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Som ”ny” i redaktørstolen og yngstemann på laget 
er ein jo litt usikker kva ein skal skrive her i den 
første utgava av ortopedposten ein har vore med på 
å lage, men det er vel ein fornuftig starte å presen-
tere seg sjølv. Namnet er Terje Vagstad, 37 år gam-
mal, nygift etter 15 års sambuarskap med mi kjære 
Kirsti. 3-barn på 10, 6 og 4 år. Det blir sagt om meg at 
eg angiveleg har ei særdeles dårleg utvikla evne til å 
seie nei til nye oppgaver og utfordringar. Dette visste  
nok også Dr. Holen som ringte meg i et svakt øye blikk 
i ein lang ferie ifbm jobbskifte og kunne tilby ein  
”enormt spennende og utviklende jobb i ortopedisk 
forening, med uante muligheter i det ortopediske 
miljøet”, iflg Ketil var det bare å henge seg på og 
la alt annet ligge slik at verden kunne åpne seg for 
meg. Kven kan seie nei til sånt? Etter ei kort beten-
kningstid svarte eg naturligvis ja. I etterkant, etter 
samtaler med tidligere redaktører fekk eg eit litt mer 
nyansert bilde av det men utfordringa står så det er 
vel berre å gjere det beste ut av det…

Igjen iflg Ketil vart eg valgt med ”enestående app-
laus og akklamasjon”, trulig av ei letta forsam-
ling som var glad dei sjølve slapp jobben. Eg var 
fraværande på generalforsamlinga sidan eg skulle 
halde foredrag på barnesymposiet på høstmøtet, 

var rimeleg stressa grunna det og valde prioritere 
finpussing på undervisningsfronten. Grunna dette 
er det nok dessverre mange som ikkje kjenner meg 
men det skal det bli forandring på. Foruten redak-
tør av russeavis har eg ingen redaksjonell erfaring, 
mens eg ikkje er ukjent med fagforeningsarbeid 
sidan eg i ein 4-årsperiode satt som HTV og FTV for 
YLF ved Ålesund Sjukehus og i Helse Sunnmøre.  
Eg er akkurat ferdig med spesialiseringa i ortope-
disk kirurgi med subspesialisering i barneortopedi 
og idrettstraumatologi, les skopisk kirurgi,og jobber 
som overlege ved Ålesund Sjukehus, for mange av 
dere eit av mange Elsewhere Hospitals men ein flott 
og utfordrande stad å ha sitt virke. For dei av dere 
som reagerer på nynorsken så er eg ikkje fanatisk 
men eg kjem til å bruke det så lenge talegjenkjen-
ninga ikkje takler ”ikkje” og ein difor kan diktere på 
den tradisjonelle måten og fortsatt vere effektiv…

Som ny i styret er det trygt å godt å treffe kjente, Ivar 
og Jon Olav kjenner eg godt frå min nylege Gruppe 
1-periode i Trondheim og den nye ledaren, Knut, er 
ein alle i det ortopediske miljøet har eit forhold til. 
Dette skal bli bra!

Ein redaktør i NOP har eg skjønt har relativt frie 
tøyler kva innhald gjeld, vi får sjå litt etterkvart kva 
endringar som blir gjort men akkurat no har eg nok 
med å sette meg inn korleis det har fungert til no. Om 
nokon har tema dei ynskjer ta opp, faste spalter, pre-
sentasjonar osv er det berre å ta kontakt, alle innspel 
er velkomne. Faget vårt er blitt stort og subspesiali-
sert, landet vårt er framleis like langstrakt og vi skal 
prøve å gjere dette til eit samlande og inkluderande 
blad der heile landet og alle fagmiljø er representert. 
For å få dette til er vi avhengige av engasjement og 
støtte fra flest muleg. Eg har allereie snakka med 
fleire som er interessert i å kome med innlegg i ny 
og ne og fleire er velkomne. Ta kontakt! Ein stor takk 
til vår kjære ”eksredaktør” Alexander samt Ketil som 
har gjort ein kjempejobb med den utgåva!

Jula nærmar seg no med stormskritt og med den 
stresset som ein må igjennom for å ha ei fredeleg 
jul. Eg håpar dere alle har fått alt i boks og er klar for 
ei hyggeleg feiring og ynskjer Dere alle ei fantastisk 
julehøgtid!

REDAKTØRENS HJØRNE 

!Terje Vagstad, Redaktør

!
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EXIT 2011

Endelig er fotballsesongen 2011 over, det har vært 
en lang sesong fra medio mars til ultimo november.  
Enhver sesong preges av vinnere og tapere, og 
 siden fotball er en felles faktor for avtroppende og 
påtroppende leder i Nof, så kan man vel tillate seg 
å se etter noen mulige felles perspektiver mellom 
arbeidet som fotball-lege og arbeidet i Nof-styret. 
Og da skal jeg selvfølgelig ikke skrive om alt som 
gikk Rosenborgs vei i år til slutt, da vi knep bronse-
medaljen foran Brann og Odd. Nei, jeg vil fokusere 
på kontinuitet. 

Kontinuitet
Det som preget Rosenborg i ”gull-perioden” var 
kontinuitet i alle ledd, på trenersiden, på spillersi-
den, og i støtteapparatet for øvrig. 

Ut fra dette har det, for mange, vært lett å forutsi 
resultatet av norsk Tippeliga i år, de fleste lagene 
hadde før sesongstart vært gjennom store omstil-
linger bl.a. på grunn av den økonomiske situasjo-
nen, som tvang fram salg av de beste spillerne i 
mange lag, og som nødvendiggjorde satsing på 
yngre og egne krefter. Det ble etter hvert nokså 
tydelig at de lagene som hadde beholdt stammen  
i laget fra tidligere år, dominerte i toppen. To av 
 disse lagene var, etter min mening, Molde og 
 Tromsø. I begge disse lagene var det få utskiftnin-
ger fra 2010-sesongen, spillerne kjente hverandre, 
og støtteapparatet rundt var stort sett det samme.  

Ja, men Molde har jo skiftet ut treneren, vil mange 
si, og da kommer poenget: Når organisasjonen er 
sterk nok, så vil en utskiftning selv på øverste nivå 
ha mindre betydning, dersom lederen er klok nok 
til å tilpasse seg og ”ta vare på” det som var godt i 
organisasjonen fra før. Jeg tror det var slik for OGS, 
han overtok et erfarent Molde-lag, hans endringer 
har kommet sakte, og vil nok komme sakte i tiden 
framover også, men etter hvert vil nok hans av-
trykk være svært tydelig.

Slik føler jeg det er i vår forening, det er gjennom år 
bygget opp en sterk organisasjons- og felleskaps-
følelse i styret, og også blant medlemmene håper 
jeg, noe som gjør at alle i styret kjenner sine roller, 
og drar i samme retning for å fremme norsk orto-
pedi.

Etter 8 år for meg 
i styret i Norsk or-
topedisk forening, 
er det derfor med 
stor trygghet roret 
overlates til Knut, 
 ”Langen” som vi 
husker ham fra 
hans tid som aktiv 
ishockey-spiller. På  
ishockey-landsla-
get framstod han 
meget solid, en du 
kunne stole på, og 
dette vil nok også prege Knuts arbeid som leder i 
Nof. Og kanskje mer enn de fleste, så vet Knut hva 
kontinuitet betyr, han, som gjennom sin tidligere 
posisjon som NOP-redaktør, har et to-sifret antall 
år bak seg i Nof-styret allerede. Men, han vet også 
hvor viktig det er at utskiftningene i styret ikke blir 
for store, at Torgeir, Annette og Ivar tok gjenvalg, 
var svært viktig, og sammen med disse tre, vil Knut 
lede foreningen trygt videre, og ta godt vare på de 
nye styremedlemmene, Jon Olav og Terje. 

Få kjenner vår forening like godt som Knut, og det 
vil være en stor styrke for foreningen i årene som 
kommer.

Til det nye styret, lykke til med arbeidet

!Ketil J. Holen, Past President Nof
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LEDER

Som dagens nestleder overtar jeg etter ortopediske 
profiler og ledere HebeKvernmo og Ketil Holen. 
Dette har eg sett frem og gledet meg til. 

Vi har nylig avsluttet våt Høstmøte. At vi flyttet fra 
skogen, ned til byen og lanserte eget møte på Plaza 
har vært en suksess. Foreningen vår har blitt så stor 
at det er en selvfølge å ha eget arrangement.

Høstmøteuken er iferd med å bli en lavaktivitetsuke 
på ortopediske avdelinger rundt om i landet. Vi drar 
til Oslo for å treffe tidligere kolleger, høre på fore-
drag og symposier med godt faglig innhold samt ha 
det artig. Dessuten blir en rekke frie foredrag frem-
lagt.

For styret i Norsk ortopedisk forening er Høstmøtet 
årets begivenhet. Vår tekniske arrangøransvarlige 
Kristin Solstad fra Ksci kjenner nå foreningen og alle 
oss ortopeder svært godt.

Per Reidar Høiness fra Rikshospitalet har gjort en 
formidal jobb med den tekniske delen i disse årene. 
Han ønsker nå fra neste år å delta mer på høstmøte 
selv. Forståelig er det. Takk for jobben Per Reidar.  
Alt har gått knirkefritt. Vi vet hva som ligger bak av 
arbeide alt går så bra.

Norsk ortopedpost lever videre. Vi hadde for noen 
år siden en intern debatt om innholdet. Vi ble enige 
om at vi hadde nok fagblader. Det var ikke behov for 
enda ett. Derfor valgte vi at det skulle være et lett 
innhold – og redaktøren skulle få den fulle frihet til 
valg av stoff. Egentlig slik det var på sykehusene for 
noen år siden. Slik har redaktøren det, han bestem-
mer alt, og da blir innholdet også bra.

Skumle signaler kommer fra de forskjellige syke-
husene om at autonomiteten reduseres. Byrå-
kratene bestemmer og påvirker vår hverdag mer og 
mer, og det dreier seg ikke noe om fag – dessverre. 
Jeg tror vi som leger igjen må stå samlet. Vi må 
 snakke felles språk mot en voluminøs og herskesyk 
administra sjon og byråkrati, som nå endelig tror de 
har fått makten over legene. Og det har de kanskje. 
Så enten står man opp, eller man gir seg og blir som 
svært mange andre med mangel på engasjement 

og bare venter på at klokka skal gå slik at man kan 
komme seg hjem til sine interesser som virkelig gir 
glede. En farlig utvikling. 

Det første man må gjøre er å skaffe seg et felles 
lunsj rom. Ivar og Ketil i Trondheim – hører dere. 
Kanskje har dere det allerede? Jeg tror ikke Nils Arne 
Eggen ville tillatt sine spillere å sitte spredt rundt på 
hotellet før en viktig Champions league kamp. Kom 
sammen – spis lunsjen sammen og bygg opp et sam-
hold på avdelingen.

Slik er det i styret og det er en av grunnene til at jeg 
gleder meg til å ta fatt på jobben. Gleder meg over:
– at vi har fått en ny LIS –forening.
– at vi til generalforsamlingen hadde to som ønsket
   å bli redaktør i Norsk ortopedpost.
– at folk som ble spurt sa Ja til å være med.
– at jeg skal jobbe med et styre der alle skal trives. 
Derfor har vi felles frokost på eget bord hver mor-
gen under hele Høstmøtet. Banale greier vil kanskje 
mange tenke nå, men de tar feil – tror jeg.

Ha en god og fredelig jul, forhåpentligvis uten de 
store familiære debatter om hvem som skal besøke 
hvem i julen, og hvem vi ikke må glemme å kjøpe 
”noe” til. Håp på et godt nyttår for de aller fattigste i 
verden, de som ikke har tilgang til alt vi har.

Slutt å snakke om ”elsewhere hospital” og sørg for 
at vi sjøl gjør en så god jobb som mulig. Som den 
eldre romerske statsmann sa under tredje puner-
krigen: ”For øvrig mener jeg Kartago bør brennes”.

Jeg vil si så lenge jeg har en mulighet: DIPS er en 
katastrofe for pasientene på mitt sykehus.

!Knut Fjeldsgaard. Påtroppende leder i Nof

Førjulshilsen

!Knut Fjeldsgaard
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FORENINGSNYTT

Tirsdag den 25.10 arrangerte vi 
vårt tredje tverrfaglige symposi-
um, og tema i år var diabetes fot. 
Dette arrangementet var svært 
vellykket med ca. 110 deltagere, 
og var således en fin oppstart til 
selve Høstmøtet. Det faglige pro-
grammet var meget godt ivaretatt 
av vår underforening for fot- og 
ankelkirurgi, ved overlege Kjetil 
Hvaal. Med stødig hånd ledet han 
symposiet, og en stor takk til ham 
og hans underforening for dette.

Det samme kan man også si om 
vårt felles traumesymposium, 
som også i år ble arrangert på Hol-
menkollen Park over 2 dager. Det 
var et spennende program som 
ble godt mottatt av ortopedene 
som deltok på symposiet. Nytt 
av året var registrering og del-
takeravgift for dette symposiet, 
det skal bli spennende å se hvilke 
faggrupper som var represen-
tert og med hvor mange. Dette 
gjør det mulig for Norsk orto - 
pedisk forening (Nof) å arrangere 
et framtidig traumesymposium 
på Plaza. Dette blir en viktig opp-
gave for det nye styret i Nof.

Åpningen av Ortopedisk 
Høstmøte
Tradisjonen tro ble Ortopedisk 
Høstmøtet innledet med vårt eget 
Nof-symposium, også det relatert 
til traumatologien. Et meget godt 
symposium med spennende in-
ternasjonale forelesere. Men før 

dette lanserte vi et nytt opplegg, 
nemlig The Nordic Orthopaedic 
Federations Presidental Lecture, 
ved Presidenten i Nordisk Orto-
pedisk Forening, professor Cody 
Bünger fra Århus, Danmark. Til 
sammen gjorde dette starten på 
Høstmøtet optimal.

Faglig innhold og høy deltakelse
Senere gikk det slag i slag med 
frie foredrag og symposier, alle 
var meget godt besøkt. Nof har 
opprettet en egen LIS-gruppe, 
som bidro med et eget PRO-CON 
symposium, også det var meget 
vellykket. Det ble avholdt 140 frie 
foredrag, av til dels meget høy 
kvalitet. Fra Cody Bünger, som er 
en verdensvant spinalkirurg med 
en imponerende CV, så fikk jeg 
en meget oppmuntrende tilbake-
melding etter Høstmøtet. Han  
sa at deler av det faglige han  
fikk med seg på vårt Høstmøte,  
som i hovedsak gikk på spinal-
sesjonene, sa han at nivået var 
meget høyt, ja han sammenliknet 
det med Academy og EFORT nivå. 
Dette kan vi være meget stolte av, 
gratulerer til våre ryggkirurger for 
dette. I tillegg ble prof. Jan Erik 
Madsens foredrag om bekken-
skader tatt opp på video, og vil 
bli lagt ut på hjemmesiden etter 
redigering. Et spennende pros-
jekt, og Jan Erik leverte varene, 
som vanlig, det var et veldig bra 
foredrag. 

Det var mellom 550-600 del-
takere på det meste, noe vi må si 
oss svært godt fornøyd med. Vår 
faste kongressarrangør,  Kristin 
Solstad og KSCI, gjør en fan-
tastiske jobb for foreningen, og 
forenkler styrets arbeid inn mot 
Høstmøtet.

Generalforsamlingen, nytt styre 
og prisvinnere
På torsdagen ble det arrang-
ert Generalforsamling i Nof, 
dessverre var dette planlagt før 
planene om et eget symposium 
for NKFs 100 års jubileum ble 
lansert for Nof, men ortopedien 
ble godt ivaretatt på symposiet 
ved to av æresmedlemmene i 
begge foreninger, nemlig profes-
sor emeritusene Einar Sudmann 
og Pål Benum. Det ble valgt nytt 
styre for Nof på Generalforsam-
lingen, og til ny leder ble valgt 
Knut A Fjeldsgaard, som jobber  
på Haukeland sykehus. Til ny nest- 
leder ble valgt Jon Olav Drogset,  
St. Olavs Hospital, og Terje 
 Vagstad fra Ålesund sjukehus ble 
valgt til ny redaktør av ”avisa”  
vår, NOPen. Torgeir Vestad,  
Stavanger Universitetssykehus, 
tok gjenvalg som sekretær, gjen-
valg tok også Annette Wikerøy 
som kasserer og Ivar Rossvoll 
som Web-redaktør.

På Generalforsamlingen ble også 
alle ortopediske forskningssti-
pender delt ut. Norsk ortopedisk 

Ortopedisk Høstmøte 2011
Det 5. Ortopediske Høstmøtet ble arrangert på Radisson Blu Hotel Plaza i Oslo 
26-28. 10. 2011. Årets arrangement var spesielt, idet vi inngikk i NKF´s 100 års 
feiring der vi også deltok.

uu

 *smith&nephew

 ™ Trademark of Smith & Nephew
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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.
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forening delte ut to stipender, 
hver på kr 50.000. 

Vinner av LIS-stipendet ble Mette 
Andersen, Ullevål, med prosjek-
tet ”Tightrope eller skruefikser-
ing ved akutt tibiofibular syn-
desmoseskade. En prospektiv 
randomisert studie”.

Overlege Eivind Witsø, St. Olavs 
Hospital, vant ”overlege-stipen-
det” for sitt prosjekt ”Behandling 
av kroniske implantatinfeksjoner. 
En in vivo modell”.

Det ble også delt dessuten delt 
ut to industristipender, Charnley-
stipendet fra OrtoMedic på kr 
100.000 gikk til Knut Erik Mjå-
land ved Arendal sykehus, mens 
Smith&Nephew-stipendet på kr 

50.000 gikk til Stephan Huhn-
stock, OUS.

Vinner av Best Paper Award ble 
Ida Nergård Sletten for sitt fore-
drag ”Definisjon av collum meta-
carpale og collum frakturer. En 
metodologisk studie”. Vinneren 
fikk kr 5000 fra Nof.

Felles middag med kirurgene
På torsdags kveld arrangerte 
NKF en Jubileumsbankett, hvor 
alle underforeningene i NKF var 
med. Banketten ble avholdt på 
SAS Scandinavia på Holbergs 
plass, og det var et stort og flott 
arrangement med rundt 450 
deltakere. Et høydepunkt var 
selvfølgelig ”hypokonderen” Jan 
Eggum, med genialt småprat og 
kjente sanger. På et styremøte 

i NKF i etterkant av Høstmøtet, 
ble tanken luftet om å ha felles 
middager oftere, uten at det ble 
noe vedtak på det. Jeg tror at vi 
skal holde separate middager fra-
mover, det er mer miljøskapende, 
så kan vi heller diskutere fellesar-
rangementer ifm. større jubileer i 
de enkelte foreningene. .

Nok en gang kan vi konkludere 
med at Ortopedisk Høstmøte ble 
en suksess. Foreningen, og våre 
viktige industrielle støttespillere, 
har funnet seg godt til rette på 
Plaza, og  alt tyder på at Plaza vil 
være vår plass i mange år fram-
over.

!Ketil J Holen, 
Past President Nof

Stephan Huhnstock mottar S&N 
stipendet

Mette Andersen motar LIS-stipendet

Knut-Erik Mjåland mottar 

Charnley stipendet av Ortomedic

Eivind Witsø mottar ”overlege-prisen”

Terje Terjesen, 
nytt æresmedlem
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Industrien var godt representert på årets høstmøte
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Noen inntrykk fra årets høstmøte:
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Dessverre var ikke Knut Strøm-
søe tilstede på generalforsamlin-
gen, men en tydelig begeistret og 
rørt Terje Terjesen mottok diplom 
og holdt en kort takketale.

Terje Terjesen er født 9. juli 1942 
på Tromøya, og er cand. med. fra 
Oslo 1967. Han gjennomførte sin 
turnustjeneste i Tromsø og i Bals-
fjord 1967-68, og fra januar 1970 
jobbet han ved ortopedisk avde-
ling, Regionsykehuset i Trond-
heim (nå St. Olav Hospital). Etter 
nødvendig tjeneste ved kirurgisk 
og nevrokirurgisk avdeling ved 
samme sykehus, ble han ansatt 
som reservelege i ortopedi 1977-
80. Fra 1980-84 var han ansatt 
som 1. amanuensis ved Univer-
sitetet i Trondheim, hvor han i 

1984 forsvarte den medisinske 
dr. grad med avhandlingen ”Frac-
ture healing and stress-protec-
tion after metal plate fixation 
and external fixation”. Fra 1984 
ble han ansatt som overlege i 
ortopedi ved Regionsykehuset i 
Trondheim, og fra 1989 også som 
professor  i ortopedi ved Univer-
sitetet i Trondheim. Fra 1995 har 
han så jobbet som seksjonsover-
lege og professor ved ortopedisk 
avdeling, Rikshospitalet i Oslo, 
hvor han fortsatt jobber.

Terje Terjesen har vært medlem 
i Ylfs landsråd 1976-79, og 
medlem av Landsstyret  1978-79. 
Fra 1989 har han vært co-editor i 
Acta Orthopaedica Scandinavica, 
og medlem av styret i samme 
tidsskrift i perioden 1992-94.

Han har skrevet ca. 100 viteska-
pelige artikler, i hovedsak om 
barneortopediske emner. Han har  
vært fast leverandør av abstract 
til Ortopedisk Høstmøte i mange 
år, og har også presentert sine 
arbeider ved de store internasjo-
nale kongressene. Han har i 
alle disse årene vært en faglig 
drivkraft i Norsk barneortopedisk 
forening, og har i stor grad bidratt 
til å styrke det viteskapelige 
nivået i foreningen.

Knut Strømsøe er født 8. novem-
ber 1946 i Levanger, og er cand. 
med. fra Basel, Sveits 1972. Han 
forsvarte den medisinske dr. grad 
ved Univeristetet i Basel med 

sin avhandling ”Die erstmalige 
traumatische Schulterluxation.  
Begleitverletzungen, Behand-
lung und Prognose”. Han er god-
kjent spesialist i generell kirugi 
1980, og spesialist i ortopeisk 
kirurgi fra 1985.

Han jobbet i Basel og Davos 
fram til 1980, etter det har han 
jobbet ved norske sykehus. Han 
startet ved Ringerike sykehus 
1980-82, deretter ved Ullevål 
og Sophies Minde 1982-86.  
Etter godkjent spesialitet har han 
i hovedsak jobbet ved sykehus 
i Oslo-regionen, og han jobber 
nå som avdelingssjef og profes-
sor ved Aker sykehus. Han har 
hatt et voldsomt engasjement 
for traumatologien i Norge, og 

To nye æresmedlemmer i Nof 2011
Det er alltid hyggelig å kunne utnvne nye æresmedlemmer. På Generalforsamlingen 
i år ble 2 nye foreslått. Begge pga sitt store engasjement for sine respektive 
ortopediske fagområder. Begge har vært markante faglige personligheter i norsk 
ortopedi gjennom mange år, og det var et enstemming styre som utnevnte Prof. Terje 
Terjesen, og prof. Knut Strømsøe som nye æresmedlemmer. 

Terje Terjesen Knut Strømsøe
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CORAIL®

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

Fra Årsrapport 2007.

97%
Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.
Kilde: Nasjonalt Register for 
Leddproteser 1987-2004, 
publisert 2005.
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har en lang rekke publikasjoner  
innen traumatologien. Her følger 
deler av begrunnelsene som for-
slagsstillerne hadde da han ble 
foreslått som æresmedlem i Nof: 

”Bakgrunnen for forslaget er hans  
mangeårige og dype engasje-
ment for den ortopediske trau-
matologien. Han har vært en 
foregangsmann i arbeidet med 
å utvikle og standardisere norsk 
brudd- og traumebehandling, 
 etter utdanning hos AOs pionerer 
i Sveits. Han kom tidlig med i 
kurs komiteen for Vossekurset, 
og var en av initiativtagerne til 
det norske kurset i frakturbe-
handling på Oppdal. Gjennom 
tre decennier har han satt sin 

farge på disse kursene, og vært 
med på å videreutvikle dem som 
engasjerende foreleser og enga-
sjert kurskomitemedlem. Han 
var også initiativtager til organi-
seringen av et nordisk fakultet 
som har arrangert de nordiske 
avanserte frakturkursene siden 
1998, og startet opp interesse-
organisasjonen for traume in-
teres serte ortopeder i Norge, AO 
Alumni, i 1996. 

Gjennom en årrekke har han vært 
engasjert både i utviklingen av 
medisinerstudiet og undervisnin-
gen av studentene ved  Universitet  
i Oslo, og i klinikken har han vært 
en markant skikkelse både på 
Ullevål og senere Aker sykehus. 

Han har hatt en helt spesiell evne 
til å inkludere og lære opp utdan-
ningskandidater, og har vært en 
sterk bidragsyter til rekrutterin-
gen av traumatologer innenfor 
ortopedien. 

Samtidig som han har vært særlig 
engasjert i den ortopediske trau-
matologien har han arbeidet for 
å bibeholde en bredere kirurgisk 
erfaring hos traumeinteresserte 
ortopeder, og deltatt tungt i dis-
kusjonene omkring spesialistut-
danningen vår. Han har også i 
den offentlige debatten kjempet 
for ”svake” pasientgruppers ret-
tigheter, i de senere årene særlig 
de geriatriske traumepasientene.

Formålet med studien var å utar-
beide en nøyaktig og pålitelig 
definisjon på fraktur i collum 
metacarpale.

Fem ulike metoder ble foreslått 
som definisjon på collumfraktur, 
og sammenliknet med dagens 
metode (TM, intuitiv synsing). 
Fire studiepersoner (tre håndki-
rurger og en muskel-skjelettradi-
olog) gjennomgikk 110 randomi-
serte konsekutive røntgenserier 
på to ulike tidspunkt og bedømte 
for hver fraktur om den var en col-
lumfraktur eller en skaftfraktur ut 
fra de seks ulike klassifikasjons-
metodene.

Ved logistisk regresjon med da-
gens metode (TM) som referanse 
ble to av de andre metodene 
 funnet valide ved at de definerte 
collum frakturer som TM. Av disse 
hadde kun den ene metoden 
høyere intra-observatør og inter-
observatør pålitelighet (bedømt 
ved to-rater og mulitrater Kappa) 
enn TM, og er derfor den an-
befalte metode. Metoden tar 
utgangspunkt i en definisjon av 
det anatomiske området collum 
metacarpale der collumhøyden 
er definert som lengden av 
caputhøyden, speilet vinkelrett 
om en normal mellom insers-
jonene av collateralligamentene 

i caput. En fraktur som har frak-
tursentrum innenfor denne sonen 
defineres som collumfraktur.

Denne studie er så vidt en kjen-
ner til den eneste som definerer 
collum metacarpale og collum-
frakturer. Studiens foretrukne 
klassifikasjonsmetode anbefales 
av forfatterne benyttet i fremti-
dige kliniske studier på frakturer i 
collum av 5. metacarp for å unngå 
bias og sikre god overførbarhet 
ved sammenligning av resultat 
mellom ulike studier.

Best Paper Award
Ida Nergård Sletten ble tildelt Best Paper Award for sin studie:

”Definisjon av collum metacarpale og collumfraktur.” 
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SAKSLISTE:

Sak 1. Generalforsamlingen (GF) 
åpnes av leder Ketil Holen.

Sak 2. Anders Walløe velges som 
møtedirigent. 

Sak 3. Innkalling og dagsor-
den godkjennes. Møtedirigent 
poengterer at alle rapporter er 
vedlagt innkalling til generalfor-
samlingen som finnes i Norsk 
ortopedpost (Nop) nr. 3. Alle 
rapportører oppfordres til å fatte 
seg i korthet, og kun henvise til 
Nop om ikke viktige tilføyelser 
eller presiseringer er nødvendig. 

Sak 4. Utdeling av stipend:
Charnley stipendet ble utdelt av 
Thormod Dønnås og tildelt Knut 
Erik Mjåland ved Arendal syke-
hus med kroner 100.000,-.

Smith & Nephew stipendet ble 
utdelt av Johan Dahlstrøm og til-
delt Stephan Huhnstock ved Oslo 
universitetssykehus med kroner 
50.000,-. Statuttene til stipendet 
tilsier at halvparten av stipendet 
skal tildeles basalforskning. Det 
var i år ingen søknader til denne 
del av stipendet. 

Nof stipend til støtte til forskn-
ingsarbeid, formidling av eget 
forskningsarbeid eller videre- og 
etterutdanning ble utdelt av 
Nofs forskningsutvalg ved Ketil 
Holen og tildelt Eivind Witsø ved 
St.Olavs hospital med kroner 
50.000,-.

Nof stipend for leger under 
utdanning til støtte til forskn-
ingsarbeid, formidling av eget 
forskningsarbeid eller utdan-
ning ble utdelt av Nofs forsk-
ningsutvalg ved Ketil Holen og 
tildelt Mette Andersen ved Oslo 
Universitetssykehus med kroner 
50.000,-.

Artroskopiforeningens stipend 
blir utdelt ved senere anledning 
da alle frie foredrag ennå ikke er 
avholdt. 

Sak 5. Årsberetning fra styret. 
Leder Ketil Holen avla styrets 
rapport.  Generalforsamlingen 
mintes medlemmer av forenin-
gen som gikk bort siste år. Disse 
medlemmer er Milan Rait og Jan 
Øyvind Johansen. 

Sak 6. Rapport fra NOP-redak-
tøren. Redaktør Seldal viste til 
Norsk ortopedpost. Det blir ny 
redaktør i Nop fra nyttår. (velges 
senere under generalforsamlin-
gen)

Sak 7. Rapport fra Nofs 
webredaktør.  Redaktør Ivar 
Rossvoll viste til Nop. Rossvoll 
informerte om at hjemmesidene 
får ny teknisk plattform etter 
årets høstmøte. Dette vil øke 
kvaliteten på hjemmesidene 
ytterligere. 

Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutval-
get. Ingen rapport fremlagt. 

Sak 9. Rapport fra spesialitet-
skomiteen. Leder Anders Walløe 
avla raport. Det har vært mange 
nye godkjente ortopediske 
spesialister det siste år. Dette 
henger sannsynligvis mye sam-
men med at mange har ventet 
på nye spesialitetsregler før de 
har søkt om sin godkjenning. 
Helsedirektoratet har overtatt 
godkjenning av nye spesialister 
fra 01.10.2011.  Spesialitet-
skomiteen er fremdeles involvert 
i vurderingen av søknadene på 
oppdrag fra helsedirektoratet.  
Et par sykehus er under vurdering  
med tanke på status som utdan-
ningsinstitusjon. Et sykehus er i 
fare for å miste sin rett til utdan-
ningsinstitusjon innen ortopedi. 

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt 
register for leddproteser. Leder 
Lars B. Engesæter viste til Nop.

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt 
korsbåndregister. Rapport 
fremlagt av Lars Engebretsen.  
Engebretsen informerte om at 
alle sykehus som rapporterer inn 
til registeret vil motta rapporter 
to ganger årlig.

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt 
hoftebruddregister.  Lars B. 
Engesæter viste til Nop.

Sak 13. Rapport fra Nasjonalt 
barnehofteregister.  Leder Ola 
Wiig avla rapport. Wiig viste til 
Nop. Registeret skal utvides 
til også å gjelde skopiske 
undersøkelser av hofteledd samt 
osteotomier rundt hofteledd hos 
barn. 

Det ble reist spørsmål fra salen 
vedrørende aktualitet av å øke 
alder for pasienter som skal 
meldes til registeret.”Hva skjer 
med barna videre”. Wiig svarer at 

Årsmøte 2011

Referat fra general-
forsamlingen i Norsk 
ortopedisk forening (Nof), 
27. oktober 2011 kl 15.00 
Hotell Plaza, Oslo

Tilstede: Styret i Nof, 
samt omkring 90 
deltagere i salen ved 
møtets oppstart.
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dataene som allerede innsam-
les med dagens ordning vil gi 
mulighet til å følge barna videre.  
Ellers informerte Ove Furnes om 
at det arbeides generelt med 
elektronisk innsamling av data. 
Finansieringen av våre registre er 
også sikret med egne bevilg-
ninger. 

Sak 14. Rapport fra ACTA. Lars B 
Engesæter viste til Nop. ACTA har 
fremdeles god økonomi til tross 
for fri nettilgang. 

Sak 15. Rapport fra DRG-utval-
get. Ingen rapport fremlagt.

Sak 16. Rapport fra Bone & 
Joint Decade-arbeidet i Norge. 
Det ble vist til Nop. Ketil Holen 
informerte om at arbeidet er 
utvidet til nye 10 år med fokus på 
trafikkskader. 

Sak 17. Rapport fra UEMS. Kari 
Indrekvam viste til Nop. Hun 
poengterte viktigheten av arbeid 
rundt kvalitetssikring av nye 
orto pedkandidater. Hun opp-
fordret Nof til å be legeforenin-
gen om at UEMS fikk ny delegat, 
helst leder eller nestleder i 
spesial itetskomiteen. Legefore-
ningen ønsker ikke ordning med 
CME poeng. 

Sak 18. Rapport fra senior-
politisk utvalg. Ketil Holen avla 
rapport. Det har vært vanskelig 
å etablere kontakt med Helse og 
Omsorgsdepartementet i utval-
gets arbeid. Utvalget har blitt 
bedt om å kontakte Spekter for 
videre samarbeid, noe utvalget 
ikke finner tilfredsstillende.

Sak 19. Rapport fra Faggruppe 
for ortopedisk traumatologi. Olav 
Røise viste til Nop.

Sak 20. Rapport fra Norsk Ar-
troskopiforening.  Odd Arve Lien 
viste til Nop.

Sak 21. Rapport fra Norsk 
Barneortopedisk forening. Ola 
Wiig fremla rapport. Wiig nevnte 
spesielt arbeidet med ny norsk 
lærebok i barneortopedi. Wiig 
etterlyste pengestøtte fra Nof.  
Leder Holen informerte om at 
støtte til fagundergrupper kun 
utbetales etter søknad. Søknad 
må sendes innen 31. desember 
det år en har symposium på 
høstmøtet.

Sak 22. Rapport fra Norsk Fot 
- og Ankelkirurgisk forening. 
Andreas Hahn viste til Nop, samt 
informerte om at foreningen ar-
beider for utvidet samarbeid og 
felles kurs med andre nordiske 
land. Jakup Midtjord er valgt til 
ny leder. 

Sak 23. Rapport fra Norsk 
forening for håndkirurgi. Hebe 
Kvernmo informerte kort om 
arrangeringen av FESH 2011, 
samt inviterte alle interesserte til 
håndkurs på Ilsetra vinter 2012.

Sak 24. Rapport fra Norsk foren-
ing for skulder- og albuekirurgi. 
Rapport ikke fremlagt. Rapport 
er vedlagt Nop.

Sak 25. Rapport fra Norsk foren-
ing for hofte- og knekirurgi.   
Det ble vist til Nop. 

Sak 26. Rapport fra Nofs forskn-
ingsutvalg. Det ble vist til Nop.

Sak 27. Saker forelagt av styret:   

27-1. Nye regler for spesialistut-
danningen (Ketil Holen overtok 
som møtedirigent under denne 
sak).

Forslag til nye regler har vært til 
høring i Nof sitt styre, underfore-
ningene og hos kursarrangørene. 
Det har kun kommet to svar og 
ingen kritiske. 

Anders Walløe gikk kort gjennom 
hovedpunktene i forslaget før 
det ble åpnet for innspill fra 
salen. Det er et tak på kurstimer 
på 270. Amputasjoner er med i 
de nye operasjonslister.  

Følgende er hovedpunkter 
fra diskusjon rundt de nye 
kurskrav;
På spørsmål fra salen ble det  
opplyst at en kursdag tilsvarer  
8 kurstimer.

Lars Engebretsen stilte spørsmål 
om kursopplegget var for omfat-
tende. Spesielt for kandidater 
som forsker eller tar doktorgrad 
kan kursmengden bli stor.

Torstein Husby ønsket hånd/ 
reumakurs utvidet til 1 uke.  
Fra salen ble det satt søkelys på 
problemet med å komme med på 
kurs tidlig i utdanningen.

Anders Walløe kommenterte at 
det i dag ikke lenger er venteliste 
på de mest basale ortopedi- 
kurs. Videre ønsker spesialitets-
komiteen å være tilstede som 
observatør på så mange kurs 
som mulig for å vurdere kvalitet 
på kursene. Det vurderes også 
i komiteen om enkelte kurs kan 
utsettes til etter grunnutdanning.

Siden DYONICS introduserte artroskopisk shaving for mer enn 25 år siden har 
navnet vært synonymt med innovasjon, kvalitet og effektivitet. 
Smith & Nephew har holdt denne tradisjonen ved like med unike produkter 
som DYONICS BONECUTTER™ som kutter både bløtdeler og bein, DYONICS 
INCISOR™ PLUSS ELITE som sannsynligvis er markedets mest effektive shaver-
blad og ikke minst unike DYONICS ELECTROBLADE™ som både kutter og 
koagulerer samtidig!
Sammen med den ergonomiske POWERMAX™ ELITE shavermotoren er dette 
et kirurgisk verktøy som ikke setter begrensninger for kirurgen.

Velger du et engangs DYONICS shaverblad velger du optimal 
kutteeffektivitet og setter pasientsikkerheten i forsetet!

DYONICS™ Power Shaver; med fokus på prestasjon

Endoskopi
Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64

T 66 84 20 20 
F 66 84 20 90

™Trademark of Smith & Nephew.  
Certain marks are Reg US Pat and 
TM Office.

*smith&nephew
     DYONICS™ POWER
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Give bone 
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Harald Russwurm stilte spørsmål 
om hele reumakirurgien skulle 
legges sammen med håndkurset. 
Kari Eikvar svarte at reumakir-
urgien er et fag i stor endring. 
Foreløpig er hele reumakirurgien 
lagt sammen med håndkurs. 
De ulike kurskomiteer ble 
oppfordret til internt å snakke 
sammen for å se om det er 
naturlig med annen fordeling av 
de reumakirurgiske temaer.

Det ble fra salen stilt spørsmål 
vedrørende hva som i de nye 
regler regnes som institusjon. 
Walløe svarte at spesialitet-
skomiteen forholder seg til 
sykehus som egne enheter og 
ikke helseforetak.

Lars Ketil Aas poengterte at det 
er et tak på antall kurstimer og 
at disse timer må fordeles på en 
fornuftig måte uten at enkelte 
deler at ortopedien forfordeles. 
Han påpekte at det har vært et 
misforhold mellom kurskrav  
innen håndkirurgi sett i forhold 
til krav for fotkirurgi.  

På spørsmål fra salen ble det 
svart at 2012 kursene går som 
planlagt uansett nye regler. 

Følgende er hovedpunkter fra 
diskusjon rundt forslag til nye 
operasjonslister;
Anders Walløe innledet diskus-
jon med å si at å få tilstrekkelig 
antall akutt inngrep ikke er et  
problem for de fleste spesialitets - 
kandidater. Utfordringen ligger 
i å få tilstrekkelig antall elektive 
inngrep. Derfor er kravet til ar-
beid i avdeling med utstrakt frak-
turbehandling tatt vekk. De nye 
regler om arbeid ved 2 sykehus 
har ikke tilbakevirkende kraft og 
vil ikke gjelde de som allerede er 
begynt i utdanningsstilling. Det 

vurderes i spesialitetskomiteen 
om ikke også operasjons-
assistanse skal være tellende 
innen enkelte områder.

Lars Engebretsen minnet om at 
andre land ikke har krav til defin- 
erte kirurgiske inngrep i sine 
 spesialitetsregler. Han poengterte  
at prinsippet og ikke detaljene 
om hvilke inngrep er det viktige. 
Olav Røise ønsker mer fokus 
og krav om ekstern fiksasjon i 
bruddbehandling.  God vaktkom-
petanse og primær stabilisering 
er det viktig. Olav Røise ønsker 
ikke reduksjon i antall akutt 
inngrep, og mener en heller 
bør se på om ikke assistanse i 
enkelte spesialiserte elektive 
inngrep (kneproteser nevnt som 
eksempel) bør være tilstrekkelig. 
Volum innen akuttbehandling er 
viktig. Røise avsluttet med å si 
at det viktigste er kompetanse 
om behandlingsmuligheter, ikke 
nødvendigvis kompetanse til 
selv å gjøre det.

Trygve Søvik mente at det i kravet 
til amputasjoner var viktig å skille 
mellom enkle små amputasjoner 
og større, mer kompliserte. 

Anders Walløe oppsummerte 
diskusjonen. Det kom under 
diskusjonene ikke frem store inn-
vendinger mot forslag til de nye 
reglene fra salen eller fra styret i 
Nof. Momentene som kom frem 
vil bli tatt med inn i det videre 
arbeid med spesialitetsreglene.

Spesialitetskomiteens forslag til 
nye krav til spesialistutdannelsen 
i ortopedi slik de står i vedlegg til 
møteinnkalling vedtas enstem-
mig av Generalforsamlingen.

Følgende forslag vedtas; 
1. 6 års tjeneste i ortopedisk 
kirurgi.
Tjenesten må utføres ved mini-
mum to ulike utdanningsinstitu-
sjoner i ortopedisk kirurgi, 
hvorav minst én må være definert 
som akademisk utdanningsinsti-
tusjon (*). 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 legestilling 
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 arbeids-
stedets 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.
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IF SPECIAL SOLUTIONS 
ARE REQUIRED ...

LINK® REVISION AND 
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Med forskningstjeneste tellende 
for spesialistutdanningen menes 
tjeneste som lege i stipendiat-
stilling, i fordypningsstilling  
(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 tilfreds-
stillende 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 forskning, 
medisinsk relevant forskning 
innenfor andre fakulteter eller 
etablerte forskningsmiljøer, 
herunder mastergrad eller 
lignende, og medisinsk 
doktorgrad fra land utenfor 
Norden, må vurderes indivi-
duelt. Denne type forsknings-
arbeid må dokumenteres 
med veiledererklæring og 
et vitenskapelig arbeid som 
enten må være publisert i 
tidsskrift med fagfellevurder-
ing (peer review) eller er ved-
lagt søknaden for vurdering.  
Av veiledererklæringen må  
det fremgå tid brukt til aktiv  
forskning, at legen har 
nødvendig kjennskap til 
forsknings metoder og for-
tolkning av forskningsresul-
tater, og at legen kritisk kan 
vurdere å ta i bruk resultater i 
vitenskapelige 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

4. Merknad til pkt. 1.b. Med 
tjeneste i relevante spesiali-
teter menes anestesiologi, 
fysikalsk medisin og rehabilit-
ering, generell kirurgi inkl. de 
kirurgiske grenspesiali teter, 
nevrokirurgi, nevrologi, plastik-
kirurgi, radiologi, revmatologi.

Søknad skal vedlegges skjema 
med oversikt over utførte opera-
sjoner. 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 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 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 sakkyndighetsarbeid.

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

(I det følgende har vi bare kopi-
ert nåværende bestemmelser fra 
dokumentet ”Krav til utdan-
ningsinstitusjoner i spesialis-
tutdanningen av leger” forfattet  
av Den norske lægeforening  
24. mai 2005.  Selv om grup-
peføringen faller bort vil vi an-
befale 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 erfarings-
områder). I tillegg må spesifikke 
krav i forskningsrelatert virksom-
het oppfylles:
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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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3.2.1 Utdanningsinstitusjonens 
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 kom-
petanse, 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 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 
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 for-
sknings/fagutviklingsprosjekt.
 
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 forskningsak-
tivitet skal dokumenteres. Antall 
publikasjoner per år i referee-
baserte tidsskrifter skal være 
med i vurderingen.

3.2.2.3 Det forutsettes beskrevet 
hvordan legene under spesiali-
sering får skolering i vitenska-
psteori, 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-utdanningsinstitusjon 
eller tilsvarende utdannings-
institusjon, 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 
under spesialisering ved gruppe 
I-institusjon 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 spesi-
aliteter 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 spesialiser-
ing skal delta aktivt i forskn-
ingsprosjekter/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 sp-
esialisering 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 kliniske arbeid. Den 
overlege som er tillagt attesta-
sjonsmyndighet, 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 attestas-
jon for deltakelse i forskning-
sarbeid (kfr. punkt 3.3.2) og 
opplæring i vitenskapsteori, 
-metodikk og–etikk. 

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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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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27-2: Etablering av LIS-under-
gruppe i Nof
  Ante Matti Kalstad(leder 
av interimstyret i LIOS grup-
pen) gikk gjennom forslag til 
statutter for Leger i Ortopedisk 
Spesialisering(LIOS).

De framlagte statutter vedtas 
enstemmig av generalforsam-
lingen. Generalforsamlingen 
godkjenner enstemmig at det 
opprettes en egen LIOS-under-
gruppe 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.

Følgende statutter vedtas;

Statutter for Leger i Ortopedisk 
Spesialisering (LIOS)
1. Leger i Ortopedisk Spesiali-

sering (LIOS) er en under-
gruppe 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 repre-
senterer foreningen i Nofs 
styre

• etablere internas-
jonal kontakt mellom 

tilsvarende foreninger i 
andre land

3. Virksomhetsår 
• samfaller med ortopedisk 

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 generalsam-

ling samfaller med Nof 
høstmøte

• generalforsamlingen  
annonseres i Nof posten

• på generalforsamling vel-
ges nytt styre annenhvert 
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  
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

27-3: Endring i styrets 
 sammensetning
Følgende endring vedtas enstem-
mig av Generalforsamlingen;

Styret i Norsk ortopedisk foren-
ing utvides fra 01.01.12 til  
7 personer, hvor den 7. personen 
til enhver tid er leder i LIS-grup-
pen.  Lederen i LIS-gruppen har 
inntil videre observatør-status 
i Nof-styret, uten stemmerett. 
Ordningen skal vurderes etter 
ett år.

27-4: Vedtektsendringer
Følgende vedtak gjøres enstem-
mig av Generalforsamlingen;

Styret korrigerer vedtektene 
etterfølgende generalforsamlin-
gen tilsvarende de vedtak som 
blir gjort, og sender disse inn til 
Legeforeningen for justering av 
foreningens vedtekter.

Sak 28. Saker forelagt av  
foreningens medlemmer

28-1: Etablering av Nof  
Interessegruppe for  
osteoporose og benhelse
Forslaget om å etablere en inter- 
essegruppe for osteoporose og  
benhelse støttes. Statuttene 
 aksepteres av enstemmig general- 
forsamling og gruppen etableres 
som en egen faggruppe i Nof.

Følgende statutter vedtas;  

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

§2 Foreningens målsetning er:
a)  Å øke kunnskapen om 

diagnostikk og behandling av 
osteoporose hos faggruppens 
medlemmer og i det ortope-
diske miljøet.

b)  Å koordinere og støtte forsk-
ningsaktivitet i Norge relatert 
til osteoporose.

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

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

§3 Som medlemmer kan opptas 
godkjente spesialister, og leger 
som er i utdannelsesstillinger, i 
ortopedisk kirurgi. Andre leger 
som har vesentlig arbeidsvirk-
somhet 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 
medlem sendes til, og god-
kjennes, av styret. Styret 
fremlegger søknaden på første 
tilgjengelige generalforsamling 
dersom det er usikkert om søk-
eren 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 general-
forsamlingen. Styret legger frem 
forslaget på generalforsamlingen 
med en anbefaling om dette 

støttes eller ikke. Generalfor-
samlingen avgjør saken med 
simpelt flertall.

§4 Foreningens styrke består 
av leder, nestleder, sekretær/
kasserer og to styremedlemmer. 
Styret velges av Generalfor-
samlingen 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 
foreløpig program, kunngjøres 
minst 4 uker før møtet. Saker 
som ett eller flere medlemmer 
ønsker forelagt generalforsam-
lingen, skal sendes til forenin-
gens sekretær og være denne 
i hende senest seks uker før 
møtet. Saker som kommer opp 
på generalforsamlingen kan 
behandles dersom det ikke er 
protest 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 medlemskontingent som 
betales forskuddsvis. Medlem-
skontingent fastsettes av gener-
alforsamlingen på årsmøtet.

Medlemmer som ikke har betalt 
sin kontingent etter purring de 
siste to år strykes som medlem-
mer.

§8 Oppløsning av foreningen må  
vedtas ved 2/3 flertall på to på 
hverandre følgende general - 
forsamlinger. Eventuelt gjenstå-
ende midler ved oppløs ning til-
faller Norsk ortopedisk forening.

§9 Forandringer av disse lover 
krever 2/3 flertall ved generalfor-
samlingen.

Frede Frihagen
Leder

Ragnhild Øydna Støen
Styremedlem

28-2. Vedtektsendringer som 
følge av punkt 28-1.
Følgende vedtak gjøres enstem-
mig av Generalforsamlingen;  

Styret korrigerer vedtektene 
etterfølgende generalforsamlin-
gen tilsvarende de vedtak som 
blir gjort, og sender disse til 
Legeforeningen for justering av 
foreningens vedtekter.

Sak 29. Regnskap pr. 31.12.2010

Regnskapet for 2010 ble gjen-
nomgått av kasserer Annette 
Wikerøy og det ble også her vist 
til Nop. Det var et underskudd på 
51 822. Inntektene i 2010 var noe 
redusert av flere grunner; det var 
lavere annonseinntekter til Nop. 
Pga ny beregningskontingent for 
fordeling av kontingentmidler fra 
Dnlf, ble Nof tildelt lavere over-
føring i 2010 enn tidligere år. Mer 
av fortjenesten for høstmøtet 
betales ut til våre medlem-
mer i form av subsidiering av 
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underforeningene, stipend, best 
paper award, styrehonorar og 
subsidiering av ortopedmidda-
gen. Plaza har økt prisene sine 
og utgiftene har også økt på 
andre områder; vi har blant  
annet fått 30 000 mer i kon-
tingent i året til Acta. 

Regnskapet ble godkjent av 
generalforsamlingen.

Sak 30. Budsjett-forslag  
2011-2012.

Budsjettforslag ble lagt fram av 
kasserer. I tillegg til reduserte 
inntekter og økte utgifter i 
regnskapet 2010 vil det i 2012 
tilkomme kroner 50 000,- i 
utgifter til LIS-foreningen samt 
sannsynligvis kroner 20 000,- til 
ny underforening. Plaza øker 
prisene jevnt. Det ble vedtatt 
økning av dagspass med 200 
kroner og 3-dagerspass til 
høstmøtet med 300 kroner samt 
prisøkning på ortopedmiddagen.  
Budsjettforslag ble godkjent av 
generalforsamlingen.

Sak 31. Valg
Følgende velges ved akklamasjon:

Styret 2012-2014
Leder: Knut Fjeldsgaard,  
Haukeland

Nestleder: Jon Olav Drogset, 
St.Olav

Kasserer: Annette K.B.Wikerøy, 
Ahus

Sekretær: Torgeir Vestad,  
Stavanger

Redaktør: Terje Vagstad, Ålesund

Web redaktør: Ivar Rossvoll, 
St.Olav

Varamedlem: Gunn Hulleberg, 
St.Olav

Spesialitetskomiteen:
Anders Walløe velges som leder. 
Walløe orienterte før avstemning 
om at han snarlig blir pensjonist. 
Resten av komiteen gjenvelges.

Kvalitetsutvalget:
Utvalget styrkes med ett 
medlem. DRG utvalget vedtas 
nedlagt. Oppgaver overtas av det 
styrkede kvalitetsutvalg:

Tobias Franke(leder)
Lars Gunnar Johnsen
Rainer Gunter Knobloch 
Inger Opheim

Leddregisteret:
Svenningsen ble gjenvalgt

Oppnevnelse av æremedlem.

Styret har mottatt flere forslag på 
æresmedlem og utvalgte blant 
disse forslagene Terje Terjesen 
og Knut Strømsø. Terjesen ble 
overrakt diplom og blomster av 
leder Ketil Holen. Strømsø var 
ikke tilstede under generalfor-
samlingen.

Sak 32. Forslag til tema for  
Nof-symposiet 2012.

Det er kommet et forslag fra 
Sven Young til neste års Nof-
symposium. Forslaget har tittel 
”Aspekter ved internasjonal 
ortopedi spesielt med tanke på 
den 3. verden”.

Styret ønsker også andre forslag 
velkommen, og ber om at disse 

sendes styret innen utgangen 
av året. 

Sak 33. Tid og sted for Nof  
Generalforsamling 2012.

En håndsopprekking viser at 
flertallet av de tilstedeværende 
ønsker at neste års general-
forsamling skal avholdes på 
torsdag fremfor fredag  i høstmø-
teuken. Neste generalforsamling 
blir derfor torsdag ettermiddag i 
uke 43, 2012.

Etterfølgende generalforsamling 
holdt avgåtte leder Ketil Holen 
en kort avskjedstale til general-
forsamlingen og styret gjennom 
siste periode. Ny leder takket for 
generalforsamlingens tillit og 
overrakte de 2 avgåtte medlem-
mer av styret Ketil Holen og 
Alexander Seldal gave på vegne 
av Nofs medlemmer.

!Torgeir Vestad, referent
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Ketil J. Holen

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
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For styret i NOF:
Knut Fjeldsgaard



39Norsk Ortopedpost • 4 - 2011

Presentasjon av styret 2012 - 2013

LEDER: 
KNUT FJELDSGAARD
Fullførte medisinstudiet ved 
universitet i Bergen i 1979 og 
arbeidet deretter åtte år ved 
Bergen kommunale legevakt.  
Har siden jobbet ved ortopediske 
avdelinger på Kysthospitalet i 
Hagevik, Haraldsplass Diakonale 
sykehus og nå Haukeland  
Universitetssykehus. Har i 
egenskap av stillingen som 
NOPredaktør sittet i styret for 
Norsk ortopedisk forening i åtte 
år og har i denne tiden hatt sin 
stramme og velredigerte hånd på 
herværende medlemsblad.

SEKRETÆR: 
TORGEIR VESTAD
Stavanger, Stavanger univer-
sitetssjukehus

Moldenser bosatt i Stavanger. 
Medisinsk embetseksamen ved 
Universitetet i Bergen 1991. 
Ansatt ved Stavanger  
Universitetssjukehuset fra 1996. 
Ferdig spesialist i ortopedi 2004. 
Seksjonsoverlege ved seksjon 
for barneortopedi, fotkirurgi og 
deler av ortopedisk traumatologi 
fra 2005. Valgt inn i styret i Nof 
ved generalforsamlingen i 2007.

NESTLEDER: 
JON OLAV DROGSET
Overlege Seksjon for Artrosko-
pisk Kirurgi og Idrettstrauma-
tologi, Ortopedisk avd, St. Olavs 
Hospital,  Trondheim, Cand.med. 
1985-OSLO, Dr. med. 2006.

Spesialist generell kirurgi 1995, 
Autorisert Idrettslege NIMF 1995, 
Spesialist ortopedisk kirurgi 
1998. Ansatt Rosenborgklinikken 
siden 1996.

Tidligere Laglege Trondheims 
Ørn damer fotball, Landslagslege 
Norges Skiforbund, Dopingsjef 
VM-ski Trondheim 1997, Leder 
Norsk Idrettsmedisinsk Forening 
2003-7, President Scandinavian 
Foundation of Medicine and 
Science and Sports 2006-8, 
Leder Norsk Artroskopiforening 
2007-9.
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sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

ELIQUIS®: EN PERORAL DIREKTE 
FAKTOR Xa-HEMMER SOM GIR 
GODE RESULTATER

sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang dagligsammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

UTEN ØKT BLØDNINGSRISIKO

MER EFFEKTIV FOREBYGGING AV VENØS TROMBOEMBOLISME (VTE)

  Bedre effekt sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

  Ingen økt blødningsrisiko sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

  Praktisk peroral administrasjon3

   12–24 timers postoperativt tidsrom for oppstart av behandling*

   Krever ingen dosejustering hos eldre† eller pasienter med moderat 
nedsatt nyrefunksjon

    ELIQUIS® alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre bør brukes med forsiktighet hos 
pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15–29 ml/min) på grunn av potensielt 
høyere blødningsrisiko. ELIQUIS® anbefales ikke brukt på pasienter med CrCl<15 ml/min

*  I fastsettelsen av administrasjonstidspunktet i dette tidsrommet, kan leger vurdere de eventuelle fordelene ved tidligere 
antikoagulasjon for VTE-profylakse, samt risikoen for postkirurgisk blødning.

†  Det er begrenset klinisk erfaring med eldre pasienter som har fått ELIQUIS® sammen med acetylsalisylsyre. Denne kombinasjonen 
bør benyttes med forsiktighet på grunn av en potensielt høyere blødningsrisiko.

Til forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi3

Referanser: 1. Lassen MR et al. N Engl J Med 2010; 363:2487-2498. 2. Lassen MR et al. Lancet 2010; 
375:807-815. 3. ELIQUIS® (apixaban) Preparatomtale. Mai 2011. 

Forberedelsesdato: September 2011   EUAPI069a
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Presentasjon av styret 2012 - 2013
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REDAKTØR NOP: 
TERJE VAGSTAD
Medisinstudiet i tyskland, ferdig 
2001, ferdig med turnus 2003 i 
Ålesund og jobba først 3 og eit 
halvt år på kirurgen før han tok 
til vett og begynte på spesialiser-
inga i ortopedisk kirurgi. Gruppe 
1 St.Olavs 2009-2011, sidan 
sept 2011 overlege ved Ålesund 
sjukehus

Subspesialisert i barneortopedi 
og idrettstraumatologi  som 
er hovudansvarsområdene i 
Ålesund. 

WEBREDAKTØR: 
IVAR ROSSVOLL
Trondheim, St. Olavs Hospital

Medisinsk embetseksamen fra 
Universitetet i Trondheim 1982, 
ansatt ved ortopedisk avdeling, 
Regionsykehuset i Trondheim i 
1984. Dr. med. ved NTNU i 2000. 
Har vært leder av foreningens 
Kvalitetsutvalg i flere år. Arbeider 
for tiden som seksjonsoverlege 
ved ortopedisk avdelingsseksjon 
for ryggkirurgi, St. Olavs hospi-
tal. Bistilling som 1. amanuensis 
i ortopedi ved NTNU. Har vært 
sentral i etableringen av et rygg-
register i Norge.

KASSERER: 
ANNETTE K.B. WIKERØY
Oslo, Oslo universitetssykehus 
Ullevål

Studerte medisin i Oslo og var 
ferdig med turnustjenesten i 
2000. Hun er ansatt som lege i 
spesialisering ved ortopedisk 
avdeling, Bevegelsesdivisjonen 
på Ullevål sykehus. Hun jobbet 
der som traumeleder før hun 
gikk ut i svangerskapspermisjon 
i mai i år, og holder nå på med 
en doktorgrad innen traumatiske 
hofteluksasjoner og acetabu-
lumfrakturer. Hun har tidligere 
jobbet på ortopeden i Tønsberg, 
og på kirurgisk og ortopedisk 
avdeling på Aker sykehus.
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Kollagenasebehandling av 
Dupuytrens kontraktur 
uten kirurgisk inngrep
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Vi har med dette fått på plass 
en infrastruktur for å fremme 
synspunkter for leger i ortope-
disk spesialisering opp mot både 
Nof (hvor representant fra LIOS 
nå møter i Nof-styret), samt opp 
mot spesialitetskomiteen (hvor 
LIS-medlemmet i spesialitet-
skomiteen representerer LIOS og 
sitter i styret).

Vi følger europa
Dette er en utvikling som vi 
kan være fornøyde med, da LIS 
tidligere har vært uten struktur-
ert innflytelse på de endringene 
som faget vårt har gjennomgått. 
På årets generalforsamling ble 
det blant annet lagt frem forslag 
til nye endringer i kursutdan-
ningen, og det ble vedtatt nye 
spesialistregler og operasjons-
lister fra 2012. Det er nyttig at 
landets LIS, som blir direkte 
berørt av slike endringer nå også 
har en mulighet til å fremme sine 
synspunkter gjennom en felles 
forening. 

Våre svenske og danske kolleger 
har i likhet med en rekke andre 
europeiske land allerede etablert 
tilsvarende LIS-foreninger og vi 
håper at denne organiseringen 
kan bidra til mer kontakt med 
ortopedimiljøene i våre nabo-
land, eksempelvis etablering av 
fellowships over grensene.

Egen hjemmeside
Som et praktisk kontaktpunkt 
for foreningen planlegger vi nå 
å etablere en hjemmeside for 
LIOS tilknyttet Nof-siden hvor 
medlemmene kan få tilgang til 
aktuell informasjon og ta kontakt 
med representantene i styret. 

Følgende styre ble på general-
forsamlingen valgt for den kom-
mende 2-årsperioden:
Ante M. Kalstad (sykehuset 
Levanger), leder
Rakel Gudmundsdottir  
(Haukeland universitetssykehus), 
nestleder
Esten Konstad Haanæs  
(Harstad sykehus), sekretær
Tor Even Bøe (kysthospitalet i 
Hagavik), kasserer
Navid Beigi  
(Førde sentralsykehus),  
spesialitetskomitemedlem
Nils Kristian Valle  
(Molde sykehus),  
vararepresentant

Første arrangement
Foreningens første faglige 
aktivitet besto av et LIS-
symposium på høstmøtet hvor 
temaet artroskopi vs konservativ 
behandling av degenerative 
meniskrupturer i artroseknær ble 
debattert. Selve symposiet ble 
lagt opp etter Pro/Con-format, 
hvor to artroskopiske autoriteter 
forsvarte hvert sitt standpunkt. 

Jon Olav Drogset gjorde en  
imponerende innsats og forsvarte 
sitt tildelte Pro-standpunkt 
(artroskopisk behandling), 
mens Odd Arve Lien forsvarte 
Con-siden (altså den konservtive 
tilnærmingen).

Etter to interessante og svært 
publikumsvennlige presenta-
sjoner levert med god doku-
mentasjon og glimt i øyet ble 
det ved akklamasjon avgjort 
at Con-siden hadde vært mest 
overbevisende.

Det var et solid oppmøte under 
symposiet, og ut fra hva vi kunne 
se deltok det vel så mange spesi-
alister som LIS, noe som antyder 
at dette var et interessant tema 
for folk flest.

Vi planlegger å videreføre LIS-
symposiet til høstmøtet 2012, 
og ut fra responsen virker Pro/
Con-formatet å være en svært 
god ramme som vi vil forsøke å 
holde oss til også neste gang. 
Vi oppfordrer nå medlemmene 
til å allerede nå kontakte styret 
med forslag til egnede tema for 
neste LIS-symposium. Alle ideer 
mottas med takk!

!Ante M. Kalstad, 
Ortopedisk avdeling, 
Sykehuset Levanger

Ny gruppering i Nof:
Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS)

Vår nye LIS-forening, LIOS, som over det siste året har fått grunnsteinen lagt av et 
midlertidig interimstyre, ble på årets høstmøte under generalforsamlingen vedtatt 
som en fast gruppering i Nof. Statuttene som ble presentert før høstmøtet ble på 
generalforsamlingen vedtatt, og det ble valgt inn et styre for de neste to årene.
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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
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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

Xarelto® 
(rivaroxaban)

 

– Den første perorale, 
direkte faktor Xa-hemmeren
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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.

Kode
-20

Tekst
Trombose-
profylakse 
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186

Kode
-20

Tekst
Trombose-
profylakse 
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186



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

Xarelto® 
(rivaroxaban)

 

– Den første perorale, 
direkte faktor Xa-hemmeren
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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.

Kode
-20

Tekst
Trombose-
profylakse 
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186

Kode
-20

Tekst
Trombose-
profylakse 
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186
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Capture the fracture
Faggruppens hovedfokus nå er 
tilpassede og gjennomførbare 
tiltak for å fange opp brudd-
pasienter. Pasienter med 
lavenergibrudd trenger også 
en vurdering av utredning eller 
behandling av osteoporose,  
og andre tiltak (fallforebygging 
for eksempel) som kan redusere 
risikoen for neste brudd. Mange 
sykehus har allerede gode 
rutiner for dette, men vi vet at 
vi er mange som kan bli bedre. 
Våre pasienter med lavenergi-
brudd har ettertrykkelig plassert 
seg i en høyrisikogruppe for nye 
brudd, og hvis vi kan knipe dem 
etter håndleddsbruddet kan vi 
halvere risikoen for et senere 
hoftebrudd. Vi bidrar gjerne 
hvis vi kan med råd om dette 
arbeidet – og ikke bli overrasket 
om dere får en telefon fra oss 
med spørsmål om hvordan ståa 
er hos dere. Kontakt oss gjerne 
på j.f.frihagen@medisin.uio.no 
(Frede Frihagen). 

Own the bone
Som det sømmer seg en 
ekspansiv og ung faggruppe er 
vi interessert i nesten alt annet 
om behandling av pasienter 
med lavenergibrudd også, og vi 
vil gjerne formidle kontakt eller 
bidra på annen måte til forskning 
rundt disse pasientene. Dette 
er et hett tema over hele verden 
for tiden, og ny kunnskap om alt 
fra implantater og stimulering av 

bruddtilheling til organisering 
av behandlingen kommer i en 
jevn strøm og viser oss hvordan 
vi kan bli bedre. Vi arrangerte 
vårt første ”medlemsmøte” i mai 
på Gardermoen til fullt hus og 
stormende jubel, og planlegger å 
gjenta suksessen nå til våren. 

For mer informasjon: 
FRAX http://www.shef.ac.uk/
FRAX/; nettkalkulator for å 
beregne bruddrisiko (også 
tilgjengelig som app)

Norsk Osteoporoseforening 
http://www.nof-norge.org/; 
pasientforening

Fragility Fracture Network http://
www.ff-network.org/; nystartet 
organisasjon med ortopeder 
(flest) og andre faggrupper med 
interesse for behandling av 
pasienter med lavenergibrudd. 

The International Osteoporosis 
Foundation (IOF) http://www.
iofbonehealth.org/; veletablert 
organisasjon med en del orto-
peder som bl.a. arrangerer årlige 
kurs hvor nær sagt alle aspekter 
ved benhelse og osteoporose-
behandling tas opp http://www.
iofbonehealth.org/gtc-2012; 
anbefales. I tillegg har de en 
årlig kongress http://www.iof-
ecceo12.org/ sammen med The 
European Society for Clinical and 
Economic Aspects of Osteoporo-
sis and Osteoarthritis (ESCEO) 

http://www.esceo.org/, hvor det 
stadig kommer flere ortopeder. 

Sjekk også The European 
Calcified Tissue Society http://
www.ectsoc.org/ med møte i 
Stockholm i mai http://www.
ectscongress.org/2012/

Og: International Bone & Mineral 
Society: http://www.ibmsonline.
org/

Den nye osteoporoseforeningen 
har følgende medlemmer:
Frede Frihagen (leder),  
overlege, OUS, avdeling Ullevål, 
j.f.frihagen@medisin.uio.no

Jan Erik Gjertsen (nestleder), 
overlege, Helse Bergen, Hauke-
land, jan-erik.gjertsen@helse-
bergen.no

Ragnhild Øydna Støen (sekretær),  
klinisk stipendiat, OUS, avdelig 
Ullevål, r.o.stoen@medisin.uio.no

Andy Larfred, overlege, Vestre 
Viken, avdeling Ringerike syke-
hus, andy.larfred@vestreviken.no
Lars Hübschle, overlege, Sykeh-
suet Buskerud, Drammen, lars.
michael.hubschle@vestreviken.no

Gro Reksten (vara), overlege, 
Stavanger universitetssykehus, 
gro.reksten@sus.no

!Frede Frighagen 

Faggruppe for osteoporose og benhelse stiftet i 
Norsk ortopedisk forening
På Nofs generalforsamling under Høstmøtet ble Faggruppe for osteoporose 
og benhelse tatt inn under under Nof-paraplyen. Vi arrangerte også vårt første 
symposium, med tema ”Bruddtilheling, protesefiksasjon og osteoporosemedisin” 
som ble godt besøkt og godt mottatt.

Synthes AS
Postboks 167 Lilleaker
0216 Oslo
Tlf 24 12 66 80
norway@synthes.com
www.synthes.com
www.synthesresident.com

Ordering Information
710.801S chronOS Putty, 1ml
710.801S chronOS Putty, 2.5ml
710.803S chronOS Putty, 5ml
710.804S chronOS Putty, 10ml

chronOS Putty–Spine. The hyaluronic solution.

Optimal 
remodeling

Flexible handling

Osteoinductive 
with bone marrow
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Midt-norsk Ortopedisk møte 2011

I mange år har det vært arrangert et Midt-Norsk Ortopedisk møte i Orkanger, men i år 
valgte man å flytte dette møtet til Stjørdal, i håp om at en lettere kommunikasjon ville 
bedre deltakelsen på møtet.

Det ble tidlig i høst satt ned en fag-komite, med 
Elisabeth Strugstad fra Levanger som primus motor. 
Med barneortopedi som hovedtema, var det lett å 
få til en stor faglig spredning av foredragene. Delt-
agelsen var meget bra, det var over 50 ortopeder 
fra Helse Midt-Norge som deltok, og alle sykehus i 
regionen var representert. Foredragene ble meget 
godt mottatt, og det var gode diskusjoner etter fore-
dragene, og etter presentasjon av kasuistikker.

I tillegg var det en flott sosial ramme rundt arrange-
mentet, med felles lunch på torsdag før det faglige 
programmet startet, og felles middag torsdag kveld. 
På denne måten kan man si at det Midt-Norske 
Ortopediske møtet ble både en faglig og sosial 
suksess, og neste møte høsten 2012 vil nok også bli 
arrangert på Stjørdal.

Torsdag 17.11.2011:
1300-1430  Lunsj
1430-1440  Velkommen (Ivar Rossvoll, St Olavs 

Hospital/Elisabeth Strugstad, Levanger)
1440-1500  Antebrachifracturer  

(Gunn Hulleberg, St Olavs Hospital)
1500-1520  Proximale radius fracturer  

(John Olav Stokke, Levanger)
1520-1540  Distale humerus fracturer  

(Terje Vagstad, Ålesund)
1540-1610  Case-diskusjon overeks. (Alle)  

(E. Strugstad)
1610-1630  Ortopediske problemer ved CP  

(E. Strugstad)
1630-1700  Kaffe
1700-1730  Nerveskader i overekstremiteten  

(Eugen Eide, St Olavs Hospital)

Konsentrerte tilhørere
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1730-1815  Hoftesmerter hos ungdom og unge 
voksne  
(Agnar Tegnander, St Olavs Hospital)

2000-          MIDDAG

Fredag 18.11.2011:
0900-0930  Skoliose (I. Rossvoll)
0930-1000  Triplanfracturer  

(Cecilie Hyldmo Jansen, Namsos)
1000-1045  Malalignment  

(Christian Øye, St Olavs Hospital)
1045-1100  Kaffe
1100-1130  Patellofemoral instabilitet (C. Øye)
1130-1150  Osteochondrale skader  

(T. Vagstad, Ålesund)
1150-1220  Fotfracturer (Lars Ketil Aas, Ålesund)
1220-1300  Case-diskusjon undereks. (Alle)  

(E. Strugstad)

1300-1400  Lunsj
1400-1430  Benigne beintumorer/tumorlignende 

lesjoner (E. Strugstad)
1430-1500  Fottilstander unntatt klumpfot  

(Sari Salminen, St Olavs Hospital)
1500-1530  Evaluering og planlegging av neste møte
1530           SLUTT

Det er svært inspirerende både for legene ved 
Universitetssykehuset i Trondheim og for legene ved 
de andre sykehusene i regionen å møtes på denne 
måten. Slike samlinger burde kunne gjennomføres i 
alle Helseregionene, og sannsynligvis bør initiativet 
komme fra universitetssykehuset i regionen, men 
helst bør alle sykehus involveres i det faglige 
programmet.

!Ketil J Holen, Past President Nof

John Olav Stokke foredrar



52 Norsk Ortopedpost • 4 - 2011

Frontlinjerapport fra Absurdistan

Selv om vi alle er ortopeder, og med det, i enkeltes ondsinnede oppfatning, 
enkle mennesker, har nok de fleste fått med seg at sykehusene vi jobber i, våre 
arbeidsgivere, er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Litt på samme 
vis som vi leger er fagorganiserte i Legeforeningen. Noen kolleger kan fra tid til 
annen murre med varierende volum om Legeforeningens påståtte fokus på klassiske 
fagforeningssaker på bekostning av det faglige. 

Man kan få inntrykk av at man som lege ikke skal 
nedlate seg til å kjempe fagforeningskamper men 
utelukkende ha en nobel pasientbehandlingen-
über-alles-og-gjerne-på-bekostning-av-oss agenda. 
Selvpisking og oppofring i det hellige fagets 
tjeneste blir nærmest gjort til selvsagte dyder 
for en god, samvittighetsfull doktor. Ofte vil slike 
utsagn herstamme fra rendyrkede, nostalgiramma 
puritanere som mener det hører med til en doktors 
allmenndannelse å ha obligatorisk distriktstjeneste 
på ei samisk sykestue i Sør-Varanger eller et 
tilfeldig valgt fiskevær i Lofoten, usikre midlertidige 
ansettelsesforhold til tidlig middelalder slik det 
var i gode gamle dager, og gjerne et påtatt blasert 
forhold til egen lønnslipp, permisjonsrettigheter og 
arbeidstidsbestemmelser. 

Den slags uverdig verdslighet og selvisk smålighet 
er for brevskoleutdanna heismontører og hypokon-
driske flygeledere. Vi skal ikke syte, vi skal yte. Jeg 
er en av dem som er glad for at Legeforeningen 
ikke bare er dedikert rendyrket og selvutslettende 
fagidioti, men også medlemmenes arbeidslivskår. 
Jeg er en av dem som ikke synes 604 900 kroner 
i årslønn for 40-timersuke etter det som må være 
blant landets lengste akademiske utdannelser 
(spesialiseringsløpet inkludert) er en ublu størrelse. 
Men kanskje det i alle fall delvis skyldes at jeg sitter 
midt i en pengefeit oljepytt omringa av overbetalte, 
undersysselsatte Statoil-ansatte eks-NTNUere som 
flekser med arbeidstida og, når de endelig en gang 
innfinner seg i det nyinnreda ergonomiske kontoret, 
gjør fint lite annet enn å skru opp termostaten på 
kloden ytterligere noen hakk. Det er vi dog alle 
svært takknemlige for. 

Av ovennevnte grunner var det ikke helt unaturlig 
at jeg i mitt første møte med arbeidslivet, som 

midlertidig ansatt universitetsprodukt, forvillet 
meg inn i tillitsvalgtapparatet, eller «klubben» som 
min far ville sagt. Hans klubb var riktignok adskillig 
kulere enn den jeg endte opp i. I verftsklubben var 
det skitne kjeledresser, kjønnsrollekonservative 
groviser, frisk gymsokkatmosfære og duggkaldt 
maltbrygg på fredagsettermiddagene. Mens vi satt 
der med våre eggeskallhvite unisizeogsexfrakker, 
sippa sur, miljøuetisk sykehuskaffe og sjonglerte 
mellom oss ulideligheter som ROS-analyser, 
HMS-hjulet, styrings- og referansegruppeverv og 
desimalavvik i rapporterte epikrisetider. Slik skal 
landet bygges. En sjelden gang dukket det opp en 
konkret sak i alt det likegyldighetskatalyserende 
mylderet, denne hvite administrasjonsstøyen 
som uansett ikke noensinne har medført noen 
dokumenterte forbedringer for noen. Man kunne 
få i fanget en sak om gravide kolleger som ikke 
fikk forlenget sin midlertidighet i foretaket, uten 
åpenbar forklaring, og kunne da trekke inn magen, 
skyte bryst, mobilisere testosteronet og virkelig 
gå i duell for kvinnen. Slik galante menn en gang 
gjorde før de samme kvinnenes hormonhermende 
kosmetikkprodukter via drikkevannet reduserte oss 
alle til ukjønnede tusseladder. Med Ari og Aune som 
hederlige unntak da. De drikker sikkert ikke vann. 
Ære være dem for det. Det var våre fineste øyeblikk. 
Nuvel, jeg tenkte jeg skulle fortelle historien om 
et annet slikt halvfint, kort øyeblikk. Riktignok 
ikke fullt så edelt og renessanseromantisk som 
fortidens kårdesvingende, kvinnesvake gentle-
men, men likefullt en aldri så liten konkret seier i 
en hverdag preget av kontorlandskapsprodusert 
abstraksjon. Viktigere enn problemstillingen per 
se, er bildet den maler av en motpart hvis virkeli-
ghetsforståelse iblant overgår selv de mest kreative 
galningers vrangforestillinger. Saken illustrerer på 
betegnende vis Spekters alternative dimensjon, en 
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parallell til vår alles virkelighet og begrepsverden 
som umiddelbart påfører uerfarne reisende og 
andre utenforstående logisk vertigo. Kan du følge 
resonnementet? I så fall bør du kanskje oppsøke 
nærmeste hjernekrymper.

Uten mat og drikke duger helten ikke
De to siste dagene av årets august, angivelig 
sommerens vakreste måned, tilbragte jeg på et 
hotellrom i Oslo. Kona hadde som vanlig pakket 
snippsekken min. Man er da ikke gjennomført 
tusseladd for ingenting. Sokker, truser og tannkost 
i separate REMA-poser. Pakkes alt løst uten å 
samle det i poser risikerer jeg bare at småtingene 
faller ut av hullene i bunn av sekken. Ikke bare er 
jeg en tusseladd, jeg liker å bruke ting opp også. 
Helt opp. Min nærmest sykelige reise- og hotel-
loppholdsvegring til tross, befant jeg meg altså i 
Løvestaden. Det var åpenbart ikke frivillig. Målet for 
denne slitsomme ekskursjonen var hovedstadens 
arbeidsrett og den, under normale omstendigheter, 
søvndyssende saken Legeforeningen vs. Helse 
Stavanger/Spekter. Hvilken lokal sak kan være av 
så stor viktighet at den endte i landets høyeste 
arbeidsrettsinstans? I alle landets helseforetak 
har man lokale tariffavtaler, såkalte B-delsavtaler. 
Disse er å anse som supplement til vår sentrale 
tariffavtale, A2-avtalen. B-delsavtalen skal således 
enten regulere særlokale forhold som ikke berøres 
overhodet eller i utilstrekkelig grad av den nasjon-
ale tariffavtalen. A2-avtalen er et styrende minste 
felles multiplum. Lokale avtaler kan ikke definere 
vilkår som er dårligere enn den sentrale, så lokale 
avtaler inneholder gjerne bestemmelser om rett på 
kantinemat under vakansvakter, vaktrom med vindu, 
kontorfasiliteter, høyere overtids- eller vakanssatser 
og andre godbiter. Vår lokale avtale i Stavanger er 
ikke spektakulær på noe vis. Den er verken eksep-
sjonelt god eller katastrofalt dårlig. Siden helsefore-
takets ulykksalige tilblivelse tilbake i 2001/2002 
har vi hatt en formulering som i årenes løp har 
blitt gjenstand for mer hoderistende uenighet enn 
fillesaken egentlig er verdt. En bagatell este opp til 
en symbolsk prinsippsak og belemret tilslutt vårt 
overanstrengte sivile rettsvesen med noen, sakens 
omfang tatt i betraktning, høyst ufortjente dager i 
Arbeidsretten. Det handlet om mat og drikke. Lufta 
vi puster på jobb er fremdeles gratis og enn så lenge 
unntatt fordelsbeskatning.

Lost in translation
Fra B-delsavtalen mellom Dnlf og Helse Stavanger: 
§ 3.4 Reiseutgifter
De ansatte får dekket utgifter i henhold til Statens 
reiseregulativ for Norge og for utlandet.
Slik lød den omstridte bestemmelsen fra foretakets 
trange fødsel. Den sier egentlig ingenting om de 
ansattes, deri inkludert legene får man formode, 
utgiftsrefusjonsrettigheter i tjenestereisesammen-
heng med mindre man kjenner Statens reiseregu-
lativ. Paragrafen har altså intet konkret innhold, 
den peker simpelthen bare til Statens regulativ og 
stadfester at dette regulativet skal utgjøre rammene 
for reiseutgiftsdekning for foretakets ansatte.  
Obligatoriske kurs for leger i spesialisering er å   
betrakte som tjenestereiser, som er all, av arbeidsgiver 
forhåndsgodkjent, kompetansehevende kurs- og 
kongressdeltagelse. Jeg kjente heller ikke til 
regulativet da jeg startet i min første og hittil eneste 
jobb, men jeg kunne google. Så hadde jeg familie og 
venner i diverse olje- og flyselskaper som åpenbart 
hadde stålkontroll på regulativets innhold. 

Det er et regulativ som gjennomsyrer all statlig 
virksomhet, og store deler av den halvstatlige, og 
angir ned til minste detalj alle tenkelige utgiftssat-
ser; kilometergodtgjørelse med eller uten passasjer, 
vinterføre, innlagte ferjestrekninger, snøscoot-
erbruk, bruspenger, middagsutgifter og overnat-
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tingskostnader. En enkel dødelig sjel skulle kunne 
forledes til å tro at denne bestemmelsen, som den 
eneste i vår tariffavtale som regulerer utgiftsdekn-
ing i forbindelse med kursvirksomhet, også omfattet 
leger i spesialisering. De er vel ansatte de også? 
Velkommen til Spekters bakvendtland hvor opp-
ned-logikken råder og tilværelsen helst fortoner 
seg som en omgang Tommy-ball. I vårt foretak så vi 
hvordan en helt utvetydig, tariffavtalt rettighet over 
tid ble ignorert, undergravd og gradvis frarøvet et 
økende antall leger. I det stille, uten drøftinger eller 
varsling, besluttet mellomledere, høyst sannsynlig 
med ledelsens direkte eller indirekte velsignelse, 
å ensidig fravike tariffavtalens bestemmelser. 
En juridisk bindende avtale som helt utvilsomt 
stadfestet den enkelte leges krav på blant annet 
diettgodtgjørelse på kursreiser ble brutt. Uten 
konsekvenser. Slikt kan naturligvis bare skje i helse-
foretakene hvor de berøvede er midlertidig ansatte, 
yrkesuerfarne, servile utdanningskandidater som vil 
lage minst mulig trøbbel. Forestill deg reaksjonen 
om et økende antall ansatte over tid hadde blitt 
frarøvet en tariff-festet rettighet i SAS, Vegvesenet, 
Forsvaret, Petroleumstilsynet eller Statoil. Det 
hadde generert skandaleoverskrifter i landsdek-
kende medier og sannsynligvis usaklige opphissede 
debatter på tabloid-TV. Slike overtramp muliggjøres 
av en ekstrem maktubalanse i helseforetakene, 
en slagside i foretakets favør på bekostning av de 
midlertidig ansatte som i all hovedsak utgjør grunn-
fjellet i det offentlige helse-Norges akuttberedskap 
etter ordinær arbeidstid. Les bestemmelsen en gang 
til. Hvor står det at LISer er unntatt? Vi utfordret 
gjentatte ganger ledelsen til høytlesning av den 
aktuelle bestemmelsen for bedre å forstå hvordan 
det var mulig å tolke denne med forbehold, restrik-
sjoner eller unntak. Det imponerte ikke parten på 
den andre siden av bordet.

Velkommen til Absurdistan
Så langt er dette bare nok en historie om en vrang 
arbeidsgiver som ikke kan lese norsk og nekter å 
forholde seg til inngåtte avtaler. Intet sensasjonelt i 
det. Ettersom vi ikke kom noen vei med rimelighets-
argumentasjon og sivilisert dialog ble dekning av 
kurs- og reiseutgifter for leger tatt opp under de 

lokale forhandlingene i 2008. I kjølvannet av den sed-
vanlige tautrekkingen og formuleringsfilinga ble den 
omtalte bestemmelsen lydende slik i fortsettelsen:

§ 3.4: Kurs- og reiseutgifter
De ansatte får dekket utgifter i henhold til Statens 
reiseregulativ for Norge og for utlandet. Foretaket 
forplikter seg til å tilstrebe en lik og rettferdig prak-
sis mellom avdelinger, klinikker og divisjoner med 
hensyn til refusjon av kurs-, reise- og oppholdsut-
gifter
Den observante leser vil merke seg at overskriften er 
endret noe og at vi har fått inn en passus om lik og 
rettferdig praksis. Bestemmelsens innhold for øvrig 
er uendret og våre rettigheter dermed de samme 
som de alltid har vært. Slik vi så det. Bakgrunnen for 
at vi ville ha inn en formulering om lik og rettferdig 
praksis (kun i Absurdistan må selvfølgeligheter 
som likebehandling avtalefestes) var at det over de 
siste årene hadde vært en utvikling hvor et økende 
antall avdelingsledere ubegrunnet avslo legitime 
søknader om utgiftsdekning fra legene. Ukulturen 
bredte om seg, smittet fra en avdeling til en annen 
og var sannsynligvis en grei måte å kutte noen 
kroner på et trangt budsjett for iherdige oppad-
lojale avdelingssjefer som mer enn noe annet så 
gjerne ville fremstå som mellomledersjiktets duks. 
Dermed oppstod den uheldige situasjon at noen 
fikk dekket sine utgifter mens andre fikk avslag. 
Vilkårlig forskjellsbehandling innen ett og samme 
foretak, divisjon og sågar avdeling. Med denne 
reviderte bestemmelsen kunne ikke arbeidsgiver, 
hvor iherdig man enn forsøkte, bevisst og vrangvillig 
«misforstå» tariffavtalen. Eller? Det var i kjølvannet 
av 2008-forhandlingene vi først ble introdusert for 
en hittil ukjent dimensjon av galskap. Arbeidsgiver 
løftet nå sin ulogiske avtaleforståelse til uante 
høyder, til Spekter-land. Eller, another level of crazy 
om du vil. 

Deres første innvending var at siden vi i utgang-
spunktet hadde ønsket, foreslått og fått inn en 
endring av den aktuelle bestemmelsen, måtte det 
nødvendigvis bety at vi ikke mente den opprinnelige 
bestemmelsen i tilstrekkelig grad ivaretok de retti-
ghetene vi hevdet. Ergo; vårt forsøk på en utvetydig 
presisering av legenes rett til utgiftsdekning var 
egentlig å betrakte som en tilsnikelse, og en in-
nrømmelse av at vi aldri hadde hatt slike rettigheter 
i utgangspunktet. Ha! Gotcha!

Trumfkortet trakk ikke arbeidsgiver frem før et drøyt 
års tid etter avslutningen av 2008-forhandlingene. 
I mellomtiden var det business as usual, uten noen 
som helst tegn til innrømmelser eller modera-
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sjon av praksis fra arbeidsgivers side. I et møte i 
september 2009 ble vi fortalt at foretaket hadde 
bestemt seg for å være konsekvente, slik vi hadde 
uttrykt vi så gjerne ønsket, og kutte refusjon av de 
omstridte utgifter for alle, også de som inntil nå 
hadde fått innvilget sine søknader. Dette var jo lik 
og rettferdig behandling. Slik vi hadde ønsket. Det 
skal de ha; det er jo tross alt mer rettferdig, på sitt 
særegne forskrudde vis, at ALLE blir frarøvet sine 
tariffavtalte rettigheter, enn at bare noen tilfeldig 
selekterte grupper blir det. Vi hadde med andre ord, 
i arbeidsgivers øyne, ikke bare gravd vår egen grav 
men også banka inn den siste spikeren i kista. Haha! 
Dobbelgotcha! Jeg forstod det ikke da, og forstår det 
ikke enda, men så har jeg heller aldri vært så sterk i 
teoretisk logikk. Vi hadde ikke ex.-phil. i Sverige.

Med juss skal landet bygges
Det var dette maktmisbruket som tvang meg til 
vitneboksen i Oslo i august. Det var et helseforetaks 
grenseløse arroganse og stolthet som respektløst 
medførte misbruk av arbeidsrettens ressurser. Helt 
uten mål og mening. En, for arbeidsgiver, tapt sak 
fra første sekund selvfølgelig. Foretakets hjelpeløse 
prosedering og vitneførsel i arbeidsretten var et 
nærmest smertelig pinlig skue. En mannsterk 
delegasjon fra foretaket tilbrakte tre dager i Oslo for 
ingenting annet enn å kaste bort alle partenes tid og 
penger. Og de må ha visst det på forhånd. Himmel-
ropende absurd.

Hvorfor er det slik? Det har naturligvis sporet helt av 
når en slik liten fillesak, av oss kostnadsestimert til 
en drøy kvart million i året (av et sykehusbudsjett 
på tett opp under fem milliarder), får foretaksle-
delsen til å gå fullstendig i vranglås, klikke i vinkel 
og mobilisere artilleriet fra Spekter. Når de endatil 
fra første stund vet de tar feil. Fordi fasit står svart 
på hvitt i tariffavtalen. Der er noe utpreget skamløst 
over en slik reaksjon. En skrikende mangel på 
ydmykhet overfor de fellesskapsmidlene foretaket 
forvalter når de åpenbart kan kaste bort tid og 
penger på egne og andres vegne. 

Slik kan det gå når man desperat forsøker utsette 
det uunngåelige prestisjetapet. Når prinsippryt- 
teri og syltynne forhåpninger om å seire, ikke fordi 
man har rett men fordi man satser alt på juridiske 
piratgrep og potensielle saksbehandlingsfeil, 
senker skoddene og sunn fornuft og redelighet sier 

takk for seg. Slik har det blitt. Det holder ikke lenger 
å ha rett. Man må også få rett. Sistnevnte rett må  
man i økende grad til rettsvesenet for å avhente,  
og der råder som kjent den lumske jussens uforut-
sigbarhet. Vi hadde rett og vi fikk rett. Heldigvis. Det 
er dessverre ikke et selvsagt utfall i noen sammen-
henger lenger. Men i ettertid kan en kanskje spørre 
seg om det var verdt det. Om vi ikke bare skulle 
valgt et annet slag å utkjempe. Et viktigere slag. 

Seieren i arbeidsretten gav riktignok en umiddelbar, 
nesten litt skyldtynget tilfredsstillelse, som å knuse 
kona i Trivial Pursuit en fredagskveld og først i  
etterkant innse konsekvensene av det, men ikke før 
hadde seiersrusen gitt seg før den ble erstattet av 
et ubehag. Desillusjonerte måtte vi fastslå at en bar-
riere var brutt. Skulle det fra nå bli slik at ved enhver 
bagatellmessig uenighet, uavhengig av banalitets-
grad, skulle partene stå ufravikelig og hardnakket 
på sitt til absolutt alle mulige instanser og utveier 
var utprøvd i håp om å vinne frem? Skamvett (ordet 
har en mye saftigere schwung på stavangersk; 
skammaved) har gått av moten og er blitt erstattet 
med enhver parts universelle og ukrenkelige rett 
til å påklage, stritte imot, protestere, rettsprøve og 
anke enhver ufordelaktighet, innbilt eller reell, en 
mener seg utsatt for, uansett hvor feilaktig og vrang-
forestilt ens vikrelighetsoppfatning i utgangspunk-
tet måtte være. Det avgjørende er ikke lenger om en 
har rett, faktisk og moralsk. Det avgjørende er om 
en muligens på en jækla og dag hypotetisk sett kan 
tenkes å få rett. Ved hjelp av trenering, sabotasje, 
skyttergravsmentalitet, hersketeknikker, utmat-
telsestaktikk, ren flaks eller spissfindige juridiske 
teknikaliteter, irrelevant for sakens fakta, kan man, 
sakte men sikkert, male ned all motstand fra de 
som har rett og frata dem muligheten, eller utmatte 
deres vilje, til å få rett.

Denne arbeidsrettssaken handlet egentlig minst av 
alt om lommepenger, diettgodtgjørelse og dekn-
ing av overskytende overnattingsutgifter for leger 
i spesialisering. Den handlet om holdninger og 
prinsipper. Om redelighet, pålitelighet, propors-
jonalitet, raushet, gjensidig tillit, sunn fornuft og 
klimaforandringer mellom arbeidslivspartene. Men 
mest av alt om skammaved. Med juss skal åpenbart 
landet bygges.

!Alexander Seldal
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KURS OG KONFERANSER

Velkommen til Vinterkurset på Ilsetra 
27.-29. januar 2012

 FREDAG ETTERMIDDAG  
1500-1900 Møteleder: Hebe Kvernmo  
1500-1510 Åpning/presentasjon  Hebe Kvernmo, Yngvar 

Krukhaug, Jan-Ragnar 
Haugstvedt, Ole Fosse 

1510-1530 Klinisk undersøkelse av bløtdelsskader – gjennomgang av 
funksjonell anatomi 

Ida Neergård Sletten 
 

1530-1615 Biomechanics and hand trauma: what a surgeon needs to know Steven Moran 

1615-1630 Primær skadehåndtering ved legevakta Martine Enger 
   
1630-1700 Kaffe  
   
1700-1720 Strekkeseneskader, inkl. midtslippen - håndtering Eivind Strandenes 
1720-1740 Den overskjærte nerven, inkl. fingernerver - håndtering Lars Eldar Myrseth 
1740-1810 Bøyeseneskader - håndtering Istvan Rigo 
1810-1830 Negleskader - håndtering Heidi Hanssen  
1830-1850 Høytrykks- og injeksjonsskader Jan-Ragnar Haugstvedt 
   
1900 Utendørssvømming Yngvar Krukhaug 
2000 Middag  
   
 LØRDAG FORMIDDAG  
0830-1200 Møteleder: Jan-Ragnar Haugstvedt  
0830-0850 Bittskader i hånden  Adalsteinn Odinsson 
0850-0910 Håndinfeksjoner  Ole Fosse 
0910-0930 Nekrotiserende fasceitt Eivind Strandenes 
0930-1000 Plenumsdiskusjon/pasientkasuistikker: Når kan man foreta endelig 

behandling etter infiserte sår? 
Odinsson, Fosse, 
Strandenes 

   
1000-1015 Kaffe  
   
1015-1030 Pasientkasuistikker: Kombinert skjelett- og bløtdelsskader – med 

vekt på viktige behandlingsprinsipper 
Torstein Husby 

1030-1100 The medial femoral condylar flap, an option for the management of 
complex carpal and metacarpal pathology 

Steven Moran 

1100-1130 Amputasjonsskader:   
 - Hva gjør du?  Martine Enger 
 - Hva gjør OUS?  Jan-Ragnar Haugstvedt 
1130-1200 Håndterapi etter skader og infeksjoner - behandlingsprinsipper  Carina Rosales 
   
   
1200-1530 Lunsj og ski Torstein Husby 
   
 LØRDAG ETTERMIDDAG  
1530-1900 Møteleder: Torstein Husby  
1530-1600 Håndbrannskader Hebe Kvernmo 
1600-1620 Hvilken rolle har VAC i sårbehandlingen? Torstein Husby 
1620-1640 Bløtdelsdekning med hudtransplantasjon Hebe Kvernmo 
   
1640-1700 Kaffe  
   
1700-1730 Pedicled flaps of the upper extremity coverage Steven Moran 

1730-1800 Bløtdelsdekning med frie lapper Lars Eldar Myrseth 
1800-1830 Management of radiocarpal arthritis: New options for an old 

problem 

Steven Moran 

1830-1850 Spørsmål og oppsummering  
   

Norsk forening for håndkirurgi 
arrangerer sitt faste vinterkurs 27.-29. 
januar 2012 på Ilsetra, Ilsetra, som har 
huset oss flere gang tidligere, har i 
tillegg til fine kurslokaler, flott tilgang 
til både alpinbakkene i Hafjell og 
langrennsløypenettet ved Sjusjøen. Meld 
deg på innen 10.12.2011! 

Temaet på årets kurs er bløtdels skader og 
sårproblematikk, med gjennomgang av problem-
stillingene fra det helt basale til behandling av de 
mest komplekse skadene. 

Vår gjesteforeleser er Steven Moran, sjefen for 
Plastikkirurgisk avdeling ved Mayo-klinikken 
i Rochester, USA. I tillegg vil vi benytte oss av 
egne krefter i og utenfor foreningen.
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Det er søkt om 12 tellende timer til spesialiteten 
ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi, og generell 
kirurgi. 

Påmelding til vår tekniske arrangør KSCI på www.
ksci.no innen 10.12.2011 da vi har garantert for 
rommene ved Ilsetra. 

Velkommen!

På vegne av styret,
Hebe Kvernmo
Kursleder 
Leder Norsk forening for håndkirurgi
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Invitasjon til vintermøte på Kvitfjell
3. - 5. Februar 2012

Norsk Artroskopiforening ønsker 
velkommen til et nytt vintermøte. Møtet 
arrangeres på GubrandsGard Hotell på 
Kvitfjell, og foreningen har booket hele 
hotellet. Vi satser på å ha den samme 
uformelle, sosiale og familievennlige 
ramme, med gode muligheter for sport og 
friluftsaktiviteter.  

GubrandsGard Hotell ligger i alpinbakken, og 
preparerte langrennsløyper starter også rett utenfor 
døren. Programmet er lagt ut på hjemmesiden, www.
artroskopi.no. Norsk skulder- og albueforening 
avholder også i år en sesjon lørdag formiddag. Det 
ligger an til å bli et godt faglig møte med mange 
interessante foredrag og diskusjoner. Kursstart blir 
fredag 3. februar kl. 16.00. 

Kursavgift 2 200.- (ikke inkludert i oppholdsprisen)
Denne innbetales til kontonummer 5219 05 03046
OBS!! Må være innbetalt innen: 15.12.11 

Priser for opphold:
Kursdeltager 1745,- per døgn i enkeltrom m/ 
 fullpensjon
 1545,- per døgn i dobbeltrom m/ 
 fullpensjon

Ledsager   1395,- per døgn med fullpensjon
Barn 5 – 15 år  700,- per døgn
Barn 0 – 4 år  Gratis i foreldrenes seng

Prisene inkluderer overnatting, frokost (lør og søn), 
lunch (lør og søn) og middag (fre og lør). 

Mot en ekstra kostnad, kan følgende bestilles:
Junior suite per døgn  750,-
Suite per døgn  1500,-
Ekstraseng per døgn (barn)  150,-
Ekstra lunch per person  275,-
Dagpakke (uten overnatting, 
dekker måltider)  750,-

Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening, og 
man kan derfor søke utdanningsfond III.

BINDENDE PÅMELDING INNEN 15. DESEMBER 
2011

Påmelding gjøres på hjemmesiden 
www.artroskopi.no eller til e-mail 
post@artroskopi.no 

Hvis påmelding via e-mail, husk å ta med: 
Navn, sykehus, tlf. og e-mail, antall voksne og 
barn (alder), type og antall rom, antall døgn, 
evt. ekstraseng, evt. dagpakke, evt. andre 
kommentarer/ønsker
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Nordisk revmakirurgisk/ortopedisk konferanse i 
Haugesund 18.-20. april 2012

Norsk Forening for Revmakirurgi inviterer 
til nordisk konferanse i Haugesund i april 
neste vår.   

Vår forening fyller 40 år neste år og er den eldste 
revmakirurgiske foreningen i Norden. Vi har satt 
sammen et faglig program som burde interessere de 
fleste revmakirurger/ortopeder og i tillegg blir det 
stor jubileumsfest i en av våre flotteste kystbyer på en 
tid av året der vi alle ser lyst på livet. Konferansen blir 
engelskspråklig av hensyn til finnene og vår svenske 
søsterforening har allerede avlyst sitt vårmøte for å 
komme til Haugesund. I tillegg har vi et samarbeid 
med fotkirurgene og skulder/arm-foreningen for å få 
til et bredt og godt program.
Av programmet kan jeg nevne:

• Revision problems in shoulder, elbow and ankle 
prosthesis – Scandinavian experiences

• Radiocarpal (wrist) prosthesis – where do we 
stand in Norway and abroad?

• Computer navigated knee prosthesis – is there 
still a place for it or do we need other systems?

• Prosthesis related infections – can it be reduced 
to zero?

• Report from the Swedish RA-register (RAKIR)
• Rheumatic foot: The role of arthrodesis and 

interpositional arthroplasty
• Arthroscopy in RA-pasients: Is there a role for 

reconstructive tissue surgery?
• Biological treatment and surgery – still a 

dangerous combination?

Vel møtt!
Ola Aarseth, Leder, Norsk Forening for 
Revmakirurgi
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Topics:
Revision problems in shoulder, elbow and ankle 
prosthesis – Scandinavian experiences

Radiocarpal (wrist) prosthesis – where do we stand in 
Norway and abroad?

Computer navigated knee prosthesis – is there still a 
place for it or do we need other systems?

Prosthesis related infections – can it be reduced to 
zero?

Report from the Swedish RA-register (RAKIR)

Rheumatic foot: The role of arthrodesis and 
interpositional arthroplasty

Arthroscopy in RA-pasients: Is there a role for 
reconstructive tissue surgery?

Biological treatment and surgery – still a dangerous 
combination?

CONFERENCE 
ON RHEUMATIC AND 
ORTHOPAEDIC SURGERY

HAUGESUND,  NORWAY - APRIL 18.-20. 2012

First announcement

Wellcome to meet and learn from experienced 
surgeons from all over Scandinavia!

Furthermore:
The Norwegian Society for Rheumatic Surgery is 
celebrating its 40 year anniversary as the oldest 
society in Scandinavia. 

We promise an  interesting scientific program with 
the most experienced collegues in Scandinavia and a 
great celebration in a fantastic town by the 
Norwegian atlantic seaside!

On behalf of the Norwegian committee
Ola Aarseth, Kari Eikvar, Hanne Osnes Ringen

Registration www.ksci.no due to start mid december 2011

HAUGESUND  
NORWAY

APRIL 18.-20. 2012
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Smith & Nephew Artroskopistipendium 2012

Smith & Nephew Artroskopistipendium er 
i år er øket til kr 40 000,-. Søknadsfrist 15. 
desember.   

Statutter for  Smith & Nephew Artroskopistipendium
1. Stipendiets navn: Smith & Nephew 

Artroskopistipendium.
2. Stipendiet er på kr 40 000,- og utdeles en gang 

årlig i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings 
årsmøte.

3. Stipendiet kan tildeles medlem av Norsk 
Artroskopiforening etter skriftlig søknad.

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

5. Norsk Artroskopiforening foretar utlysing av 
stipendiet.

6. Vedtak om tildeling fattes av stipendstyret 
med to medlemmer oppnevnt av styret i Norsk 
Artroskopiforening og et medlem fra Smith & 
Nephew A/S. Medlemmene av stipendstyret 
oppnevnes for 2 år av gangen.

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

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

Søknad skal innsendes  til stipendstyret  i word-
format som vedlegg til e-post.
E-post: gisle.uppheim@lds.no

SØKNADSFRIST: 15 DESEMBER 2011

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 2012



64 Norsk Ortopedpost • 4 - 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 priori-
tert. 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 spesi-
aliserte salgsteam som jobber 
mot allmennpraktiserende leger,
sykehus og apotek, i tillegg har
vi en forretningsenhet innenfor
Consumer Health. Nycomed har
36 salgskontorer i 15 europeiske
markeder, inkludert CIS.
Produksjon foregår i Norge,
Danmark, Østerrike, Belgia og
Estland. Selskapets hovedkontor
ligger i Roskilde, Danmark.
Antall ansatte er ca. 2800.
Nycomed har nå gleden av å
kunne tilby midler til forsknings-
grupper/personer som driver
prosjektbasert forskning innen
osteoporose.
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Nof stipend til støtte til 
forskningsarbeid, videre- og 
etterutdanning, eller kurs- og 
kongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 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 for-
skningsarbeid eller hospiter-
ing 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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PROFIX™
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Beste Dokumenterte 10-års Resultat (NRL 2009)
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™ Trademark of Smith & Nephew

EFORT Travelling Fellowship
Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avs-
luttet 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
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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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