonalt 
Barnehofteregiter) sin produksjon. den sykehusvise 
rapporten (separate tall for hvert enkelt sykehus) 
sendes primo oktober som pdf-fil til kontaktper-
sonene ved sykehusene. registerets medarbeidere 
har i 2011 publisert 11 artikler i internasjonale 
tidsskrift. Avlagt doktorgrad: Stein Håkon Lygre, 
UiB, 24.09.2010: "Pain, function and risk of revision 
after knee arthroplasty". 

I 2010 var temaet for registersymposium ved høst-
møtet ”Infeksjoner ved hofteproteser”.

Leddregisteret hadde regionalmøte med Midt-Norsk 
Ortopedisk Forening i Trondheim 19.-20.februar 
2010 og med HedOpp på elverum 19. november 
2010.

Ove Furnes ble valg til president og Leif Ivar Havelin 
som norsk representant i styret og i ”International 
Society of Arthroplasty registries” (ISAr) i mars 
2010. Internasjonalt registermøte i regi av ISAr

er planlagt til 20.-22. mai 2012 i Bergen. Vi ønsker 
alle interesserte velkommen.

det nordiske hofteprotese-register samarbeidet 
“Nordic Arthroplasty register Association” (NArA) 
fungerer godt. Finland sine data er nå inklud-
ert i den felles databasen med nesten 450 000 
hofteprotese-operasjoner. Anne Marie Fenstad, 
Lasse engesæter, Ove Furnes og Leif Ivar Havelin er 
norske representanter.

Styret for Nasjonalt Register for Leddproteser 
Leder: Lars B. engesæter 
Styreleder: Leif Ivar Havelin (NOF representant: 
Helse Vest)
Stefan röhrl, (NOF representant: Helse Sør-Øst)
Otto Schnell Husby (NOF representant: 
Helse-Midt Norge) 
Odd Inge Solem (NOF representant: Helse Nord) 
Svein Svenningsen (NOF representant: 
Helse Sør-Øst) 
Ove Furnes (klinikkoverlege Ortopedisk klinikk 
Helse Bergen) 
Lars engebretsen (leder av styringsgruppen for 
Korsbåndsregisteret)
Ola Wiig (leder av styringsgruppen for 
Barnehofteregisteret)
einar Sudmann (Æresmedlem)

Sak 11.

RAPPORT FRA NASJONALT KORSBÅNDSREgiSTER 
2010-2011
Lars Engebretsen, Lars-Petter Granan og 
Knut Fjeldsgaard
  
Er vi dårligere til å rapportere korsbåndskirurgi?

Korsbåndregisterets ledelse og sekretariat er stolt 
av å kunne presentere registerets rapport fra 2010. 
Fra oppstarten 7.jun 2004 har rapporteringene 
steget jevnt og trutt. Fortsatt tyder innmeldingene 
på en meget god oppslutning fra våre kolleger. Vi 
har nå mer enn 10 000 korsbåndsopererte i data-
basen! Samen med Sverige og danmark har vi 50 
000 pasienter i databasen. Av rapporten kan dere 
allerede lese mange interessante tall, blant annet 
at det er svært mange under 20 år som får utført 
en korsbåndsrekonstruksjon. Mange av dere vet 
at i idretter som håndball og fotball så er det flere 

jenter enn gutter som får korsbåndskader med en 
påfølgende operasjon. Nyere data viser imidlertid at 
denne forskjellen foreligger fra 16-20 år, deretter er 
det ingen kjønnsforskjell! Altså må vår forebygging 
settes inn i ung alder! Fortsatt får hver fjerde pas 
med korsbåndskade, en ledsagende bruskskade og 
halvparten får meniskskader. 

det ser ut til at hamstrings har tatt over for patel-
larsenen- ca 1200 hamstrings mot 300 patel-
larsener. Spørsmålet er om dette er bra, fortsatt 
tyder studier på et patellarsene er bra hos svært 
aktive pasienter, mens hamstrings blir litt løsere 
hos kvinner og svært aktive idrettsutøvere. double 
bundle er kommet med, 22 i 2010. Nyere kliniske 
data raporterer svært forskjellige resultater, så i 
Norge bør nok denne operasjonsmetoden foreløpig 
kun brukes i forskningssammenheng. 

I 2011 er det kommet med noen endringer på skje-
maet som det vil bli redegjort for på Høstmøtet. På 
høstmøtet vil det også presenteres klinisk relevant 
forskning koblet opp mot revisjonsfrekvens og 
pasienttilfredshet i forhold til graftvalgene ham-
stringsgraft og patellarsenegaft.

Vi er glade for å se en økende bruk av registeret. 
Mange prosjekter er presentert siden oppstarten 
og Lars-Petter Granan leverte inn sin avhandling om 
registeret i juni 2009. doktorgradskandidat nummer 
to, Jan Harald røtterud, er kommet langt under 
veiledning av Asbjørn Årøen. I dette arbeidet ser 
man på betydning av bruskskader i forbindelse med 
korsbåndskader. Jan Haralds siste data kan tyde på 
at pasienter med bruskskader får dårligere 2-års 
resultater enn pasienter uten bruskskader. dette er i 
så fall ny kunnskap som trolig vil påvirke behandlin-
gen av bruskskadene. Alle artikler som publiseres 
basert på registerdataene skal være tilgjengelige på 
korsbåndsregisteret sine nettsider.

Vi har tidligere hatt et forskningssamarbeid med 
MOON-gruppen i USA. Per i dag har vi et omfattende 
forskningsprosjekt med Kaiser Permanente i Califor-
nia, USA. dette er et privat helseforetak med ca. 11 
millioner medlemmer. Forskningen så langt viser at 
forholdene er ganske like mellom USA og Skandi-
navia. dermed har vi et betydelig større materiale å 
forske på. noe som gir oss en mulighet til både å gå 

bredere og dypere inn i materialet enn vi ville hatt 
mulighet til med bare de norske dataene.

Sommeren 2010 har vi gjennomført en ny compli-
ance-studie for å se om oppslutningen fortsatt er 
like god. Tallene våre tyder på en liten nedgang, og 
på både Høstmøtet og Artroskopiforeningens møte 
får dere en nøyaktig oppdatering. Arbeidet gjøres 
av stud.med Karianne Ytterstad og er publisert 
i Tidsskriftet (Tidsskr Nor Lægeforen. 2011 Feb 
4;131(3):248-50) og står for tur i Acta.

Styringsgruppen for korsbåndsregisteret vil 
fortsatt oppfordre dere til å bruke registeret til 
studier. Send en forespørsel med en protokoll til 
kontoret i Bergen. Forespørselen vil bli behandlet 
av Styringsgruppen raskt. Vi ønsker at registeret 
skal brukes av sykehus i hele landet, ikke bare 
av universitetsmiljøene. Styringsgruppen har fått 
Phd Lars-Petter Granan som sekretær og han er fra 
oktober 2010 ansatt i en 20% stilling ved Senter 
for Idrettsskadeforskning for å arbeide videre med 
registeret. Blant annet ønsker vi å inkludere ikke-
opererte korsbåndspasienter.

På vegne av registeret ønsker vi å takke Senter for 
Idrettsskadeforskning som gjennom sin Miljøbev-
ilgning fra Helse Øst har bidratt med vel 500 000 
kroner årlig til prosjektet. en gledelig nyhet er at 
registeret fra og med 2010 har fått betegnelsen 
som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og er 
dermed kommet med blant de registre som vil motta 
offentlig støte til drift via Nasjonalt leddregister.

Sak 12.

RAPPORT FRA NASJONALT hOFTEBRUDDREgiSTER 
2010-2011 
Lars B. Engesæter
 
For hele perioden 2005 til 2010 er 52951 hofte-
bruddoperasjoner blitt registrert, hvorav 13% er 
reoperasjoner. I 2010 utgjorde reoperasjonene 
10,5%, som er det laveste siden starten i 2005. Mye 
av forklaringen er færre reoperasjoner for dislokerte 
lårhalsbrudd fordi flere av disse er operert med 
hemiprotese primært. Vi vil minne om at alle reoper-
asjoner etter hoftebruddoperasjoner skal rappor-
teres, dvs. også bløtdelsrevisjoner pga. infeksjon og 
lukket eller åpen reponering av lukserte hemipro- u
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teser. Også dødsfall peroperativt skal rapporteres, 
for eksempel i forbindelse med sementeringen av 
hemiprotesen. Prøv også å føre klokkeslettet for 
bruddet og for operasjonstart. disse tidspunktene 
er viktige helsepolitisk, for eksempel når vi skal 
analysere årsaken til fallet og betydningen av 
preoperativ ventetid. For registreringsarbeidet vårt, 
er det best om dere benytter produktklistrelapper 
for implantatene.  

Vitenskapelig har siste året vært godt. Mange pros-
jekt, både nasjonale og internasjonale, er i gang og 
noen er avsluttet. Vennligst se nettsiden for detaljer 
om artikler og foredrag (http://www.haukeland.no/
nrl). dataene i Hoftebruddregisteret er kirurgenes 
felleseie og vi oppfordrer alle med interessere for 
forskning eller av andre grunner trenger dataene til 
å ta kontakt med oss. 

Mange takk for god rapportering og godt samarbeid!

Sak 13.

RAPPORT FRA NASJONALT BARNEhOFTEREgiSTER 
2010-2011
Ola Wiig

Barnehofteregisteret har vært i full drift siden 1. 
Januar 2010 og erfaringene hittil har vært gode. 
Foreløpige resultater er presenter ved norsk orto-
pedisk forenings høstmøte og nordisk ortopedisk 
forenings møte i Århus 2010. det er behov for 
enkelte endringer på skjemaene etter tilbakemeld-
ing fra kontaktpersonene. det enkelte sykehus har 
fått tilbakemelding antall registrerte pasienter. det 
planlegges en compliance-studie for å validere tal-
lene som fremkommer i registeret.

det er i den senere tid blitt et stort fokus på 
hoftelidelser hos ungdommer og unge voksne. 
”Impingement” i hoften (CAM/pincer impinge-
ment) enten idiopatisk eller som følge et sekvele 
av en av barnehoftelidelsene er vinden som aldri 
før. et økende antall operative inngrep, både åpne 
og artroskopiske, utføres på unge mennesker 
med disse tilstandene. det er antatt at dette gir 
symptomlindring og kan forebygge coxartrose. I 
de senere år har bedrede kirurgiske teknikker gjort 
at bekkenosteotomier (periacetabulare osteoto-
mier, PAO) for sekvele hofteleddsdysplasi utføres 

stadig oftere hos ungdommer og unge voksne for å 
forebygge artrose. det er imidlertid er stort behov 
for å dokumentere en eventuell effekt av disse 
prosedyrene. Barnehofteregisteret egner seg meget 
godt til dette og arbeidet med å inkludere dette i 
registeret er i gang. 

det digitale røntgenregisteret som vil inneholde 
røntgenbilder av de registrerte pasientene er 
etablert, og de førte bildene er samlet inn. Alle 
bildene må kontrollmåles av medlemmer av sty-
ringsgruppen for å sikre kvaliteten og få mest mulig 
konsistente målinger. disse røntgenbildene vil være 
et avgjørende ledd i kvalitetssikring av diagnostikk 
og behandlingsresultater.

Sak 14.

RAPPORT FRA ACTA ORThOPAEDiCA 2010-2011
Lars B. Engesæter

685 manuskript ble innsendt til Acta Orthopaedica i 
2010, stadig en liten oppgang i forhold til forut-
gående år. 19% av de innsendte manuskriptene 
ble akseptert og 130 artikler ble publisert. Av de 
publiserte artiklene var 23 fra Sverige, 15 fra Norge, 
15 fra Nederland, 10 fra danmark, 9 fra Finland og 7 
fra england.

Gjennomsnittlig tid fra innsending av et manuskript 
til aksept var 8 (4-16) uker i 2010, og fra aksept til 
publikasjon 6 måneder. det tok kun 2-3 uker fra 
forfatterne aksepterte ”proofen” til manus forelå på 
internett (”epub ahead of print”). dette er uforan-
dret fra 2009.

Økonomisk gikk Acta med et lite overskudd 
også i 2010, vesentlig pga. redusert utgifter. Alle 
Acta-artikler publisert siden starten i 1930 er fritt 
tilgjengelig på www.actaorthop.org.

”Impact factor” (IF) for Acta er stadig stigende og 
var 1,9 i 2009 (mot 1,8 i 2008 og 1,3 i 2006) og for 
JBJS (Am) 3,4, JBJS (Br) 2,7 og COrr 2,1.

Lars Nordsletten overtok som co-editor i april 2010 
etter Harald Steen.

En postoperativ løsning for oppsamling  
og reinfusjon av autologt helblod
- Mindre forbruk av allogent blod
- Redusert immunsuppresjon
- Færre postoperative infeksjoner
- Kortere sykehusopphold

Bellovac®, Exudrain® og Abdovac®

Sårdrenssortiment tilpasset de ulike behov ved  
operative prosedyrer, hvor hensikten er rask og  
ukomplisert sårtilheling. Hver drenstype har sine  
spesielle kvaliteter som dekker nødvendige krav 
til volumkapasitet og sugekraft.

Det komplette utvalg av  
sårdrenasje til alle behov

Astra Tech AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo. Tlf: 67 92 05 50. Fax: 67 92 05 60
www.astratech.no

u
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Mange takk til våre referee for en god og viktig jobb 
for Acta.

Sak 15.

RAPPORT FRA DRg-UTvALgET 2010-2011
det har ikke vært noen aktivitet i utvalget i denne 
perioden.

Sak 16.

RAPPORT FRA mUSKEL SKJELETT TiÅRET (mST) 
2010-2011
Stein Øvre 

Ved årsskiftet 2010/2011 besto MST av følgende 10 
medlemsorganisasjoner:

-  Formidlingsenheten for muskel- og 
skjelettlidelser (FOrMI)

-  Helsedirektoratet
-  Landsforeningen for nakkeslengskadde
-  Norsk fysioterapeutforbund
-  Norsk kiropraktorforening
-  Norsk ortopedisk forening
-  Norsk osteoporoseforening
-  Norsk revmatikerforbund
-  Norsk revmatologisk forening
-  ryggforeningen i Norge

MST arranger årlig i samarbeid med Helsedirektora-
tet en tverrfaglig konferanse; i 2010 var temaet bruk 
av fysisk aktivitet med tittel ”Opp av sofaen”. I april 
fikk 2010 ble MSTs nye nettside (www.mst.no). MST 
var representert på den globale BJd-konferansen 
i Lund, Sverige ved leder Jakob Lothe (Norsk kiro-
praktorforening) og nestleder even Lærum (FOrMI). 
På konferansen ble Jack Skrolsvik (Norsk revmatik-
erforbund) valgt inn i den internasjonale styrings-
gruppen til BJd. I tråd med beslutningene under 
BJd-konferansene i Washington d.C. i slutten av 
2009 vedrørende videreføring av det internasjonale 

muskel- og skjelett-tiåret, utarbeidet MST et kort 
strateginotat knyttet til MSTs videre helsepolitiske 
og organisatoriske arbeid.    

I løpet av våren møtte MST politisk ledelse i Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOd) og ledelsen i 
Helsedirektoratet. HOd ved statssekretær ragnhild 
Mathisen ble informert om arbeidet til MST/BJd og 
det ble fra vår side etterlyst økt satsning på muskel-
skjelettplager fra myndighetenes siden med spesiell 
vekt på behovet for kartlegging og planarbeid. 
Overfor Helsedirektoratet ved assisterende helse-
direktør Bjørn Guldvog og medarbeidere fremmet 
MST flere konkrete forslag som senere er blitt fulgt 
opp fra direktoratets side. Bl.a. gir Helsedirektoratet 
økonomisk støtte til en oppdatering av rapporten 
”Koster mest, plager flest”. Videre vurderer direk-
toratet å iverksette arbeidet med handlingsplaner, 
retningslinjer og veiledere på muskelskjelettområ-
det på initiativ fra, og i samarbeid med MST.

I 2009 ble det tatt initiativ overfor Tidsskrift for den 
norske legeforening for å initiere en artikkelserie 
om muskel- og skjelettlidelser. dette resulterte i 15 
artikler om temaet i tre ulike nummer høsten 2010. I 
etterkant produserte Tidsskriftet også et tilhørende 
internettbasert kurs om vond rygg med even Lærum 
og Jens Ivar Brox som hovedinstruktører. 

Høsten 2010 ble det utarbeidet et høringsnotat til 
Norges Forskningsråd med forslag om å opprette et 
eget forskningsprogram for muskelskjelettplager. 
Høringsnotatet skapte overskrifter og fikk mye 
omtale. Uttalelsen ble støttet av viktige aktører 
som LO og Legeforeningen, og er senere oversendt 
Helse- og omsorgsdepartementet fra Forskningsrå-
det.

MST tok etter dette et initiativ overfor sentrale ak-
tører fra sentrale forskningsmiljøer i Oslo-regionen 
og opprettet en arbeidsgruppe med målsetting om 
å enes om et samlet initiativ til å etablere muskel-
skjelettforskning som et nasjonalt satsningsområde 
i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og 
helsefaglig forskning (NSG) gjennom Samarbeidsor-
ganet for Helse Sørøst og UiO. 

u

Sak 17.

RAPPORT FRA UEmS 
– “SECTiON OF ORThOPAEDiCS AND 
TRAUmATOLOgY”/”EUROPEAN BOARD OF 
ORThOPAEDiCS AND TRAUmATOLOgY “ 2010-2011
Kari Indrekvam

UeMS-Seksjon for ortopedi og traumatologi har 
delegater fra 23 av eUs medlemsland (Sveits og 
Norge inkludert), og i tillegg er det delegater fra 3 
observatørland. FOrTe (Federation Of Orthopaedic 
Trainees in europe) har fra 2010 også en represent-
ant som deltar på møtene. 

Mr. John Albert fra england er president for seks-
jonen. Seksjonen har to møter per år. 

de viktigste sakene finnes på seksjonens webside: 
www.uems-ortho.org. der er det også er link web-
siden for sentrale UeMS: www.uems.net.

Viktigste saker summarisk:
Utdanning og etterdanning av spesialister. det 
er laget ”Minimal requirements for Orthopaedic 
Training” som nå planlegges revidert. Presidenten 
har foreslått prosjektet ”european Curriculum 
and Assessment Project” (euCAP). Målet er et 
internasjonalt samarbeid for å lage et europeisk 
curriculum og å finne en effektiv måte å evaluere 
legene i spesialisering innen ortopedisk kirurgi. 
Med fri flyt av leger over landegrensene i europa 
er det viktig at man bygger opp felles gode system 
for kompetansebasert utdanning og spesialiser-
ing. Seksjonen har på de siste eFOrT-kongressene 
bidratt med et symposium om utdanning. 

internasjonal akkreditering av kurs utføres etter et 
felles regelverk på tvers av fagområdene. UeMS-
seksjon for ortopedi og traumatologi har utnevnt 
en representant til sentrale UeMS som tar hånd 
om kurs innen ortopedi og trauma. reglementet 
samt søknadsskjema for internasjonal akkrediter-
ing er lagt ut på hjemmesiden. det er et elektronisk 
søknadsskjema som kan spores gjennom proses-
sen. Antall kurs hvor det søkes internasjonal ak-
kreditering er stadig stigende.

EBOT-eksamen. eksamen ble arrangert for tiende 
gang i oktober 2010. eksamen har en skriftlig og en 

muntlig del. Skriftlig del utføres nå online, mens 
muntlig del er på felles sted. Bestått eksamen 
gjør at man kan kalle seg: ”Fellow of the european 
Board of Orthopaedic Surgery and Traumatology”. 
eksamen er åpen både for kandidater innenfor og 
utenfor eU. Mer informasjon kan finnes på www.
ebotexam.org. eksamen er en måte å prøve å heve 
standarden på utdanningen til et felles høyt euro-
peisk nivå. det arrangeres nå forberedende kurs til 
eksamen som blir holdt i forbindelse med eFOrT-
kongressene. eksamenskomiteen i ortopedisk 
kirurgi (eBOT) planlegger nå også å avholde en årlig 
interimeksamen for spesialistkandidatene.

Seksjonen er medlem av CeSMe (Counsil for spe-
cialist examinations) sammen med 15 andre fagfelt 
som arrangerer spesialisteksamen.

Det er opprettet flere tverrfaglige arbeidsgrupper 
innen UEmS som ”emergency Medicine”, ”Sports 
Medicine” og ”Hand Surgery”. delegater fra seks-
jonen deltar i disse arbeidsgruppene.

Nyttige web-adresser: www.uems.net, www.uems.
be, www.europa.eu.

Sak 18.

RAPPORT FRA SENiORPOLiTiSK UTvALg 2010-2011
Ketil J Holen

Utvalget består av Pål Benum, elling Alvik, Per 
Siewers og undertegnede. Undertegnede har prøvd 
å oppnå kontakt med HOd via departementets 
mailsystem, fordi vi mistet kontakten vi hadde i 
Arbeids- og Fornyingsdepartementet. etter flere 
mailforespørsler har undertegnede nå fått et 
mailsvar fra HOd om at forespørslene vil bli besvart 
i brevs form, innholdet i dette brevet vites ikke når 
rapporten skrives. Våre forespørsler har vært et øn-
ske om et møte med HOd for bl.a. å presentere re-
sultatene av vår enkle spørreundersøkelse fra 2009, 
og også diskutere mulige framtidige problemer med 
aldersfordelingen blant våre spesialister. Vi venter 
med spenning på brevet fra HOd, og håper at de kan 
finne tid til et møte med Nofs Seniorpolitiske utvalg.
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Sak 19.

RAPPORT FRA FAggRUPPE FOR ORTOPEDiSK 
TRAUmATOLOgi 2010-2011
Olav Røise

1. Gruppens mandat
• høringsinstans for ortopedsk traumatologi 
• vurdere arbeidsfordeling mellom sykehus
• vurdere innføring av krav/standarder til sykehus 

som får tildelt spesielle funksjoner
• jobbe fram nasjonale retningslinjer 

for behandling
• etablere nasjonale behandlingsprotokoller

2. Medlemmer
Kjell Matre, Haukeland universitetssykehus
Martinus Bråthen, St. Olavs Hospital
Jan Grøtan, Stokmarknes sykehus (ikke deltatt 
siste året)
Bjørn Bragnes, Vestre Viken HF (sekretær)
Olav røise, Oslo universitetssykehus (leder)

3. Møtevirksomhet
Gruppen har holdt to heldagsmøter, et telefonmøte 
og ellers kommunisert via mail.

4. Høringsuttalelser
en høringsuttalelse til spesialistkomiteen 
vedrørende målbeskrivelse  for LIS.

5. Saker/møter gruppen har behandlet/arrangert/
jobber med
a. Arrangerte traumesymposium på høstmøtet 

2010 med fokus på kvalitet i traumebehandlin-
gen. Programmet hadde to fokusområder;
i. Hva vi kan lære av skadeerstatningssakene i 

NPe. NPe ved rolf Gunnar Jørstad innledet om 
omfanget av utbetalinger i erstatningssaker 
innen området ortopedi og Yngvar Krukhaug 
og Anders Walløe fokuserte på rolla vår som 
ortopeder og hva vi kan lære av erstatnings-
sakene. 

ii. det andre fokusområdet var status ortopedisk 
traumesystem og nasjonale behandlingspro-
tokoller - juridiske implikasjoner og hvordan 
protokollene skal fungere 

b. Planlegging av årets åpningssymposium på 
høstmøtet; Updated knowledge on fracture heal-
ing.

c. Behandlingsprotokoller for komplekse skader – 
videreutviklet protokoller – har vært tema for et 
av heldagsmøtene i perioden. Arbeidet er ikke 
ferdigstilt.

Sak 20.

RAPPORT FRA NORSK ARTROSKOPiFORENiNg 
2010-2011
Odd Arve Lien

Leder: Odd Arve Lien
Sekretær: Grete Sofie Hortemo
Nestleder: randi Margrete Hole
Kasserer: Inge Skråmm
Styremedlem: Sigbjørn dimmen

Norsk Artroskopiforening har i overkant av 100 
medlemmer. Foreningens hovedarrangement er 
Vintermøtet. dette ble i år holdt på GudbrandsGard 
Hotell  Kvitfjell 4.-6. februar 2011 med et godt faglig 
program og 50 deltakere. Sosialt og skimessig var 
arrangementet også svært vellykket. Artroskopifore-
ningen deltar med et eget  symposium også under 
Høstmøtet 2011 med tema ”Akutte kneskader hos 
barn”. Utover dette vil sesjonen med artroskopire-
levante, frie foredrag bli ledet av foreningen. For 
ytterligere informasjon om foreningen og program 
for vintermøtet 2012, besøk vår hjemmeside: www.
artroskopi.no. 

Sak 21. 

RAPPORT FRA NORSK BARNEORTOPEDiSK 
FORENiNg (NBF) 2010-2011
Ola Wiig 

Styret i foreningen har i siste år bestått av:
Leder: Ola Wiig
Nestleder: Torarin Lamvik
Kasserer: Sven Young
"Past president": Lars B. engesæter
Styremedlem: Anders Wensaas

Under høstmøtet 2010 arrangerte Norsk Barneor-
topedisk Forening symposium med tema undereks-
tremitetsfrakturer. Arrangementet var vellykket med 
mange interesserte deltagere. Tema for symposiet 
2011 er overekstremitetsfrakturer.

u

Barnehofteregisteret har vært i full drift siden 
1/1 2010 og erfaringene hittill har vært gode. det 
planlegges utvidelse av registeret til også å gjelde 
hoftekirurgi på unge voksne. Arbeidet med lærebok 
i barneortopedi er godt i gang og de fleste bidrag fra 
forfatterne er kommet inn.

Sak 22.

RAPPORT FRA NORSK FOT-Og ANKELKiRURgiSK 
FORENiNg (NOFAF) 2010-2011
Andreas Hahn

det ble avholdt 3 styretmøter i perioden.

Styret består av: 
Andreas Hahn:  Leder
Jakup Midtjord: 1.sekretær
Lars-Kjetil Aas: Kasserer
Kjetil Hvaal: Varamedlem

Under fjorårets høstmøte har NOFAF arrangert i 
samarbeid med AO- Trauma et felles symposiet 
med blant annet foredragsholder david redfern 
fra england om tema "minimalinvasiv tekknik ved 
calcaneusfrakturer/ den store fotskaden".

NOFAF har under et felles møte i februar i år utvidet 
det nordiske samarbeid med de respektive fotfore-
ningene fra  Finnland, Sverge og danmark. dette 
resulterer i organisering av det 1. nordisk fotmøte 
som går av stabeln i Sverge 2./3. februar 2012.

NOFAF har også organisert sin tradisjonelle temad-
ag i mai i år på Lillestrøm ved Thon Hotel Arena 
med tema: „ Seneskader i foten-rekonstruksjon-
muligheter “. det var et godt møte med hyggelige 
tilbakemeldinger.

Under årets høstmøte ble det arrangert et Symposi-
et med tema "hallux valgus-en update". I tillegg til 
dette har NOFAF stått ansvarlig for organisering av 
NOF sitt tverrfaglig møte på tirsdag med tema "den 
diabetiske foten".

ellers har NOFAF stillt opp med forskjellige forlesere 
ved flere kurs ( Artroskopikurs Hafjell, Fotkurs 
Tønsberg etc ).

NOFAF har deltatt i NFF (Norsk fotterapeuters foren-
ing) sitt møte om fagutvikling/kompetanseutvikling. 
Ideen er om å implementere et evtl. bachelor 
studium for fotterapeuter (som det finnes per dags 
dato allerede i mange andre land)

Antall medlemmer har økt til 48.

Sak 23.

RAPPORT FRA NORSK FORENiNg FOR 
hÅNDKiRURgi 2010-2011
Hebe Kvermo

Styret har for 2010-2011 bestått av:
1. Hebe Kvernmo (leder)
2. Yngvar Krukhaug (nestleder)
3. Jan-ragnar Haugstvedt,  
 (sekretær/kasserer) 
4. Ole Fosse (styremedlem)

Foreningen har 73 medlemmer, hvorav 11 kvinner og 
samme kvinneandel som Norsk ortopedisk forening. 
Nitten av medlemmene er eldre enn 67 år, og 26 er 
yngre enn 49 år. 8 er ikke-spesialister. 

Styret har avholdt 1 styremøte i Oslo, 1 telefonsty-
remøte, 1 styremøte under FeSSH i Oslo, samt hatt 
løpende mailkorrespondanse gjennom styreperi-
oden. 

Hovedsaker inneværende styreperiode har vært 
vintermøtet 2011 og 2012, samt de pålagte oppgaver 
fra fjorårets årsmøte. I tillegg har leder og sekretær/
kasserer vært aktive i kongresskomiteen til FeSSH 
2011.

Høstmøtesymposiet 2010
Høstmøtesymposiet 2010 omhandlet artroskopi av 
hånd og fingerledd, med Jan-ragnar Haugstvedt 
som møteleder. Andrea Atzei var invitert uten-
landsk foredragsholder. det var et godt og variert 
program med flere nasjonale forelesere. Symposiet 
omhandlet tema som teknikk ved håndleddsar-
troskopi, ulike tilganger/portaler så vel som bruk av 
artroskopi ved ulike diagnostiske prosedyrer.

Høstmøtesymposiet 2011
I år er det Trondheimsmiljøet som er programans-
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varlig. Temaet er infeksjoner i hånden. Invitert 
foreleser er Konstantinos Malizos fra Hellas, som 
har stor erfaring innen feltet.

Vintermøtet 2011
Vintermøtet i 2011 ble avholdt på Ilsetra siste 
helgen i januar. Møteleder var Yngvar Krukhaug. 
Temaet var Sekveler etter brudd og skader i hånd og 
håndrot. det var et informativt og fint møte.

Vintermøtet 2012
Planleggingen av Vintermøtet 2012 er i gang. Hebe 
Kvernmo er oppnevnt som møteleder. Temaet vil bli 
bløtdelsskader og sårproblematikk i hånden. Invit-
ert foreleser er Steven Moran, sjef ved Plastikkirur-
gisk avdeling ved Mayoklinikken. Kurset arrangeres 
på Ilsetra, og man legger opp til felles transport fra 
Gardemoen.

FESSH 2011
FeSSH-kongressen 2011 i Oslo ble en stor suksess. 
Kongresspresident Lars eldar Myrseth og kon-
gresskomiteen hadde nedlagt et betydelig arbeide, 
og en stor takk til dem alle! Alle tilbakemeldinger 
er udelt positive, så vel for kvaliteten på det faglige 
programmet, det arrangementsmessige og ikke 
minst det sosiale programmet. Vi ligger an til å få 
et pent overskudd, som i skrivende stund ikke er 
endelig fordelt mellom FeSSH/eFSSH, foreningen 
og håndseksjonen ved OUS.

NFFHKs diplomkomite
diplomkomiteen ble reaktivert under fjorårets 
årsmøte, hvor foreningen kom frem til at så lenge 
håndkirurgi ikke er egen spesialitet, bør ordningen 
videreføres da diplomet gir et bilde av forventet 
håndkirurgisk kompetanse for de som har hånd-
kirurgi som sin subspesialitet. For å sikre kontinu-
iteten, fortsatte Leiv Hove som leder ytterligere ett 
år. Nyinnvalgte medlemmer er Magne røkkum og 
Jens Holthusen. evt. nye som er innvilget diplomet 
vil kunngjøres under årsmøtet. det vil innvelges nytt 
diplomkomitemedlem under årets årsmøte.

Foreningens kvalitetsarbeid
Oppgaven rundt administrering av kvalitetsarbei-
det ble av fjorårets årsmøte pålagt styret, siden 
foreningen først og fremst er å betrakte som en 
fagmedisinsk forening. dette innebærer at styret 
prioriterer hvilke referanseprogrammer og kliniske 

behandlingsretningslinjer som skal utarbeides, 
samt har pådriveransvaret i dette arbeidet. Styret 
har i styreperiode blant annet oppnevnt tidligere 
leder i foreningen, Adalsteinn Odinsson fra St. Olavs 
Hospital, nåværende leder Hebe Kvernmo fra OUS, 
samt eivind Strandenes fra Haukeland til å være 
foreningens representanter i FeSSH Handguide 
study, hvis mål er å utarbeide europeisk konsensus 
for behandlingen av fem ikke-traumatiske tilstander 
(triggerfinger, deQuervain, dupuytren, CTS og 
ulnaris nevropati i Guyon kanal). Ingen øvrige pro-
grammer er startet i inneværende periode.

Websiden
Webmasterfunksjonen ble under fjorårets årsmøte 
tillagt styret. Anders Heivoll som er web-designer er 
kontaktet. Han kan påta seg oppdraget, men fore-
ningen må komme med konkrete ønsker om hvilke 
funksjoner vi vil ha, som for eksempel løpende 
foreningsinfo, debattsider, behandlingsanbefalin-
ger, kontaktliste over medlemmer etc. Ole Fosse 
er i kontakt med A. Heivoll. endelig pris forelegges 
styret før arbeidet igangsettes.

Testamentarisk gave fra Inger Schulstad
Inger Schulstad har testamentert kroner 100.000,- 
til foreningen, til et fond for leger under utdannelse 
i håndkirurgi. Arvemidlene kan utdeles på årsmøtet 
til foreningen. det er et ønske om at disse midlene 
utdeles separat, og får tittelen ”Inger Schulstads 
minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi”. 
det er et krav at stipendiaten er lege med interesse 
for og praksis i faget håndkirurgi, men stipendiaten 
trenger ikke å være spesialist i kirurgi. det er videre, 
om mulig, et ønske at disse midlene utdeles til en 
kvinnelig håndkirurg, uten at dette er et absolutt 
krav. Styret vil diskutere med årsmøtet om hvordan 
summen best kunne fordeles mht til størrelse og 
antall stipendier.

Arkivarfunksjon
Leiv Hove har foreslått opprettelsen av et verv som 
arkivar i foreningen, slik at alle historiske pro-
tokoller, kongressprogrammer, kurskompendier, 
styredokumenter etc. sikres for ettertiden. Styret 
stiller seg bak dette, og har satt opp dette opp som 
et eget punkt under årets årsmøte.

u

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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Sak 24.

RAPPORT FRA NORSK FORENiNg FOR 
SKULDER-Og ALBUEKiRURgi 2010-2011
Tom C Ludvigsen

Medlemstallet, i overkant av 30, i vår lille foren-
ing er stabilt, svakt stigende. Men oppmøtet på 
siste års generalforsamling under høstmøtet var 
svakt, kun en håndfull medlemmer utover styrem-
edlemmene.

Styret har bestått av Konrad Mader (styremedlem), 
Tobias Franke (kasserer), rune Moan (sekretær), 
Cecilie Piene Schrøder (nestleder) og Tom Clement 
Ludvigsen (leder).

Under høstmøtet 2010 arrangerte vi et symposium 
om albueskader. Vintermøtet i samarbeid med 
artroskopiforeningen foregikk i år på Kvitfjell, et 
vellykket arangement som gjentas også neste år. 
Programmet vårt omfattet rotatorcuff kirurgi og 
albueskopi.

Årets store løft var å arrangere det felles skan-
dinaviske møtet for skulder-albue foreningene i 
Sverige, danmark og Norge. det var første gang vi i 
Norge hadde ansvar for møtet som roterer mellom 
de tre landene og arrangeres hvert annet år. Årets 
arrangement ble gjennomført på Holmenkollen Park 
hotell 31.3-1.4 i samarbeid med Norsk forening for 
idrettsfysioterapi. Hovedtema var alle aspekter av 
fremre skulderinstabilitet, med et imponerende 
internasjonalt ekspertpanel. et godt program med 
parallelle sesjoner bidro nok til at det ble rekordstor 
deltakelse og et svært vellykket møte. Med 140 
betalende deltakere hadde vi håpet på et pent over-
skudd, men dessverre ble dette utlignet av kostbare 
reiser for enkelte utenlandske gjester, slik at vi til 
slutt endte med bare noen få tusen kroner i pluss.

Foreningens økonomi er imidlertid stabil og uan-
strengt siden utgiftssiden er minimal.

Neste års spennende prosjekt er samarbeid med 
staben til Tobias om å arrangere den tredje Arctic 
shoulder conference i Lofoten i mai.

I tillegg planlegges felles vintermøte med ar-
troskopiforeningen på Kvitfjell.

Sak 25.

RAPPORT FRA NORSK FORENiNg FOR hOFTE-Og 
KNEKiRURgi 2010-2011
Stephan Rörhl

1. For å styrke miljøet i Norge har vi etablert mu-
ligheten for en ung og proteseinteressert lege i 
et “National Travelling Fellowship” i samarbeid 
med industrien. 

2. Første året var det dessverre ikke noen søkere 
for Norwegian Travelling fellowship.

3. Styret hadde et møte den 12.04.2011 der veien 
videre ble diskutert, samt høstmøtesymposium 
og rekruttering. 

4. Vi har forsøkt å rekruttere flere medlemmer via 
annonser i NOPen.

5. Kontobalansen er positiv. 
6. et nytt symposium i regi av NHKKF gjennomføres 

under Høstmøtet 2011. Fokus er kliniske resul-
tater etter hofte og kneprotesekirurgi. Inviterte 
gjester er Göran Garrellik fra Sahlgrenska Uni-
versitetssykehus i Göteborg og Linda Fernandes, 
Phd, Oslo Universitet.

7. Styret har i perioden bestått av:
a. Leder Stephan röhrl
b. Nestleder Geir Hallan
c. Kasserer Tarjei egeberg
d. Sekretær Kristian Bjørgul
e. Styremedlem Mona Badawy
f. Styremedlem eirik Aunan

Sak 26 

RAPPORT FRA FORSKNiNgSUTvALgET
Ketil J Holen

det har vært liten aktivitet i Forskningsutvalget 
fram til september, da starter arbeidet med å  
vurdere innsendte stipend-søknader til begge 
Nof-stipendene. Samtidig starter arbeidet med å 
vurdere abstracts til Best Paper Award. det er alltid 
spenning knyttet til disse vurderingene. 

Foreløpig er dette hovedfokus for Forskningsutval-
get, andre aktiviteter for utvalget vil nok tilkomme 
etter hvert.

Sak 27.

SAKER FORELAgT Av STYRET

27-1. Nye regler for spesialistutdanningen

Ang. nye spesialitetsregler.
Legeforeningen har bedt om nye og mer spesifiserte 
krav for spesialistutdanningen. denne henvendels-
en er gjort til samtlige spesialitetskomiteer. Fristen 
for å levere nye regler var medio juni 2011, men er 
nå utsatt til 15.12.11. Vi ønsker en bred høring for 
å kunne levere et forslag til Styret i NOF som så 
kan behandles på Generalforsamlingen til høsten. 
Foreningens forslag kan så overleveres til Legefore-
ningen før 15.12.11. Noen spesialitetsforeninger har 
listet opp en del ferdigheter som kandidaten skal 
kunne/kjenne til (attestasjonsskjema). 

Som kjent skal Helsedirektoratet (Hdir) overta 
godkjenningen av spesialistene fra 01.10.11. På et 
nylig avholdt møte med spesialitetskomiteene gikk 
det klart fram at Hdir også vil overta kontrollen av 
institusjonene, og da er det vel kort tid før de også 
vil kontrollere innholdet i utdanningen. Holdningen 
i Utdanningsavdelingen i Legeforeningen er at ferdi-
ghetslister er viktige i kirurgiske fag som et supple-
ment til operasjonslistene. Utdanningsavdelingen 
ønsker også at vi skal utarbeide attestasjonsskjema 
for måloppnåelse under akademisk tjeneste, til nå 
kalt gruppe I-tjenesten. Spesialitetskomiteen i orto-
pedisk kirurgi er imot et slikt attestasjons-skjema. 
Vi oppfatter dette som et skritt på veien mot å fjerne 
krav om tjeneste ved en akademisk avdeling. Vi tror 
ikke forskerkurs, attestert akademisk kompetanse 
og attestert kunnskap om sjeldne diagnoser/
pasientgrupper vil være likeverdig med dagens 
system.

Vi ønsker at man skal forholde seg til harde endep-
unkt, det vil si attester som kan ettergranskes.

Vedlagt følger vårt forslag til nye regler, inkludert 
revisjon av dagens operasjonsliste. de foreslåtte 
endringene er utarbeidet etter tilbakemeldinger fra 
mange LIS som tilsier at det er vanskelig å få oppfylt 
kravene til elektive inngrep innenfor normert tid slik 
operasjonslisten er nå.

dette har vært til høring i underforeningene og hos 
kursarrangørene. det har kun kommet to svar og in-
gen kritiske. Forslagene vil nå bli fremmet av Styret 
på Generalforsamlingen.

Vi tror det er viktig at vårt forslag til reviderte 
spesialistregler (eventuelt i omformet versjon etter 
Generalforsamlingen i NOF i oktober 2011) vedtas 
før Hdir overtar all styring 

1. 6 års tjeneste i ortopedisk kirurgi.
Tjenesten må utføres ved minimum to ulike utdan-
ningsinstitusjoner i ortopedisk kirurgi, hvorav minst 
én må være definert som akademisk utdanningsin-
stitusjon (*). Lengden på sistnevnte tjeneste må 
være minimum 18 måneder. Vurdering vedrørende 
hvilke utdanningsinstitusjoner som kan defineres 
som akademiske utdanningsinstitusjoner er en kon-
tinuerlig prosess der beslutning revideres årlig.

Inntil 1 år kan erstattes av: a) forskningstjeneste 
eller b) tjeneste i relevante spesialiteter eller c) 
tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk 
legestilling eller i allmennmedisin.

Merknad til punkt a): Målene med forskning i spesi-
alistutdanningen er at legen har kompetanse til:

• Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra 
vitenskapelige artikler i eget arbeid

• Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere 
arbeidsstedets eller egne resultater i diagnos-
tikk og behandling (kvalitetssikring)

• Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systema-
tiske oversikter over vitenskapelige arbeider 
som har sett på diagnostikk, behandling og 
prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer 
innen spesialiteten

• Å formidle forskningsresultater til pasienter, 
pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og 
allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistut-
danningen menes tjeneste som lege i stipendiatstill-
ing, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller 
tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedring-
sprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i 
forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans u
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til medisinen og må dokumenteres med attest som 
beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer 
tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målset-
tingen for forskningstjenesten er oppfylt. det gjøres 
følgende presiseringer:

1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller 
tilsvarende teller med 1 år

2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant 
forskning innenfor andre fakulteter eller eta-
blerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad 
eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land 
utenfor Norden, må vurderes individuelt. denne 
type forskningsarbeid må dokumenteres med 
veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid 
som enten må være publisert i tidsskrift med 
fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt 
søknaden for vurdering. Av veiledererklæringen 
må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at 
legen har nødvendig kjennskap til forskningsme-
toder og fortolkning av forskningsresultater, og 
at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater 
i vitenskapelige artikler.

3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjen-
nomført før autorisasjon som lege, kan også 
telle for dette punktet i reglene, men må ha ført 
frem til en akademisk grad (doktorgrad, master-
grad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for 
doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader 
gjelder reglene under punkt 2. Fullført forsker-
linje under cand.med. studiet i Norge teller med 
1 år

Merknad til pkt. 1.b. Med tjeneste i relevante 
spesialiteter menes anestesiologi, fysikalsk medisin 
og rehabilitering, generell kirurgi inkl. de kirurgiske 
grenspesialiteter, nevrokirurgi, nevrologi, plastik-
kirurgi, radiologi, revmatologi.

Søknad skal vedlegges skjema med oversikt over 
utførte operasjoner. det er vedtatt minstekrav til 
operasjonslister.

Kursutdanning: 
270 timer, hvorav 248 timer obligatoriske kurs:

1) Pre- per- og postoperativ behandling og intensiv-
medisin, ca 12 timer

2)  Basiskurs i brudd- og skadebehandling 
(Vossa-kurset), ca 30 timer

3)  Håndkirurgi. revmakirurgi. Ca 24 timer
4)  Fotkirurgi. Amputasjoner og ortopediske 

hjelpemidler. Ca 24 timer
5)  Leddskader og artroskopisk kirurgi. 

Bløtdelsskader. Ca 30 timer
6)  Barneortopedi inkludert barnetraumatologi. 

Tumorkirurgi. Ca 24 timer
7)  Implantatlære og protesekirurgi. Ortopediske 

infeksjoner. Ca 30 timer
8)  ryggkirurgi. Nevrotrauma. Ca 24 timer
9)  Avansert skadebehandling (Oppdal-kurset). 

Ca 30 timer
10) Advanced trauma life support (ATLS). Ca 20 timer

For å oppfylle kravet om minimum 270 timer, skal 
det suppleres med minimum 22 timer valgfrie kurs 
som må være godkjent av spesialitetskomiteen 
i ortopedisk kirurgi. I tillegg kreves gjennomført 
obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse, samt 
gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighet-
sarbeid.

Følgende kriterier må være oppfylt for at en insti-
tusjon skal kunne defineres som en akademisk 
utdanningsinstitusjon: 

(I det følgende har vi bare kopiert nåværende 
bestemmelser fra dokumentet ”Krav til utdan-
ningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av 
leger” forfattet av  Den norske lægeforening 24. 
mai 2005.  Selv om gruppeføringen faller bort 
vil vi anbefale at kravene til avdelingene blir 
uforandret)

3.2 Krav til utdanningsinstitusjoner i gruppe I for 
gruppeførte spesialiteter og tilsvarende institus-
joner for spesialiteter uten gruppeføring
Gruppe I-institusjon eller tilsvarende utdanningsin-
stitusjon må alltid oppfylle de generelle kravene 
(punkt 3.1) til å være godkjent utdanningsinstitusjon 
(av varierende lengde og med definerte erfaring-
sområder). I tillegg må spesifikke krav i forskning-
srelatert virksomhet oppfylles:

3.2.1 Utdanningsinstitusjonens struktur
3.2.1.1 Legestaben må i regelen inkludere minst tre 
overordnede leger med spesialistgodkjenning i ved-
kommende spesialitet. Unntak for dette kan gis for 
enkelte mindre spesialiteter og grenspesialiteter. 
3.2.1.2 Utdanningsinstitusjonen må som hove-

dregel ha minst to overleger med doktorgrad eller 
tilsvarende vitenskapelig kompetanse, men også 
avdelingens samlede, aktuelle akademiske miljø 
må vektlegges. Ved enkelte utdanningsinstitusjoner 
kan det også trekkes inn i vurderingen at annet 
personell uten medisinsk grunnutdanning, men med 
doktorgrad/ tilsvarende vitenskapelig kompetanse, 
deltar i utvikling av forskningsdelen av spesial-
istutdanningen. Tett samarbeid med akademisk 
miljø innen sykehuset eller universitetet kan også 
vektlegges.

Også sykehusets totale akademiske miljø må trek-
kes inn i vurderingen. Kravene kan modifiseres og 
tilpasses små fag og grenspesialiteter.

3.2.1.3 det bør etableres fordypningsstilling(er) 
der minst 50 % av tiden skal benyttes til forskning/
fagutvikling. Leger som ansettes i slik stilling skal 
ha/få hjelp til å utforme et forsknings/fagutvikling-
sprosjekt.
 
3.2.2 Forskning
3.2.2.1 Forskning skal være en integrert del av 
virksomheten ved utdanningsinstitusjoner i gruppe I 
eller tilsvarende utdannings-institusjon. 

3.2.2.2 Pågående forskningsaktivitet skal dokumen-
teres. Antall publikasjoner per år i referee-baserte 
tidsskrifter skal være med i vurderingen.

3.2.2.3 det forutsettes beskrevet hvordan legene 
under spesialisering får skolering i vitenskapsteori, 
forskningsmetodikk og –etikk.

3.2.2.4 det skal legges til rette for at leger under 
spesialisering deltar i forskningsprosjekter og aktivt 
stimuleres til vitenskapelig virksomhet.
 
I bedømmelsen av en potensiell gruppe I-utdan-
ningsinstitusjon eller tilsvarende utdanningsinsti-
tusjon, må de anførte kravene vurderes på lik linje 
med kravene til bredde i pasientsammensetningen 
og i erfaringsområder. 

Også sykehusets totale akademiske miljø må trek-
kes inn i vurderingen. Kravene kan modifiseres og 
tilpasses små fag og grenspesialiteter.

Klassifiseringen som gruppe I-institusjon eller 
tilvarende utdanningsinstitusjon  er ikke en statisk 
ordning, men skal vurderes jevnlig ut fra de årlige 
skriftlige rapportene og besøk fra spesialitet-
skomiteen. 

3.3 Krav til innhold og dokumentasjon av tjeneste 
for lege under spesialisering ved gruppe I-institus-
jon eller tilsvarende institusjon for spesialiteter uten 
gruppeføring 
Nedenfor er angitt de krav som må stilles til leger 
under spesialisering og deres tjeneste ved gruppe 
I-institusjon og tilsvarende institusjon for spesial-
iteter uten gruppeføring: 

3.3.1 Tjenesten skal minst være av 18 måneders 
varighet (med unntak for en del spesialiteter nevnt 
i punkt 2).

3.3.2 Lege under spesialisering skal delta aktivt i 
forskningsprosjekter/fagutvikling/ kvalitetssikring.

3.3.3 I tillegg til vanlig attest for tjenesten og 
innholdet i den, må den overlege som er tillagt 
attestasjonsmyndighet, attestere hvilke prosjekter 
legen under spesialisering har deltatt i.

3.3.4 Alle leger under spesialisering må få nødv-
endig kunnskap om vitenskapsteori, -metodikk og 
-etikk slik at de selvstendig kan vurdere og ta i bruk 
resultater fra vitenskapelige artikler i sitt kliniske 
arbeid. den overlege som er tillagt attestasjonsmyn-
dighet, må beskrive og attestere hvilken opplæring 
som er gitt i dette.

3.3.5 Også i de spesialitetene der det ikke er 
gruppe I-institusjoner og krav om gruppe I-tjeneste, 
anbefales det krav om attestasjon for deltakelse i 
forskningsarbeid (kfr. punkt 3.3.2) og opplæring i 
vitenskapsteori, -metodikk og–etikk. 

Gjeldende fra 1.1.2012
Obligatorisk fra 1.1.2014

Operasjonsliste for ORTOPEDISK KIRURGI

Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i orto-
pedisk kirurgi. ett skjema fylles ut for hver avdeling/
seksjon søkeren har arbeidet ved. det samlede 
antall føres på et nytt skjema for å lette oversikten. u
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Skjemaet fra hver avdeling må attesteres av medi-
sinsk faglig ansvarlig overlege, og samleskjemaet 
må attesteres av medisinsk faglig ansvarlig overlege 
ved søkerens siste arbeidsplass.

Navn på lege i spesialisering:................................
Født:......................................................................
Sykehus/avdeling:.................................................
Tidsrom:.................................................................

Operasjoner – spesifiserte elektive inngrep:

rygg
(hvorav fjerning av osteosyntese-
materiale kan utgjøre maksimalt 5)

15

Artroskopi skulder 20

Hånd/albue 30

Totalprotese hofte 30

Totalprotese kne 15

Atroskopi kne 50

Ankel/fot 30

Totalt for gruppen 190

Operasjoner – spesifisert traumatologi/akutte 
tilstander:

Interne osteosynteser øvre femur 
(inkl. hemiproteser hofteledd)

80

Andre interne osteosynteser i 
underekstremitetene
-  herav sperremargnagling 
minimum 

50

10

Osteosynteser i overekstremitetene
-herav åpne osteosynteser 
(OrIF) minimum

50

10

ekstern fiksasjon av frakturer i 
over- og underekstremitetene, 
 inkludert midlertidig frakturbe-
handling (kan også telle under et 
av punktene i listen over)

10

Kirurgisk behandling av seneskader
Amputasjoner (crus, femur)

10
5

Kirurgisk behandling av dype 
infeksjoner i bein, bløtvev eller 
ved proteser

10

Totalt for gruppen 215

Uspesifiserte inngrep minste-
krav

Utført

Kan bestå av inngrep både 
fra traumatologi og elektiv 
ortopedi, og eventuelle 
overtallige inngrep i alle 
de spesifiserte grup-
per ovenfor, men ikke 
tradisjonell chirurgia 
minor. det tillates inntil 
100 inngrep fra annen 
relevant kirurgisk utdan-
ningsinstitusjon. Fjerning 
av osteosyntesemateriale 
(bortsett fra fem inngrep 
i rygg) hører inn under 
denne gruppen.

295

Totalt minimum utførte 
inngrep

700

det aksepteres inntil 20% avvik i hver kategori, men 
summen av inngrep må utgjøre minimum 700. 

det kreves at alle inngrep på listen er utført med 
legen i spesialisering som hovedoperatør.

Attesteres:

..............         ..........................   .................................
dato                  Sted Medisinsk faglig
   ansvarlig overlege

Forslag til vedtak: 
Styret foreslår at Spesialitetskomiteens forslag til 
nye krav til spesialistutdannelsen i ortopedi vedtas. 
de nye kravene oversendes Legeforeningen fra 
Spesialitetskomiteen.

u
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statutter for gruppen, og styret ønsker at forslagss-
tillerne skal legge fram statuttene for diskusjon og 
ev. vedtak.

Lover for "Faggruppe for osteoporose og benhelse"
§1 Foreningens navn er: Ortopedisk faggruppe for 
osteoporose og benhelse, kortform: Osteoporoseg-
ruppen. engelsk navn er "Norwegian Orthopaedic 
working group for Osteoporosis and bone health". 
Foreningen er en faggruppe i Norsk ortopedisk 
forening.

§2 Foreningens målsetning er:
a)  Å øke kunnskapen om diagnostikk og behan-

dling av osteoporose hos faggruppens medlem-
mer og i det ortopediske miljøet.

b)  Å koordinere og støtte forskningsaktivitet i 
Norge relatert til osteoporose.

c)  Å yte støtte til Norsk ortopedisk forening i oste-
oporosespørsmål.

d)  Å ivareta kontakt med det nasjonale og internas-
jonale miljøet som er interessert i osteoporose.

§3 Som medlemmer kan opptas godkjente spesi-
alister, og leger som er i utdannelsesstillinger, i 
ortopedisk kirurgi. Andre leger som har vesentlig 
arbeidsvirksomhet innen forskning på, diagnostikk 
og behandling av osteoporose kan også opptas. 
Andre helsepersonell med spesiell interesse for 
osteoporose kan også være medlem av foreningen.

Søknad om opptagelse som medlm sendes til, og 
godkjennes, av styret. Styret fremlegger søknaden 
på første tilgjengelige generalforsamling dersom 
det er usikkert om søkeren bør opptas som medlem. 
Generalforsamlingen avgjør med simpelt flertall om 
søkeren skal opptas. Som æresmedlem kan velges 
en person som har gjort en særlig innsats innen 
fagfeltet. Forslag må være sendt styret senest seks 
uker før generalforsamlingen. Styret legger frem 
forslaget på generalforsamlingen med en anbefal-
ing om dette støttes eller ikke. Generalforsamlingen 
avgjør saken med simpelt flertall.

§4 Foreningens styrke består av leder, nestleder, 
sekretær/kasserer og to styremedlemmer. Styret 
velges av Generalforsamlingen for to år av gangen. 
Generalforsamlingen oppnevner en valgkomité på 
to medlemmer, som overfor generalforsamlingen 

avgir forslag til medlemmer til styret og eventuelt 
andre verv. Leder har signaturrett.

§5 Generalforsamling holdes etter vedtak på 
foregående generalforsamling. Møtet, med forelø-
pig program, kunngjøres minst 4 uker før møtet. 
Saker som ett eller flere medlemmer ønsker forelagt 
generalforsamlingen, skal sendes til foreningens 
sekretær og være denne i hende senest seks uker 
før møtet. Saker som kommer opp på generalfor-
samlingen kan behandles dersom det ikke er pro-
test mot det. dette gjelder ikke lovendringssaker.

ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret 
eller hvis halvparten av medlemmene krever det.

§6 Forslag til lovendringer og andre viktige saker 
må være kunngjort for medlemmene fire uker før 
årsmøtet.

§7 Foreningens utgifter dekkes ved medlemskontin-
gent som betales forskuddsvis. Medlemskontingent 
fastsettes av generalforsamlingen på årsmøtet.

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent etter 
purring de siste to år strykes som medlemmer.

§8 Oppløsning av foreningen må vedtas ved 2/3 
flertall på to på hverandre følgende generalforsam-
linger. eventuelt gjenstående midler ved oppløsning 
tilfaller Norsk ortopedisk forening.

§9 Forandringer av disse lover krever 2/3 flertall 
ved generalforsamlingen.

Styrets forslag til vedtak: 
Forslaget om å etablere en interessegruppe for 
osteoporose og benhelse støttes. Statuttene aksep-
teres, og gruppen etableres som en egen faggruppe 
i Nof.

28-2. vedtektsendringer som følge av punkt 28-1.
Styrets forslag til vedtak:
Styret korrigerer vedtektene etterfølgende general-
forsamlingen tilsvarende de vedtak som blir gjort, 
og sender disse til Legeforeningen for justering av 
foreningens vedtekter.

27-2. Etablering av LiS-undergruppe
Statutter for Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS) 
1. Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS) er en 

undergruppe av Norsk ortopedisk forening (Nof)
2. Oppgaver:   

• fremme kontakt mellom leger i ortopedisk 
spesialisering i Norge

• fremme vitenskapelig kommunikasjon mellom 
medlemmene

• delta i utviklingen/målsetningen for spesialis-
tutdanningen (LIOS representeres i spesialist-
komiteen med et styremedlem)

• Fremme leger i ortopedisk spesialiserings 
interesser i norsk ortopedisk forening
o Styreleder i LIOS representerer foreningen i 

Nofs styre
• etablere internasjonal kontakt mellom 

tilsvarende foreninger i andre land

3.   Virksomhetsår 
• samfaller med ortopedisk høstmøte
• LIOS bruker samme revisor som Nof

4.   Medlemskap
• LIOS inkluderer leger i Norsk Ortopedisk 

Forening og leger inntil to år etter fullført norsk 
spesialisering

5.   Foreningsmøte
• foreningens generalsamling samfaller med Nof 

høstmøte
• generalforsamlingen annonseres i Nof posten
• på generalforsamling velges nytt styre annenh-

vert år
• generalforsamling ledes av styreleder
• styrets sekretær fører møteprotokoll
• styrets kasserer legger fram årsregnskap
• ekstra generalforsamling kan innkalles dersom 

styret finner det nødvendig eller minst 1/3 av 
medlemmene skriftlig begjærer dette - denne 
skal da holdes innen 6 uker og innkallelse 
sendes skriftlig senest 4 uker før møtet

6.   Styret
• består av 5 medlemmer samt et varamedlem
• består av leder, nestleder, kasserer, sekretær 

og spesialistkomitémedlem

6.   Finansiering
• LIOS finansieres gjennom Nof

Forslag til vedtak: Styret i Nof  foreslår at framlagte 
stautter vedtas, og at det opprettes en egen LIS-
undergruppe i Nof, med eget styre og overnevnte 
statutter. Styret skal bestå av 5 personer, hvor leder 
har møterett i Nofs hovedstyre. Nof bevilger kr. 
50000 i årlig støtte til drift av foreningen.

27-3. Endringer i styrets sammensetning
Styret i Norsk ortopedisk forening har i dag 6 
medlemmer, samt ett varamedlem. For å inkludere 
LIS-foreningen best mulig i hovedforeningen, 
foreslår styret at leder i LIS-gruppen også skal møte 
i Nofs hovedstyre. I første omgang mener styret 
at leder i LIS-gruppen skal være observatør i Nof-
styret, uten stemmerett. Ordningen bør vurderes 
etter ett år.

Styrets forslag til vedtak: 
Styret i Norsk ortopedisk forening utvides fra 
01.01.12 til 7 personer, hvor den 7. personen til enh-
ver tid er leder i LIS-gruppen.  Lederen i LIS-gruppen 
har inntil videre observatør-status i Nof-styret, uten 
stemmerett. Ordningen skal vurderes etter ett år.

27-4. vedtektsendringer som følge av pkt. 27
Vedtak som gjøres under pkt.  27-1 til 27-3 vil med-
føre endringer i foreningens statutter.

Styrets forslag til vedtak: Styret korrigerer 
vedtektene etterfølgende generalforsamlingen                      
tilsvarende de vedtak som blir gjort, og sender disse 
inn til Legeforeningen for justering av foreningens 
vedtekter.

Sak 28.

SAKER FREmLAgT Av FORENiNgENS mEDLEmmER

28-1. Søknad om godkjenning av statutter og op-
prettelse av en interessegruppe for osteoporose og 
beinhelse i Nof
Frede Frihagen og Ragnhild Øydna Støen

På Generalforsamlingen i 2010 ble det fremmet 
en søknad om å opprette en interessegruppe for 
osteoporose og benhelse i Nof. Forslagsstillere var 
Frede Frihagen og Lars Nordsletten. Generalforsam-
lingen ba forslagsstillerne utarbeide statutter for 
en slik interessegruppe, og fremme saken på nytt 
på Generalforsamlingen 2011. det er nå utarbeidet u
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Sak 29.

REgNSKAP NORSK ORTOPEDiSK FORENiNg 2010
Annette Wikerøy

Jobben som kasserer og styremedlem er givende 
og interessant, og i tillegg har vi et hyggelig miljø 
innad i styret med engasjerte folk fra hele landet. 
det er synd at Ketil Holen og Alexander Seldal ”trer 
av” i år, men forhåpentligvis blir vi andre resterende 
medlemmene gjenvalgt samtidig som nye friske 
sjeler får slippe til.  

Utgiftsføringen i regnskapet er, som nevnt på Gen-
eralforsamlingen i fjor, forandret, slik at alle utgifter 
som har med høstmøtet å gjøre føres i høstmø-
teregnskapet. dette innebærer at støtten til under-
foreningene, styrekompensasjon mm skal føres i 
høstmøteregnskapet. Noe av styremøteutgiftene er 
også ført under dette punktet, fordi mye av styrets 
møtetid generelt går med til å planlegge høstmøtet. 
det er to årsaker til denne endringen; på den ene 
siden ønsker vi å gi et mer korrekt bilde av hva høst-
møtet egentlig koster, og på den andre siden er det 
viktig at vi kan vise industrien at høstmøtet egentlig 
ikke er en stor inntektspost for Nof. Industrien har 
restriksjoner på deltagelse på kongresser og kurs 
med overskudd. det er ikke så lenge siden vi gikk 
over til at regnskapet følger kalenderåret, slik at 
sammenligning mellom de forskjellige regnskap-
ene blir uoversiktlig for utenforstående. dette blir 
derimot en enkel sak i 2010/ 2011. 

Når det gjelder kontingentoverføringen fra dnlf, 
var den mindre i fjor enn i 2009 pga en ny bereg-
ningsmodell fra dnlfs side. det er derfor viktig at 
flest mulig melder seg inn i Nof for å sikre størst 
mulig inntekt fra moderforeningen. dnlf åpner nå 
døren for at underforeningene kan begynne å kreve 
ekstrakontingent fra sine medlemmer. Foreløpig har 
ikke vi ønsket det pga merarbeidet det fører til for 
styret og de åpenbare ulempene det medfører for 
medlemmene.

Finansinntektene er litt høyere i år enn i fjor, ikke 
uventet nå som den verste finanskrisen har lagt seg. 
Nop’en er en stabil inntektskilde hvor drd gjør en 
bra jobb med å skaffe annonseinntekter. det er bra 
å ha et såpass stort overskudd for et medlemsblad, 
siden mange andre foreninger må subsidiere 

medlemsbladet sitt. det er et tap for Nop’en at 
Alexander ikke lenger skal styre skuten med sin 
humoristiske og maleriske penneføring. 

Overskuddet inkluderer også inntekter fra web-
siden vår og reflekterer en betydelig innsats av 
web-redaktør Ivar rossvoll. 

Kostnadssiden har vært under kontroll og veiledet 
av vedtatte budsjett. Vi ser hele tiden over utgiftene 
til Høstmøtet med argusøyne, godt hjulpet av Kris-
tin Solstad i KSCI. Hun gjør en fabelaktig jobb med 
å holde utgiftene nede og hun har en kontinuerlig 
dialog med ledelsen på Plaza. Hun har en meget 
bra oversikt over logistikken og regnskapet rundt 
Høstmøtet. Ortopedmiddagen på torsdagen i høst-
møteuken koster en del, slik at det er planlagt noe 
mindre subsidiering av medlemmene til neste år. 
Vi er godt fornøyd med Norsk ortopedisk forenings 
økonomiske situasjon.

Resultatregnskap 1.1 - 31.12 2010

iNNTEKTER

2010 2009

Nopen (netto) 42 400 61 220

Høstmøtet (Ks Conf & 
Incen.)

2 333 855 317 041

Tilskudd Legeforeningen 570 711 589 796

Finansinntekter 25 874 19 753

Sum inntekter 2 972 840 987 810

KOSTNADER

2010 2009

Høstmøtet 2 227 679 25 952

Kontingenter/ 
Tidsskrifter

363 511 351 216

Nof-Stipend 150 000 175 000

Bidrag 15 380 90 000

diverse driftskostnader 30 605 87 521

Møteutgifter 227 800 193 390

Utvalg 9 687 53 242
u
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Sum kostnader 3 024 661 976 321

Overskudd -51 822 11 489

Balanse pr. 31.12.2010

EiENDELER

2010 2009

Kundefordringer 53 000 86 725

dnB NOr Pengemarked 716 347 700 591

Bankkonto 513 703 258 211

Fordringer (KS Incentive/
merverdiavg)

187 589 380 442

Sum eiendeler 1 470 640 1 425 967

gJELD Og EgENKAPiTAL

2010 2009

egenkapital 1.1 -1 407 814 -1 396 325

Årets resultat 51 822 -11 489

Egenkapital 31.12 -1 355 992 -1 407 814

Leverandørgjeld -22 703 -18 153

Påløpne kostnader, 
ikke utbetalt

-91 945

Sum gjeld -114 648 -18 153

Sum gjeld og 
egenkapital

-1 470 640 -1 425 967

Sak 30.

BUDSJETTFORSLAg NORSK ORTOPEDiSK 
FORENiNg 2012

Budsjett 2012

iNNTEKTER

Nopen (netto) 60 000

Høstmøtet 115 000

Tilskudd Legeforeningen 570 000

Finansinntekter 34 000

Sum inntekter 779 000

KOSTNADER

Tidsskrifter 364 000

MST kontingent 7 500

Nof Stipend 100 000

diverse driftskostnader 30 000

Møteutgifter 218 000

Utvalg 67 000

Sum kostnader 779 000

Overskudd 0

Sak 31.

vALg

Sak 32.

TEmA NOF-SYmPOSiET hØSTmØTET 2012

Sak 33.

TiD Og STED FOR gENERALFORSAmLiNg 2012
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RAPPORT

Hverdagen på rikshospitalet har etter hvert ført med 
seg mer spesialiserte oppgaver, for min egen del 
særlig innenfor nevroortopedien. Professor Tonkin 
og dr Claudia Gschwind (som også jobber ved North 
Shore) har blant annet flere publikasjoner innen 
dette fagområdet og planen var å kombinere over-
legepermisjon og behovet for faglig påfyll med en 
etterlengtet Australiatur for hele familien. 

Jeg tok kontakt med Professor Tonkin høsten 2010 
og ble straks ønsket velkommen. Seksjonen består 
av seks overleger, hvor professor Tonkin, og drs 

Gschwind og Lawson er mest aktive innenfor nev-
roortopedien. Overlegestaben har fire ortopeder, en 
plastikkirurg og en generell kirurg. Seksjonen be-
mannes ellers av fire ”fellows”. de er ferdige, eller 
nesten ferdige, spesialister fra inn- og utland som 
tilbringer seks måneder ved seksjonen. Videre har 
de en ”registrar” (tilsvarer en erfaren assistentlege 
her hjemme) og en turnuskandidat. Sykehuset lig-
ger på nordsiden av Sydney Harbour og er lokal-
sykehus for fire omliggende bydeler. det betjener 
en samlet pasientpopulasjon på drøyt 1,1 millioner.  
North Shore er ett av seks traumesykehus i staten 
New South Wales (ca 7,2 millioner innbyggere) og 
det eneste senteret i denne staten som tar i mot 
pasienter med brannskader og ryggmargskader. 
Håndseksjonen gjør drøye 2000 inngrep i året, og ca 
80 % av dette er skader. 

Helsevesenet i Australia er todelt med en velfun-
gerende offentlig del og et adskillig større privat 

Royal North Shore hospital
department of Hand Surgery and Peripheral Nerve Surgery

Sydney, Australia

Lars Kjetil i løypa

Undertegnede søkte om det hånd-
kirurgiske reisestipendet og dro til 
Sydney for å hospitere ved North Shore 
Hospital hvor de har et stort og allsidig 
håndkirurgisk miljø ledet av Professor 
Michael Tonkin

IF SPECIAL SOLUTIONS 
ARE REQUIRED ...

LINK® REVISION AND 
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marked enn det vi har her hjemme. de fleste av 
overlegene hadde derfor flere arbeidsplasser. Som 
regel hadde de en dag med poliklinikk og en ope-
rasjonsdag i uken på sykehuset. Mange hadde en-
gasjement ved omliggende, mindre sykehus i tillegg 
til privat virksomhet. For undertegnede virket dette 
litt kronglete å koordinere. ekstra vanskelig ble det 
dersom det oppsto komplikasjoner og kirurgen var 
nødt til å rydde plass i en nokså full avtalebok for å 
reise til det aktuelle sykehuset og ordne opp. Selv 
virket det som de var fornøyd med ordningen slik 
den var. Jeg var først og fremst på den offentlige de-
len av sykehuset og synes dette virket effektivt og 
veldrevet. 

Morgenmøtet startet ved syvtiden med undervisning 
hver mandag og onsdag. Her var det vanlig at en av 
assistentene hadde med en pasient med sykehisto-
rie/plager som var relevant til dagens tema. I tillegg 
var det et kveldsmøte en tirsdag i måneden med 
professor Tonkin, hvor assistentlegene og fellow-ki-
rurgene måtte legge frem og vurdere tre-fire artikler 
hver. etter morgenmøtet gikk alle til sitt. På polik-
linikken møtte gjerne en av overlegene opp sammen 
med to-tre av de yngre legene. Alle pasientene kom 
tidlig om morgenen og ble satt på et stort venterom. 
Så samarbeidet legene om å få sett på dem. even-
tuelle spørsmål ble avklart med tilstedeværende 
overlege. Med mange rom tilgjengelig, var dette 
en meget effektiv poliklinikk. Sykepleiere og fysio/
håndterapeuter på poliklinikken sto klare og ordnet 
opp i oppgavene forløpende.

Under oppholdet var jeg med på tetraplegiklinikk 
med dr Gschwind. Hun har engasjert seg i denne 
pasientgruppen som stort sett består av yngre menn 
som har skadet seg i motorsykkelulykker. Hoved-
målet med den operative behandlingen var å gi al-
buestrekk (ved biceps til triceps transposisjon) og 
rekonstruksjon av et grep ved senetransposisjoner 
eller tenodese-inngrep. I tillegg fikk jeg se henne og 
professor Tonkin operere flere barn med cerebral pa-
rese. Fremgangsmåten var nokså lik den vi har her 
hjemme.  Jeg observerte også et par plexusinngrep 
under oppholdet mitt, og dette var akkurat like lang-
varig og vanskelig kirurgi som det vi erfarer her. Pro-
fessor Tonkin, tross mange år i gamet, ga uttrykk for 
at han fremdeles synes det var vanskelige inngrep. 
Han var ikke tilhenger av kategoriske indikasjoner 
for kirurgi slik det ofte fremstilles i lærebøkene, 

men foretrakk å vurdere hvert tilfelle individuelt. dr. 
Lawson drev også med plexuskirurgi og nervetrans-
posisjoner. Han hadde best erfaring med Oberlin-
prosedyren der en motorisk gren av n. ulnaris og evt. 
n. medianus flyttes over på den motoriske nerven til 
biceps og brachialis like før disse går inn i musku-
laturen. erfaringer med denne prosedyren på rik-
shospitalet har også vært gode. ellers var det mange 
interessante, mer generelle håndkirurgiske inngrep 
og det var meget nyttig å være observatør med mu-
lighet til å lære/se andre fremgangsmåter på prob-
lemstillinger vi også møter jevnlig her hjemme. Takk 
til håndkirurgisk forening for tildeling av reisestipen-
det.

!Rasmus Thorkildsen
Seksjon for Overekstremitets- og mikrokirurgi
Oslo Universitets Sykehus, Rikshospitalet

En virkelig nyvinning 
innen CT

Planmed Verity™ Ekstremitets CT-scanner revolusjonerer CT-scanning 
av ekstremiteter. Med denne mobile CT-maskinen kan en lage 
høyoppløsnings 3D røntgenbilder på legevakter, akuttmottak, 
ortopediske klinikker og skadestuer. Ekstra attraktivt er det at en kan 
oppnå dette med en dose som kun er en tiendedel av vanlig dose på en 
konvensjonell CT Høy oppløsning og avansert bildebehandling gjør det 
mulig å fi nne vanskelige frakturer ved første konsultasjon.

Planmed Oy Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland, tel. +358 20 7795 300
fax +358 20 7795 664, ExtremityCT@planmed.com, www.planmed.com

For fl ere opplysninger; 
Ring Decotron på 63 87 12 00 

www.decotron.no  
for brosjyre.
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STiPEND

velkommen til Norsk forening for 
håndkirurgi sitt vinterkurs
Tidspunkt  27.-29. januar 2012
Sted  Ilsetra
Tema  Bløtdelsskader og sårproblematikk
målgruppe Leger med interesse for håndkirurgi, 
  både LIS og overleger

Fellestransport fra/til Gardemoen
Foreningen vil søke tellende timer fra Legeforeningen 

Sett av datoen allerede nå!

1ST INTERNATIONAL CONGRESS OF 
ARTHROPLASTY REGISTRIES

2 0  -  2 2  M a y  2 0 1 2
B e r g e n ,  N o r w a y

P r e l i m i n a r y  P r o g r a m 
Social Program: Beautiful Bergen in May!!! 
Sunday evening: Welcome reception 
Monday evening: Congress dinner 

Organiser: ISAR (International Society of Arthroplasty Registries)  
Scientific Committee: The Nordic Arthroplasty Register 
Association (NARA) and The Local Organising Committee  
Local Organising Committee: The Norwegian Arthroplasty 
Register in Bergen (NAR) 
Congress Secretariat: Kristin Solstad, KS Conference & Incentive  
E-mail: kristin@ksci.no / web: www.ksci.no / tel: +47 66904023

Congress venue: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen, Norway

Publication: Acta Orthopaedica 

Important dates: 
Registration for the congress starts: 1 September 2011  
First announcement/call for abstracts:  1 November 2011 
Second announcement: 1 January 2012 
Deadline for abstracts: 31 March 2012 
Final program/book of abstracts: 15 May 2012

Improving outcome of joint replacement surgery 
- How can arthroplasty registries contribute?www.isarhome.org

1st international congress of arthroplasty registries
20.-22. May 2012. Bergen, Norway

KURS Og KONFERANSER

Norsk Artroskopiforening gir 
stipend til beste artroskopi-
relaterte foredrag ved 
Ortopedisk Høstmøte 2011. 

Stipendet er på kr. 10.000,-. 

Alle artroskopi-relaterte 
abstracts som blir sendt inn til 
Ortopedisk Høstmøte, vil bli 
vurdert av artroskopiforeningens 
stipendkomité. de fem beste 
blir nominert til presentasjon på 
Høstmøtet i egen bolk. en jury 
utnevnt av artroskopiforeningens 
styre og stipendkomité utroper 
en vinner
.
Stipendiaten må være medlem 
av Norsk Artroskopiforening og 
spesialist i ortopedisk kirurgi 
eller utdanningskandidat innen 
ortopedisk kirurgi. Han eller 
hun må avgi rapport til Norsk 
Artroskopiforening / skrive 

reisebrev på foreningens 
nettside. 

det vises for øvrig til stipendets 
statutter på foreningens nettside 
www.artroskopi.no

Vedrørende aktuelle tidspunkter, 
vises til Ortopedisk Forenings 
program for Høstmøtet. 
det presiseres at abstracts skal 
sendes etter anbefalinger av 
Norsk Ortopedisk Forening, og 
at Norsk Artroskopiforening 
tar kontakt med nominerte 
kandidater i forkant av 
Høstmøtet. 

Norsk Artroskopiforenings stipend 2011



76 77Norsk Ortopedpost • 3 - 2011 Norsk Ortopedpost • 3 - 2011

STiPEND

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

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

Søknadsfrist 15. september
hvert år. Standard søknads- 
skjema. Nof's 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.

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 Norsk ortopedpost, Tidsskrift 
for den norske lægeforening eller 
tilsvarende organ. det bør fremgå 
at reisen er støttet av stipend fra
Norsk forening for håndkirurgi.
Kopi av reisebrev samt regnskap
for reisen sendes til styrets
sekretær, hvoretter utbetaling
av stipendmidlene kan finne
sted. Hvis stipendiaten ikke
har oppfylt betingelsene for
utbetaling av stipendet innen

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

Norsk forening for håndkirurgis
pris til beste håndkirurgiske
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.

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

Stipendet er på kr 50 000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk 
forenings (Nofs) stipend:

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

2.  Stipendet gis til 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 50 000 

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. Se styrets informasjon om 
eFOrT Travelling Fellowship på 
side 86!

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 Bauer's grant
Göran Bauer’s grant, the return 
of 1.000.000 dKK, approximately 
70.000 dKK, is annually given to 
members of the Nordic Ortho-
pedic Federation. The purpose 
of the grant is to support study 
tours to orthopaedic institutions 
as part of a scientific project, and 
to sponsor scientific meetings. In 
both instances the work should 
be aiming at a publication in Acta 
Orthopaedica. 

The application should be 
e-mailed to: bj.moma@gmail.com 

Deadline: March 31st 2012

The application, in english, must 
include the following headings: 
• introduction
• research plan or work plan
• outline of the budget 
• a short CV

The grant application must be 
sent electronically, attached as a 
Word file, and it must not exceed 
10.000 characters (including 
spaces), preferably less, ap-
plications longer than 10.000 
characters will be truncated. 
Please name the file with your 
own name. 

The successful candidate(s) will 
be announced on the NOF and 
dOS (danish Orthopedic Society) 
homepages.

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

NOF Fellowship
Please go to NOF homepage 
www.norf.org/?NOF_Fellowship 
for further information. 

Deadline: March 31st 2012 

The successful candidate(s) will 
be announced at NOF Congress 
Tallinn 2012. 

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 2011. Søknadsskjema 
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no 
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo. Tlf: 23 22 21 10

PROFIX™
Kneprotesesystem

PROFIX™ KNEPROTESE
Beste Dokumenterte 10-års Resultat (NRL 2009)

Smith & Nephew AS | Nye Vakåsvei 64 | 1395 Nesbru | Norway | phone +47 66 84 20 20 | www.smith-nephew.com/no

™ Trademark of Smith & Nephew
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Tre funksjoner i ett instrument

DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første 
shaverbladet som både kan kutte bløtdeler, koagulere
blodkar og frese bein. Det er designet for å kunne 
gjennomføre en artroskopisk acromionreseksjon eller
en rotatorcuff prosedyre uten å skifte instrument. 
Fremre korbåndsrekonstruksjon kan gjennomføres uten blodtomhet.
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