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At redaktøren lider av en uhel-
bredelig, sannsynligvis nostalgi-
betinget, Sverige-fetisj er vel nå 
åpenbart for de fleste av dere 
som har lidd dere gjennom det 
siste halve årets Nop-skriverier 
fra min hånd. Skriverier som for 
øvrig på mirakuløst vis har sklidd 
urefusert og usensurert gjennom 
redaksjonen. At jeg i tillegg er 
rammet av en moderat til kraftig 
grekofili er nok en av mine mørk-
ere, mer ukjente sider, og har sin 
forklaring i vedvarende, tung ek-
sponering for stolte grekere uten 
volumkontroll i studietiden. Jeg 
har besøkt noen av dem på hjem-
mebane ved et par anledninger, 
og det er jo, til tross for at Hellas 
angivelig fremdeles er en del av 
det europeiske fellesskapet, som 
en eksotisk kultursafari for en 
sosialdemokratisk oppflasket, 
matpakkenorsk ordensperson. 
Svære søndagsmiddager som 
gjerne strekker seg over flere 
timer og selvfølgelig kulminerer 
med at gøtta trekker ut i skyggen 
for å nyte heslig, kald digestif 
og en ekstra tjæreberiket gresk 
sigg eller to. ALLe røyker i Hellas, 
selv vanligvis ikke-røykende 
besøkende fra tobakkfundamen-
talisters fødeland. I mellomtiden 
håndterer storfamiliens kvinne-

lige medlemmer, som ved en 
ufravikelig naturlov, oppvasken 
og begeistrer den obligator-
iske, ufriserte husbikkja med 
restesnacks. 

Snikksnakk og small-talk
Grekerne, i alle fall de jeg pleiet 
omgang med, er opplyste om og 
stolte av sin historie uten at det 
blir kaxig som svenskene sier. 
Skrytetur til diverse greske tem-
pelruiner, pålagt åpenmunnet 
beundring av Akropolis og 
kveldsleksjoner om demokratiets 
vugge og de virkelige filosofer, er 
alle påregnelige utslag av ethvert 
hjemme-hos opphold i Hellas. 
Som alltid når man ukritisk stuer 
sammen en gruppe relativt ens-
artede akademikere i et røykfylt 
rom etter solnedgang og tilsetter 
små, kontrollerte mengder 
ouzo, utløses (dessverre) også 
i medisinsk dominerte kretser 
et skred av fagrelatert snikk-
snakk, vanligvis grunnleggende 
uinteressant for utenforstående. 
Vannkjemmede forsvarsadvo-
kater møter palestinabeskjerf-
ede sosionomer midtveis og 
dyrker i fellesskap myten om den 
sympatiske voldsmannen hvis 
traumatiske oppvekst legitim-
erer bevisstløs helgefyll med 
tilhørende karatutøvelse i taxikø. 
Økonomer mimrer beskjemmet 
om de billige dressene de viste 
seg offentlig med i BI-tida, 
utveksler innside-tips og klekker 
ut nye meningsløse minste- 
pensjonsinvesteringsprodukter 
som kan prakkes på gamle-
hjemmets Alzheimer-klientell. 
Også leger, eller ortopeder i 
vårt tilfelle, lar samtalen flyte 
med det som riktignok til sam-
menligning er ganske dølle 

lege-greier; kontroverser i siste 
proteseregisterrapport, håpløse 
administratorer med åpenbare 
aner fra Mordor og IT-løsninger 
som dokumentert medfører 
redusert levealder – for leger. 
Fordelen med dette kjedelig 
forutsigbare, sosiale ritualet når 
man befinner seg i Hellas, er 
at samtalen automatisk favner 
så mye bredere enn det fag-
tekniske. 

ghostwriters
Nest etter de fantastisk krea-
tive navnene (Agamemnon er 
min personlige favoritt. Smak 
på det navnet!) og den relativt 
tvilsomme livsførselen, er det 
mest fascinerende med de gode 
gamle antikke filosofene, som 
alltid blir trukket frem dersom 
forsamlingslokalet rommer minst 
en greker med grunnleggende 
engelskkunnskaper, at deres 
gjennomtenkte betraktninger 
stort sett er like allmenngyldige 
for enhver tidsepoke, også vår, 
som de var for antikken. det var 
under en slik seanse, i Aten, i 
godt selskap med en håndfull 
arbeidssøkende, hjemmeboende 
greske leger, navnet Hippokrates 
naturligvis dukket opp ganske 
tidlig i kveldens forløp. Selv om 
mitt greske selskap hardnakket 

REDAKTØRENS HJØRNE !

!Alexander Seldal
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insisterte på at Hippokrates fra 
Kos var en faktisk person som 
levde omtrent 400 år før Kristus, 
anerkjent som legekunstens far, 
og forfatter, i så fall en for tids-
epoken svært produktiv sådan, 
av minst 60 av medisinens 
tidligste verker, er der mye som 
tyder på at mannen og myten 
var mer av det siste og mindre 
av det første. det råder liten tvil 
om at han var en reell historisk 
person, men historikere er i dag 
overbevist om at mye av hans 
nedskrevne tekster og arbeid er 
forfattet av andre over et lengre 
tidsrom, og senere tilskrevet 
Hippokrates for å bygge opp 
om myten og fenomenet. dette 
underslår ikke betydningen han 
har fått for den første frem-
veksten av, i alle fall tidsepokens 
øvrige skoler tatt i betraktning, 
rasjonelt basert medisinsk prak-
sis. Man kan vel betrakte dette 
som de tidligst kjente eksempler 
på ghost-writing, den gang ikke 
så uvanlig, i dag aktualisert og 
problematisert innen fag- 
litteraturen.

Primum non nocere
den hippokratiske ed kjenner vi 
alle til, selv om min påstand er at 
ingen kan gjengi en eneste linje 
av innholdet, meg selv inkludert. 
Så har da heller ikke eden noen 
videre praktisk relevans for vårt 
yrke i dag annet enn å være 
en slags symbolsk tradisjons-
bærer. den seiglivede myten 
at avsvergelsen av eden er et 
slags rituelt inklusjonskriterium 
ved avslutningen av studiet og 
inntreden i legeverden ved-
likeholdes vel kun av ulidelige 
legeromaner og pinlig dårlige 
sykehusserier. Jeg kan i alle fall 
ikke huske å ha avlagt noen ed, 
og jeg var, i motsetning til noen 
av mine medstudenter, ved full 
bevissthet under avslutnings-

seremonien. Primum non nocere, 
”først (og fremst) ikke (for)
volde skade”, tilskrives ofte 
Hippokrates og antas av mange 
være det bærende prinsipp i den 
hippokratiske ed. Man sauser 
dette sammen med ordspråket 
”sjelden kurere, ofte lindre, alltid 
trøste”, tilskriver det hele Hippo-
krates og tror seg ha kondens-
atet av Hippokrates’ ed og lære i 
en enkel, letthuskelig kortvers-
jon. dette er naturligvis feil. dere 
tror vel ikke jeg hadde giddet å 
skrive halvannen side om dette 
hvis jeg ikke hadde et nerdete 
besserwisser-poeng i bakhånd? 
den skolerte vil for lengst ha 
erkjent at primum non nocere 
selvsagt er latin, selv måtte jeg 
konsultere Google for å innse 
dette… Hippokrates var gresk og 
brukte utelukkende, som enhver 
stolt greker, det greske språk. 
det latinske begrepet oppstod 
nok som et resultat av en ganske 
frimodig tolking av de hippokra-
tiske verker i oversettelseproses-
sen fra gresk. ”Sjelden kurere, 
ofte lindre, alltid trøste” har sin 
opprinnelse i middelalder-Frank-
rike, nøyaktig rettighetshaver 
ukjent. 

Doktor eller selger?
Usikkerheten om opprinnelsen 
er nok for de fleste, unntatt 
mitt greske selskap, rimelig 
uvesentlig. det tar uansett på 
ingen måte glansen verken fra 
Hippokrates’ faktiske betydning 
og livsverk, eller den visdom som 
ligger i disse enkle tesene, og 
edrueligheten disse burde mane 
frem, selv i enkle, operasjons-
kåte ortopedsjeler. Prinsippene, 
enten de er fra antikkens 
Grekenland eller ei, er mer enn 
noensinne høyaktuelle i vårt tids 
resultatorienterte spesialist- 
helsetjeneste, hvor allmenn-
hetens friskhetsforventning 

krysspodes med medisinsk hyb-
ris og kunstgjødsles av industr-
iens tilsynelatende grenseløse 
kreativitet. Akkompagnert av 
de samme prinsipper begraves 
for alltid illusjonen om en tro-
verdig, privat (les kommersiell) 
helsetjeneste fullstendig uberørt 
av andre motiver enn de rent 
medisinske. I alle 
andre sammen-
henger, kanskje med 
unntak av penge-
plasseringsbransjen 
hvor man krampaktig 
insisterer på å kalle 
seg rådgiver, ville 
en påstått uhildet 
fagutøver som 
potensielt profitterer 
på sine produkt-
anbefalinger enten 
blitt kalt ved sitt 
rette navn; selger, 
eller i det minste 
betraktet som inha-
bil. Helsetjenester 
handler i dag både 
om etikk og butikk, 
men sjelden eller 
aldri begge deler 
i like stor grad, til 
enhver tid

!Alexander Seldal,
Redaktør
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LEDER

!Ketil J. Holen

u

vi markerte oss!
Og på det faglige område må vi si at Norge gjorde 
seg særlig bemerket, ikke med mange foredrag, 
men blant de seks foredrag som var nominert til 
”Best paper award”,  var det tre norske. Og spesielt 
moro var det at et av de norske vant, nemlig Tina 
Wik og hennes ”Increased risk of intraoperative 
periprosthetic fracture for an ultrashort femoral 
stem shown in laboratory experiments and finite 
element analysis”.  For meg var det selvfølgelig 
ekstra moro at Tina jobber i Trondheim, og driver 
sitt forskningsarbeid ved vår forskningslab, NKSOI  
(presentert i NOPens påskenummer). dette tyder 
på at norsk ortopedisk forskning er helt på høyden 
i Norden, her trenger vi ikke ”stå med lua i handa”. 
Men vi må ikke la det stoppe med dette, vi må bli 
flinkere til å presentere vitenskapelige arbeider 
utover vårt nærområde. Vi bør i større grad bruke 
de store internasjonale kongressene, som for 
eksempel eFOrT, AAOS, som presentasjonsarena. 
dette vil igjen ha betydning for vårt eget Høstmøte, 
og bidra til ytterligere å heve den faglige 
standarden på vårt eget møte.

LiS-forening
Arbeidet for en bedre utdanning har alltid hatt 
stor betydning i Nof, og det å ha gode relasjoner 
til våre assistentleger, nå LIS-kandidater, er svært 
viktig. I Sverige og Nederland er det etablert egne 
organisasjoner for leger i ortopediutdanning. 
disse jobber tett inn mot moderforeningen. I dette 
nummeret av NOP’en har vi invitert lederen for den 
svenske foreningen for leger i ortopediutdanning 
til å skrive om denne foreningens arbeid. Styret 
i Nof ønsker å etablere en slik LIS-forening i 
ortopedi, og vil fremme et slikt forslag på årets 
generalforsamling. Vi vil foreslå økonomisk støtte 
til etableringen av en slik forening, samt at lederen 
av LIS-foreningen skal ha fast plass i Nof-styret. 

dette håper vi vil kunne engasjere våre yngre 
kolleger i enda større grad, og vi tror at dette vil 
være en viktig vitamin-innsprøytning til foreningen.

Løpske kostnader?
Om fire uker starter ferieavviklingen ved 
norske sykehus, og aktiviteten tas ned til et 
minimum. Sommeren er en herlig tid, ofte altfor 
kort her i landet. det er herlig å kunne ha fri 
sammenhengende i flere uker. Jeg tror likevel 
at mange norske sykehusleger vil ”ta med seg 
” jobben inn i ferien, fordi det er stor uro ved 
mange sykehus.  På meg virker det som om 
spesialisthelsetjenesten har blitt den ”store, 
stygge ulven” som skal tas. det er et voldsomt 
fokus på hvor dyr spesialistheletjenesten er, og 
at bevilgningene har løpt løpsk. Når det gjelder 
ressursbruken til helsevesenet hører vi stadig fra 
sentrale myndigheter at det bare er USA som bruker 
mer enn Norge på helse pr. innbygger. dette er én 
måte å bruke tall på, men hvis du beregner bruk 
i forhold til BNP, så er vi på OeCd-gjennomsnittet 
(OeCd-rapport ”Health at a glance 2009”). Hva 
vet vi så om utgiftene til spesialisthelsetjenesten? 
I econ-rapport nr. 2009-056, som econ Pöyry 
utarbeidet på oppdrag fra dnlf om ressursbruk 
i spesialisthelsetjenesten, kommer det klart 
fram at mesteparten av de økte bevilgningene i 
perioden 2002-08 har gått til lønns- og prisvekst 
og økte pensjonskostnader. den reelle veksten i 
bevilgningene i samme periode er anslått til ca. 4,5 
milliarder kroner, som gir en vekst på ca. 1% pr. år. 
effektiviseringstiltak har nok ført til at den reelle 
aktivitetsveksten har vært noe større. Likeledes 
kommer det fram i rapporten at lønnsveksten i 
foretakene har ligget litt høyere i helseforetakene 
enn i andre grupper i samfunnet fra 2002-08. I 
rapporten presiseres det at legenes lønnsvekst 
ikke har vært høyere enn for andre yrkesgrupper 

Kjære kolleger!

Nordisk Ortopedisk Forenings kongress i Århus er nettopp avviklet, etter 
min mening med stor suksess. På det meste var det over 750 deltagere på 
kongressen. Det viktigste, nemlig det faglige, var godt ivaretatt med flere 
spennende og meget gode symposier, og mange flotte frie foredrag. 



ORTOPEDISKE IMPLANTATER

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

også som modulært system.

Corail hofteprotese
Den best doku men terte usementerte  

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

LCS kneprotese
LCS har roterende bæreflater på 

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

C-Stem AMT hofteprotese
Høyglanspolert trippel tapered 

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

og Cr/Co.

Pinnacle
Usementert koppsystem med mulig-

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

3 ulike artikuleringer.

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

og usementert bruk.

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

columna.

DePuy trauma 
Innovative løsninger for behandling 

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

Arthrex
Instrumenter og implantater til 
artroskopiske- og mini invasive  

prosedyrer.



13Norsk Ortopedpost • 2 - 2010

i foretakene.  den reelle lønnsvekst for leger 
blir jo vanskelig å beregne, foretakenes stadige 
nedskjæringer på tjenesteplaner (UTA-tid) opphever 
jo i mange tilfeller en lønnsvekst. Det er ikke 
mange yrkesgrupper som opplever det. Likevel 
krever foretakene økt aktivitet, og dette har skapt 
både irritasjon og uro på mange arbeidsplasser.

Byråkratiet sluker helsekroner
 Selvfølgelig er det usikkerhet vedrørende slike 
analyser, og det gjør man også oppmerksom på 
i econ-rapporten. Men ut fra tilgjengelige tall, 
budsjetter og lignende har de kommet fram 
til konklusjoner som har en vesentlig grad av 
sikkerhet ved seg. Så blir det opp til andre å bruke 
de resultatene på en mest mulig korrekt måte. et 
økende helsebyråkrati sluker stadig mer og mer 
av bevilgningene, og dette er en politisk ønsket 
situasjon. Verdien av byråkratiet kan sees på to 
måter, enten som en unødvendig ekstrautgift som 
tar penger fra pasientrettet arbeid, eller som en 
nødvendighet for å få kontroll over utgiftene. det 
siste klinger tydeligvis best i politikernes ører, 
men et overadministrert helsevesen er neppe 
det mest effektive. Om få dager reiser jeg på 
dnlfs Landsstyremøte for første gang. det går 
over tre dager, og det er en voldsom saksliste 
som er lagt fram. Blant annet vil legers lønns- 
og arbeidsforhold bli diskutert. det skal bli 
spennende å følge denne debatten, jeg håper at 
dnlf kan komme med konstruktive innspill rettet 
mot sentrale myndigheter som ivaretar også 
spesialisthelsetjenestens interesser.

Traumesymposiet 2010 på Holmenkollen
I vår har styret hatt en vanskelig sak til behandling, 
og det var høstens Traumesymposium. det var nå 
vår tur til å arrangere symposiet, dette arrangeres 
annethvert år på Holmenkollen (NKF) og Plaza 
(Nof ). I år ønsket Traumeutvalget å arrangere et 
to-dagers symposium, vi har blitt enige med NKF 
og Traumeutvalget at arrangementet også i 2010 
skal arrangeres på Holmenkollen Park. Årsaken er 
økonomi, utgiftene for et todagers symposium ved 
Plaza kunne blitt så store at vår forenings økonomi 
ville blitt truet, styret valgte derfor å overføre 
arrangementet til Holmenkollen. det faglige er 
uansett godt ivaretatt også fra ortopedisk side, 
og dette betyr ikke at Traumesymposiet alltid skal 
arrangeres på Holmenkollen. Vi arrangerer gjerne 
et symposium senere, men da med et helt annet 
budsjett.

Husk abstracts!
etter sommeren kommer fristen til å sende inn 
abstracts til Høstmøtet og søke stipender alltid 
overraskende fort. derfor vil jeg igjen oppfordre alle 
til å sende inn abstracts til Høstmøtet og søke på 
de tilgjengelige stipendene, og bli med på ”høstens 
vakreste eventyr”. Og til alle avdelingsoverlegene 
rundt omkring, støtt LIS-kandidatene slik at de kan 
reise.

Ha en riktig god sommer, så sees vi på Plaza i 
oktober. 

!Ketil J. Holen,
Leder

Holmenkollen Park Hotel Rica
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FORENiNgSNYTT

Forslagene var på professor Lars Lidgren fra 
Sverige, og professor emeritus Pål Benum fra 
Norge. Begge ble utnevnt ved akklamasjon, og er 
selvfølgelig verdige æresmedlemmer. I forbindelse 
med utnevnelsen av Pål Benum, ble han presentert 
på følgende måte av undertegnede, som leder for 
Norsk ortopedisk forening:

”As President of the Norwegian Orthopedic 
Association, I am very happy to announce this 
proposal for a Honorary Membership in The 
Nordic Orthopedic Federation. The proposed 
Honorary Member is a remarkable person, he is an 
internationally well-known orthopedic surgeon, 
and he is a Norwegian. He was born in 1935, and 
graduated from the medical school in Bergen, 
Norway, in 1961. As a student and resident, he 
participated in the Olympic Championship in track 
and field, long distance.

Pål Benum

Professor emeritus Pål Benum;  
Nytt æresmedlem i Nordisk Ortopedisk Forening
Under Nordisk ortopedisk forenings generalforsamling i Århus ble det fremmet forslag på to nye 
æresmedlemmer. 
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Fra venstre; Bjarne Møller-Madsen, Ketil Holen, Lars Lidgren, Pål Benum, Niek van Dijk

He defended his thesis in 1974, an experimental 
study in dogs on “Autogenous transplantation 
of apofyseal cartilage to osteochondral defects 
in joints”. He has been working as professor 
and orthopedic surgeon at Trondheim University 
Hospital since 1976, from 1985 as head of the 
department of orthopedic surgery. Since 1986, I 
have had the privilege to work at his department. 
During his leadership, the department developed 
to be the most attractive in orthopedic surgery in 
Norway. The number of theses from the department 
was remarkably high in this period.

His academic career includes 75 scientific papers, 
editing and writing of a textbook in orthopedic 
surgery, and the development of a customized 
non-cemented femoral stem. His work concerning 
the femoral stem led to the establishment of a 
National Research Centre of Orthopedic Implants in 
Trondheim, which he was leading from 1998-2006.

He has been President of the Norwegian Orthopedic 
Association, and he was President of the 43rd NOF 

Congress in 1986. He was a member of the Acta 
board in 1987-88. He is an Honorary Member of 
The Norwegian Orthopedic Association and The 
Norwegian Surgical Society. In 2006 he was honored 
as Knight of 1. class of The Royal Norwegian St. 
Olavs Order for his work in orthopedics.

So, please accept professor emeritus Pål Benum, as 
Honorary Member of NOF”.

det skulle være unødvendig å si det, men 
Generalforsamlingen aksepterte selvfølgelig 
forslaget med stor applaus, og etter overrekkelse 
av diplom fra NOF-President Niek van dijk, holdt 
kandidaten en kort takketale. Pål Benum er den 
tredje nordmann som utnevnes til æresmedlem i 
NOF, og den første siden 1952.

!Ketil J. Holen,
Leder
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vil du bli medlem av Norsk Hofte- 
og Knekirurgisk Forening (NHKKF)?
(Norwegian Society for Hip and Knee Surgery, NSHKS)

Høsten 2009 ble det etablert en forening med fokus på kirurgi på hofte- og kneledd i Norge. 
denne subspesialiseringen angår en stor del av norske ortopeder. Til tross for at resultatene stadig 
blir bedre ved protesekirurgi, introduseres hele tiden nye teknikker og materialer, og nye trender 
påvirker oss alle. et vell av artikler publiseres hvert år, så det er et kontinuerlig behov for diskusjon 
og oppdatering.

Målet for foreningen er å være en diskusjonsplattform for aktuelle spørsmål innen feltet. Vi ønsker å 
samle nasjonal kompetanse og fremme internasjonalt samarbeid med kirurgen og pasienten i fokus, 
samt å arbeide for et framtidsorientert samarbeid med industrien.

Forenings første arbeidsoppgaver blir å arrangere symposium på Høstmøtet, samt etablere en 
tilstedeværelse på Vintermøtet.
 

LEDER:   Stephan M. röhrl, Oslo Universitetssykehus
  s.m.rohrl@medisin.uio.no

NESTLEDER: Geir Hallan, Haukeland Universitetssykehus
  geir.hallan@helse-bergen.no

STYREmEDLEm: Mona Badawy, Hagavik Kysthospitalet
  mona.badawy@helse-bergen.no

SEKRETæR:  Kristian Bjørgul, Sykehuset Østfold
  krisbjorgul@gmail.com

KASSERER: Tarjei egeberg, St. Olav Universitetssykehus
  tarjei.egeberg@stolav.no

vARAmEDLEm: eirik Aunan, Lillehammer Sykehus
  Eirik.Aunan@sykehuset-innlandet.no

Ønsker du å være med og støtte dette arbeidet fra starten kan du bli medlem ved å sende en epost til:

post.nhkkf@gmail.com

Inkluder i eposten navn og fødselsdato, adresse, foretrukket epostadresse samt hovedinteresse-
område (kne, hofte etc.).

Introduksjonspris for 2010 er 150 kroner. Videre årsavgift 300 kroner. Betales inn til dNBNor 
kontonummer 1503 16 16635 (Medlemskap startes ved innbetalt årskontingent).

Etter vedtaket på generalforsamlingen 2009 ble det etablert et styre som består av:
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vi gratulerer…
…Tina Strømdahl Wik som under Nordisk orto-
pedisk forenings kongress i Århus nylig mottok 
Best Paper Award for presentasjonen Increased 
risk of intraoperative periprosthetic fracture for 
an ultra-short femoral stem shown in laboratory 
experiments and finite element analysis. 

Tina er fra Trondheim, gift og har 
tvillinger på fire år. Hun studerte 
medisin ved NTNU, uteksaminert 
2003. Hun ble i 2006 ansatt i en 
LIS-stilling ved ortopedisk 
avdeling, St. Olavs hospital, men 
ble tidlig fanget av forskningen 
og har siden 2007 vært ansatt i en 

d-stilling tilknyttet Norsk kompetansesenter for 
ortopediske implantat (NKSOI) hvor hun for tiden 
arbeider på sin doktorgrad med eksperimentell 
biomekanisk testing av hofteproteser som tema.

Best Paper Award betyr veldig mye for henne 
personlig, på samme måte som det betyr mye 
for ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital 
og for norsk ortopedi. dette burde være en stor 
inspirasjon for alle unge ortopediske forskere i 
Norge, og viser at norsk ortopedi også kan hevde 
seg innen eksperimentell forskning. BRAvO! 

!Alexander Seldal



64
2-

Ae
n2

00
3(

2)
06

.0
5L

in
k

642-V3-Ano2004(2)03.06Link  30.03.2006  9:09 Uhr  Seite 1

* SPII® STAMMEN HAR EN 
OVERLEVELSE PÅ 95.4% 
ETTER 15 ÅR PÅ 55 718 
PROTESER

*ÅRSRAPPORT 2006
SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRET

LINK® LUBINUS SPII®

H
O

FT
E

LINK NORWAY AS · Energivegen 5 · N-2050 JESSHEIM · Tel. 22 72 16 80 · Fax. 63 97 81 34 
E-post: firmapost@linknorway.no · Internett: www.linkhh.com · Produksjon: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG

100094Hel.indd   1 12-09-08   15:16:26



21Norsk Ortopedpost • 2 - 2010

u

Ortopedisk avdeling Oslo universitetssykehus – 
bakgrunn, visjoner og hverdag
Ortopedisk avdeling Oslo universitetssykehus ble etablert 1. januar 2010, ett år etter Oslo 
universitetssykehus (OUS) så dagens lys, og består av fire tidligere separate enheter med 
aktivitet på seks lokalisasjoner. 

Avdelingen fra Aker har også 
aktivitet på Ski sykehus, 
avdelingen fra Ullevål har stor 
virksomhet på Legevakten i 
Oslo sentrum i tillegg til på 
hovedhuset, mens ortopedi 
på rikshospitalet har vært 
fordelt med en avdeling i det 
(ennå relativt) nye sykehuset 
på Gaustad og en enhet i en 
tverrfaglig kreftkirurgisk seksjon 
på radiumhospitalet.

Målet med sammenslåingen 
er å sikre Oslo-befolkningen et 
fullverdig ortopedisk lokal-
sykehustilbud samtidig som 
regions- og landsfunksjoner 
innen ortopedi tilbys likeverdig 
til Helse Sør-Østs og Norges 
befolkning.  For å nå målet må 
vi gradvis samle avdelingen på 
maksimalt to lokalisasjoner 
mens vi ivaretar alle eksister- 
ende, sterke fag- og forsknings-
grupper og velger og videre-
utvikler det beste fra alle kulturer.

Litt historikk og bakgrunn for 
ortopedien i Oslo
Samling av ortopedien i Oslo 
er ingen ny ide, men forskjeller 
i eierskap av sykehusene og 
motstand i fagmiljøene har 
hindret gjennomføringer som 
kunne synes fornuftige sett 
utenfra.  Nå har vi en unik 
mulighet til å realisere visjonen 
mange av oss deler, dog med 
en liten hake.  de to private 
sykehusene som fortsatt er 
sentrale i Oslos helsevesen, 
Lovisenberg diakonale sykehus 
og diakonhjemmet, er ikke en 
del av OUS og har begge stor 
ortopedisk virksomhet. Målet må 
være å få til et godt, vinn-vinn 
samarbeid mellom disse viktige 
ortopediske miljøene og den 
store, sammenslåtte avdelingen i 
OUS, Ort-OUS.

Ort-OUS har sine røtter i fem 
ortopediske og kommunale 
sykehus. eldst er Sophies 
minde Ortopedisk Hospital 
(SmOH), som hadde sin start 
som Arbeidsskolen for vanføre i 
1892 og ble den landsdekkende 
Sophies Minde yrkesskole 
og klinikk fra 1897. det var 
Bülow-Hansen som sto for 

den korrigerende ortopediske 
kirurgien, samtidig som prof-
essor Julius Nicolaysen naglet et 
og annet dislokert lårhalsbrudd 
på rikshospitalet og ellers sto 
for operativ skadebehandling. 
SMOH ble tilknyttet Universitetet 
i Oslo i 1950-årene, og Ivar Alvik 
ble første professor i ortopedi i 
Norge i 1959 (dosent fra 1953).

Kronprinsesse märthas 
institutt (Kmi) ble opprettet i 
1956 for å behandle ortopediske 
følger av polio med Henrich 
Nissen-Lie som leder. Fra 1965 
ble sykehuset Statens Senter 
for Ortopedi (SSO) sammen 
med SMOH.  da behovet for 
poliorelatert kirurgi dalte, 
spesialiserer KMI seg tidlig innen 
all håndkirurgi og nevroortopedi.

Aker fikk en ortopedisk avdeling 
i 1964 som det første av Oslos 
kommunale sykehus med Adolf 
Møllerud som leder.  Avdelingen 
drev utstrakt elektiv virksomhet, 
blant annet innen barneortopedi 
og ble en foregangsavdeling 
innen artroskopisk kirurgi og 
konservativ bruddbehandling 
etter Sarmientos prinsipper. 
Avdelingen har opprettholdt 
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et populært utdanningstilbud 
innen ortopedi ved at man 
på 1990-tallet, da ø-hjelps-
funksjonene hadde forskjøvet 
mye av den elektive kirurgi, 
fikk til et samarbeid med 
Lovisenberg om rotasjon av 
leger under spesialisering. Knut 
Strømsøe ble første professor 
i ortopedi i 1998 og samtidig 
avdelingsoverlege. 

Oslo Sanitetsforenings 
Revmatismesykehus (OSR) fikk 
sin avdeling for revmakirurgi fra 
1966 med Jan Pahle i spissen.  
den ble en del av rikshospitalet 
i 1995 samtidig med SSO som da 
ble omdøpt til Rikshospitalet 
Senter for Ortopedi (RSO), 
og i 2002 en del av den 
fusjonerte Ortopedisk avdeling, 
rikshospitalet.

Ortopedien på ullevål var en 
integrert del av de to kirurgiske 
avdelingene 2 og 3 med 
front-kompetanse på brudd-
behandling og hoftekirurgi, 
men det var først da Antti Alho 
i 1983 ble første professor 
og leder at man fikk en egen 
ortopedisk seksjon, da som en 
del av kirurgisk klinikk. Alhos 
hovedinteresser var innenfor 
traumatologi og onkologisk 
ortopedi, og ortopedien 
ble under hans ledelse en 
sentral del av den organiserte 
multitraumebehandlingen på 
sykehuset. Seksjonen ble til 
avdeling i 1991.

Radiumhospitalet har drevet 
den onkologiske ortopedi siden 
1999 da Gunnar Follerås og 
Sigmund Skjeldal tok med seg 
den kirurgiske virksomheten 
fra SMOH som en konsekvens 

av et mangeårig samarbeid. 
Virksomheten ble en del av en 
onkologisk seksjon innen 
Kirurgisk klinikk da radiumhos-
pitalet og rikshospitalet 
fusjonerte i 2005.

Oslo ortopediske 
universitetsklinikk (OOu) var et 
godt fundert prøveprosjekt med 
organisatorisk sammenslåing av 
de ortopediske avdelingene på 
Ullevål og rikshospitalet (rSO) 
i årene 2000–2002 ledet av Lars 
engebretsen.  OOU ble oppløst 
av Helse Sør og Helse Øst som 
noe av det første de gjorde 
etter helsereformen, for å sikre 
den spesialiserte ortopediske 
virksomheten på rSO.  det ble 
samtidig gitt føringer om at 
Ullevåls ortopediske avdeling 
skulle videreutvikles som et 
hovedsenter for ortopedi i 
regionen. Sett med egne øyne 
har begge målsettinger lykkes.  
Ullevål-delen av OOU ble en 
egen klinikk, Ortopedisk senter, 
og etter omorganiseringen i 2006 
den klart største avdelingen 
innen Bevegelsesdivisjonen.

Oppløsningen av OOU i 2002 
førte til samling av statens 
ortopediske virksomhet i 
Oslo (utenom kreftkirurgien) 
i én ortopedisk avdeling på 
Rikshospitalet under ledelse av 
Trine Sand Kaastad bestående 
av rSO og revma-kirurgidelen 
av tidligere OSr.  Volumet av 
revmakirurgi ble overført til 
diakonhjemmet i 2003, og bare 
lands- og flerregionale funksjoner 
ble igjen i rikshospitalet etter 
funksjonsfordelingen. Fusjonen 
med radiumhospitalet i 2005 
og etablering av klinikker endret 
organiseringen av avdelingen 

som en del av ØPO-klinikken, 
men ikke av det faglige 
innholdet.

Hovedstadsprosessen
Helse Sør og Helse Øst ble 
fusjonert til Helse Sør-Øst i 2007 
for å muliggjøre Hovedstads- 
prosessen. den berømmelige 
Berlinmuren mellom rikshos-
pitalet og Ullevål skulle vekk 
til beste for Oslos og landets 
befolkning.  Fagmiljøene var 
selvsagt delte i sitt syn på hvor 
nyttig dette var, så også innenfor 
ortopedien, men bestillingene 
kom like fullt.

Dialogkonferansene tidlig i 
2008 var et Helse Sør-Øst (HSØ) 
prosjekt hvor man innenfor de 
sentrale fagområder samlet 
representanter for avdelingene 
fra hele regionen. Leger og 
sykepleiere deltok, og man ble 
delt i grupper som jobbet med 
konkrete oppgaver med mål 
å komme frem til enighet om 
hvilke tilstander som skulle 
tas hånd om på lokalsykehus, 
hvilke på område- og hvilke 
på regionsnivå.  Ortopedien 
ble behandlet i syv grupper og 
revmakirurgien sammen med 
revmatologien i fem. det var 
forbausende stor enighet på 
tvers av gruppene innen de 
fleste områdene. det ble laget 
en rapport hvor resultatene fra 
alle fagområder er sammenstilt, 
men ingen vedtak er gjort, og det 
bebudete regionale fagrådet i 
ortopedi er ennå ikke etablert.

verdiskapningsprosjektet 
kom høsten 2008, også i regi 
av HSØ og med konsulenthjelp 
fra McKinsey.  Innen ortopedi 
var det da bare avdelingene på u
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rikshospitalet og Ullevål som 
ble involvert, for Aker var på 
det tidspunkt lite i fokus med 
hensyn til målet med å kvitte 
seg med dublerte funksjoner 
i Oslo.  I dette prosjektet 
konkluderte man at samordning 
av ortopedien mellom de to 
sykehusene ville gi et potensial 
for å redusere antall vaktlag 
samtidig som man så de 
faglige og forskningsmessige 
mulighetene samordning mellom 
miljøene ville kunne gi.

Styrevedtak 108 i HSØ på 
tampen av 2008 med definering 
av regionens helseområder og 
oppgavefordelingen mellom 
disse, inneholdt også opprettel-
sen av Oslo universitetssykehus 
med klare føringer for virksom-
heten. Sammenslåingen av Aker, 
Ullevål og rikshospitalet skal:

• Forsterke rollen til lokalsykehus
• Samle dagens 28 regions-

funksjoner
• Tilpasse ressurser til redusert

opptaksområde
• Utnytte god bygningsmasse
• Langsiktig målbilde er å sam-

lokalisere regionsfunksjonene 
på Gaustad (egen kommentar: 
der Rikshospitalet nå ligger)

Oslo universitetssykehus ble 
dannet 1.1.2009 men det tok 
nesten et halvt år før øverste 
leder, Siri Beate Hatlen, var på 
plass.  I mellomtiden hadde en 
midlertidig ledelse satt i gang 
prosjekter med tanke på den 
fremtidige organiseringen av 

sykehuset med føringer om 
at den skulle understøtte et 
organisatorisk skille mellom 
lokalsykehusfunksjonen 
og lands-/regionssykehus-
funksjonen og at gode pasient-
forløp skulle ligge til grunn for 
valgt organisering.

integrasjonsarbeidet tok til med 
13 definerte prosjekt, hvor P1 
skulle kartlegge pasientforløp, 
forskning og utdanning og 
foreslå organisering av OUS. en 
av de mange undergruppene 
var en svært bredt sammensatt 
ortopedigruppe ledet av 
Torkil Clementsen som samlet 
tallmateriale i forhold til 
virksomhet og kom med forslag 
til organisering av ortopedien 
i OUS.  Konklusjonen var 
enstemmig – man ønsket 
samling i en ortopedisk 
avdeling med en lokalisasjon 
der det var tatt hensyn til alle 
de samarbeidsforhold som er 
nødvendige for å ivareta alt fra 
håndtering av eldre med brudd 
via multitraumebehandling til 
tverrfaglig håndtering av barn 
med sammensatte lidelser.

Ansettelse av nivå 2 ledere 
for de ti klinikkene (A-J) som 
ble definert og vedtatt etter 
vårens prosjekter, skjedde rett 
før sommerferien i 2009, og 
ortopedien ble plassert i klinikk 
C sammen med nevrofagene 
inkludert voksenhabiliteringen, 
ØNH, øye, plastikkirurgi, 
kjevekirurgi og fysikalsk medisin 
og rehabilitering. Spesielle 

utfordringer innen nevrokirurgi 
gjorde at direktøren i første 
omgang besluttet å dele den 
store klinikk C og øke antallet 
klinikker til elleve, men 
allerede et halvt år senere ble 
C1 og C2 samlet da leder for 
nevroklinikken trakk seg.  den 
resulterende Klinikk for kirurgi 
og nevrofag ledes av Siri Vedeld 
Hammer, som tidligere ledet 
Kreft- og kirurgidivisjonen på 
Ullevål, og har ca. 1700 ansatte. 
Trine Sand Kaastad er klinikkens 
nesteleder og medlem av 
direktørens storledergruppe.  
Sammenslåingen av C1 og C2 har 
ikke forsinket den ortopediske 
samordningen direkte, men det 
er klart at klinikkledelsen har 
fått enda mer å henge i med som 
gjør at det blir mindre ressurser 
til hver av klinikkens mange 
avdelinger.

Dag 1 – 5 (6) ble tidlig definert 
som milepæler i integrasjons-
arbeidet i OUS, med dag 1 
definert til 1.1.2010, da de 
tre tidligere HF-ene Aker, 
rikshospitalet og Ullevål skulle 
samles organisatorisk i ett.  

Dag 2 er allerede 1. juni i år 
(nylig utsatt til 13. september) 
da man skal ha overordnede 
IT-løsninger på plass som sikrer 
felles pasientadministrasjon 
(med unntak av Aker som 
beholder samme system som 
Ahus) og en overordnet portal 
som gjør det mulig for oss å 
hente inn pasientinfo på tvers 
av systemer og lokalisasjoner.  
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OUS har i utgangspunktet 
f.eks. fire forskjellige Pacs, 
men disse skal vi da kunne 
konsultere fra hvilken som helst 
lokalisasjon innen OUS, liksom 
journaler og annet knyttet til 
pasienthåndtering.

Dag 3 er 1.1.2011 da Ahus overtar 
ansvaret for befolkningen i 
Follo kommune minus enebakk 
og bydelen Alna i Oslo. dette 
betyr at Akers nåværende 
befolkningsgrunnlag reduseres 
med 160 000 og at 58% av 
nåværende ortopedisk virksom-
het på Aker fra da skal ivaretas 
av avdelingen på Ahus. I løpet 
av 2011 forventes det også at 
overføringen av pasientgrunnlag 
fra OUS til Vestre Viken vil være 
på plass, men dette affiserer i 
liten grad ortopedien.

Dag 4 er 1.1.2012 da man 
forventer at alle interne 
rokkeringer er gjort som kan 
gjøres innenfor nåværende 
bygningsmasse, og dag 5 er 
fremskyndet med fem år til 
1.1.2015 da målsettingen er at 
man skal ha på plass et nybygg i 
nordenden av rikshospitalet som 
skal gi plass til virksomhet som 
er nødvendig for å understøtte 
multitraumefunksjonen og 
andre regionsfunksjoner som 
ikke får plass på Gaustad innen 
nåværende bygningsmasse.

Dag 6 har overtatt datoen 
1.1.2020 og representerer 
forventet sluttdato for hele 
integreringen ved at også den 
regionale kreftbehandling har 
fått en endelig lokalisering, f.eks. 
på Gaustad sammen med resten 
av regions- og landsfunksjonene.

Høsten 2009 ble preget av 
prosjektet i den nyetablerte 
klinikken i forhold til organiser-
ing av avdelingene. Ortopedi- 
gruppen var igjen bredt sammen-
satt av representanter for alle 
relevante yrkesgrupper fra 
alle lokalisasjoner i tillegg til 
tillitsvalgte og vernetjeneste.  
det endte med en anbefaling om 
en organisering med veldig stor 
ledergruppe som inkluderte alle 
de daværende ni legeseksjonene 
i tillegg til seksjoner for senge- 
poster og poliklinikk, operasjons- 
avdelinger, kontor og fysio-
ergoterapi. Bakgrunnen for 
anbefalingen var ønsket om 
bredest mulig involvering og at 
alle skulle føle seg representert i 
avdelingsledelsen, men det er 
lagt en føring om at vi må jobbe 
mot organisering i færre seksjon-
er. de sentrale direktivene er at 
ledergruppene i OUS ikke bør 
overstige tolv medlemmer, og vår 
har nå kommet opp i seksten.

Ansettelse av nivå 3 ledere, 
altså avdelingslederne, skjedde 
ultimo oktober 2009 etter inn- 
plasseringsprinsippet, slik 
alle stillingene under administr-
erende direktørnivå har skjedd 
og vil skje.  det innebar at 
ansatte i de tre tidligere syke-
husene som kunne kjenne igjen 
store deler, minst 50%, av sin 
daværende jobb i den aktuelle 
stillingsbeskrivelsen som leder 
for ortopedisk avdeling, ble 
ansett å være rettighetshavere 
til stillingen.  Trine Sand Kaastad 
ble innplassert, men hadde 

sin hovedstilling i gammel 
organisasjon ut året, som alle.  
det var business as usual i 
forhold til drift, personal og 
økonomi samtidig som man 
forberedte overgangen til den 
nye organisasjonen.  Som kjent 
fant ikke HSØ det nødvendig 
å bruke en eneste krone til 
omstilling eller nødvendige 
investeringer for å sikre at denne 
megafusjonen med 20 000 
ansatte skal lykkes.  

Medisinsk fakultet, universitetet 
i Oslo er reorganisert i forbind-
else med etableringen av OUS, 
og Frode Vartdal er blitt leder for 
et Institutt for klinisk medisin.  
enkelte av de andre klinikkene 
fikk innplassert eksisterende 
forskningsavdelinger sammen 
med de kliniske, men det ble 
ingen til vår.  en helt ny avdeling 
for Forskning og utvikling ble 
derfor etablert innen klinikken, 
og etter intern utlysning ble Lars 
Nordsletten ansatt som leder for 
denne.  Målet er å etablere et 
institutt for klinisk forskning som 
også kan serve andre klinikker, 
liksom Institutt for Kirurgisk 
Forskning vil fortsette å gjøre 
det for eksperimentell ortopedi 
selv om den er organisert i en 
annen klinikk.  For ortopedien 
er det en styrke at Lars N fikk 
denne jobben, liksom det er en 
styrke at Lars engebretsen nå er 
tilsatt sammen med Leif Gjerstad 
fra Nevrologisk avdeling som 
klinikkens forskningsansvarlige 
i linje til Universitetet i Oslo og 
klinikkleder. u
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Ortopedisk avdeling
Ort-OUS er den klart største av 
klinikkens avdelinger med sine 
5 -600 ansatte, og den som har 
klart mest spredt virksomhet.  
den er også den eneste som 
har lokalsykehusfunksjoner 
og pasientvirksomhet av en 
størrelsesorden som gjør ned-
skaleringen knyttet til Ahus-
overtagelsen sentral.

Aker-delen av Ort-OUS er i 
praksis en ren lokalsykehus-
virksomhet med over 90% 
øyeblikkelig hjelp på selve 
Aker. På Ski drives dagkirurgi 
og poliklinikk, og det er også 
poliklinikk på Aker. det er ti 
overlegestillinger, hvorav en 
har vært knyttet til avdelings-
lederfunksjonen og en annen 
til professor II, åtte leger i 
spesialisering (LIS) og to til fire 
turnuskandidater som hver er 
på avdelingen to måneder før de 
roterer videre. Akers profilering 
er innen geriatrisk traumatologi 
og amputasjoner, inkludert 
rehabiliteringsdelen for begge 
grupper. Protesetilpasning 
skjer i nært samarbeid med 
Sophies Minde Ortopedi AS, et 
ortopediteknisk verksted 100% 
eiet av OUS som har fått sin 
hovedlokalisasjon i nytilpassede 
lokaler på Aker etter flyttingen 
fra Carl Berners Plass.

ullevål-delen har ca. 60% 
øyeblikkelig hjelp virksomhet 
og driver et bredt spekter av 
ortopedi fra lokalsykehus-
funksjoner til regionoppgaver 
innen seksjoner for traume, 
rygg, protese, fot-ankel, hånd, 
barn og arthroskopi. det er 
drøyt 30 overlegestillinger og 
16 LIS innen ortopedi i tillegg 

til en rekke leger i eksternt 
finansierte forskerstillinger som 
også deltar i vaktordningene.  
dessuten jobber drøyt 30 leger 
på Skadelegevakten i Storgata 
i halvannenlinjetjenesten som 
gir opp til et år tellende tjeneste 
for ortopediutdanningen. dette 
er et godt rekrutteringssted 
for fremtidige ortopeder, og 
det er et svært nært samarbeid 
mellom skadelegevakten og de 
ortopediske seksjonene som 
har mye virksomhet i Storgata, 
særlig håndseksjonen, men også 
innen arthroskopi og fot-ankel. 
På Ullevål er det også en godt 
utbygd forskningsavdeling med 
et miljø der de aller fleste har 
eksternt finansierte stillinger, 
men der det også er fasiliteter til 
andre ansatte som driver aktiv 
forskning.

På Rikshospitalet (Rh) har man 
hatt fire seksjoner de siste årene 
- hånd- og mikro, generell, rygg, 
barn og deformitet - og disse 
fusjoneres nå med tilsvarende 
seksjoner på Ullevål selv om 
de ikke har helt overlappende 
virksomhetsområder. rh-delen 
av Ort-OUS har bare regions- 
og landssykehusfunksjoner, 
og 30 – 40% av avdelingens 
pasienter er barn.  det er i alt 
tyve overleger og åtte LIS, hvorav 
fire i fordypningsstillinger. 
Avdelingen har et nasjonalt 
kompetansesenter for dysmeli 
og Biomekanisk laboratorium 
som begge nå blir en del av  
avdelingens seksjon for forsk-
ning og kompetansesentere, 
ledet av Lars engebretsen.

Radiumhospitaldelen av 
avdelingen består enn så lenge 
bare av de fire kirurgene; tre 

overleger og en LIS i fordypning.  
den står for regionsoppgaver 
med størstedelen av ortopedisk 
kreftkirurgi i Norge og er svært 
integrert i det øvrige onkologiske 
miljøet på Montebello. det 
nasjonale kompetansesenteret 
for sarcom ledes av Gunnar 
Follerås, som nå er pensjonert 
fra sin ortopedistilling.

Nivå 4 ledere, seksjonslederne 
kom på plass i januar 2010, så 
ved årsskiftet da avdelingen 
ble etablert, var det kun 
avdelingsleder som var inn-
plassert i Ort-OUS. det er 
store forskjeller i seksjonenes 
størrelse bedømt med antall 
ansatte og aktivitetsomfang, 
og ikke minst forskjell i grad 
av utfordring i forhold til å 
etablere seksjoner på tvers av 
lokalisasjoner. Legene på Aker 
har ikke vært seksjonert i sin 
tidligere organisasjon og skal 
nå alle defineres i linjen til en av 
seksjonslederne.  det er målet 
å ha innplassert alle i løpet av 
mai.  Alle overlegene der har 
vært i kartleggingssamtale 
med avdelingsleder der de har 
tilkjennegitt preferanser og 
ønsker, men i tillegg må vi ha 
avklart behovet for dimensjon-
ering av seksjonene i forhold 
til det pasientgrunnlag vi har et 
ansvar for.

Seksjonslederne i Ortopedisk 
avdeling (med tidligere 
arbeidssted) er:

• Sengeposter og poliklinikk:
Stig Bratlie (Aker)

• Operasjon:
rune Tonning (Ullevål)

• Kontor og pasientkoordinering:  
Astrid Berge Olsen (rh)
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• Klinisk service (fysio-,
ergoterapi og sosionom-
tjenesten):
Tone Haakenstad (rh)

• Poliklinikk for kirurgi og
nevrofag (ortopedi, 
nevrokirurgi, nevrologi, fys.
med og rehab.): 
Gunn Marit Tobiassen (Ullevål)

• Storbylegevakt:
Knut Melhuus (Ullevål)

• Traume:
Jan erik Madsen (avdelings-
leders stedfortreder) (Ullevål)

• Arthroskopi:
Tom Ludvigsen (Ullevål)

• Protese:
Albert C. Paus (rh)

• Overekstremitets- og
mikrokirurgi:
Hebe Kvernmo (Ullevål)

• Fot og ankel:
Kjetil Hvaal (Ullevål)

• Rygg:
ellen Aksnes (Ullevål)

• Barn og rekonstruktiv ortopedi:  
Terje Terjesen (rh)

• Onkologisk ortopedi:
Sigmund Skjeldal 
(radiumhospitalet)

• Forskning og
kompetansesenter: 
Lars engebretsen (Ullevål)

Innplasseringen av disse lederne 
har ikke bare høstet applaus, 
men de månedene som har gått 
siden beslutningene ble tatt 
har bekreftet at det er en meget 
solid ledergruppe avdelingen 
har fått.  den suppleres med 
Ole rasmus robak som stedlig 
driftskoordinator på Aker så 
lenge driften er som i tidligere 
organisasjon. driftskoordinator 
på radiumhospitalet er Sigmund 
Skjeldal, på rh Albert C. Paus 
og på Ullevål rune Tonning og 
Jan erik Madsen, og Geir Stray 

Andreassen har påtatt seg en 
koordinatoroppgave i forhold til 
LIS som etter hvert vil gå på tvers 
av lokalisasjoner.  Avdelingsleder 
deler i utgangspunktet uken 
mellom de to største drifts-
stedene på Ullevål og rh og 
har kontor begge steder, med 
turer til Aker et par ganger i 
måneden og bare to så langt til 
Montebello.

Nivå 5 ledere, enhetsledere, er 
også kommet på plass, så nå 
kan vi endelig ta til med beman-
ningsplanene på ”gulvnivå”.  
det er ingen av legeseksjonene 
som har ledere på neste nivå, 
men både ryggseksjonen og 
Traumeseksjonen vil etter hvert 
bli sterkt deltagende og potens-
ielt ledende innen planlagte, 
tverrfaglige sentere for rygg- og 
nakketilstander og for geriatrisk 
traumatologi.

Ledere på alle nivåer er altså på 
plass i den nye avdelingen, og et 
flertall av seksjonslederne har 
med det fått ansvar på tvers av 
nåværende lokalisasjoner. det 
er i tillegg flere organisatoriske 
forhold av mer overordnet karak-
ter som gjenstår og som vil ha 
store konsekvenser for Ort-OUS.

Organisering av operasjons-
avdelingene skulle fastsettes 
første halvår 2010, men så langt 
er ikke arbeidet med dette 
prosjektet kommet i gang. 
Ort-OUS har per i dag tre 
operasjonsavdelinger innen 
seksjonen for operasjon: på 
Legevakten, på Ullevål og på 
rh. I tillegg er dagkirurgen på 
rh organisert innen vår klinikk.  
Operasjonsvirksomheten på 
Aker er nå organisert innen 

Akuttklinikken der også 
anestesien er, og på radium-
hospitalet er den en del av 
Klinikk for kreft og kirurgi.  
det store spørsmålet for 
hele OUS er om det er mest 
hensiktsmessig å organisere 
all operasjonsvirksomhet i en 
klinikk sammen med anestesi, 
eller om hver avdeling, eller i det 
minste klinikk, skal ha ansvar 
for egen operasjonsvirksomhet.  
I P1 arbeidet våren 2009 om 
overordnet organisering, var 
det enighet i gruppen om at 
ortopedien burde ha egne 
operasjonsavdelinger, egen 
anestesi, egen radiologi og 
fysio- og ergoterapi knyttet til 
avdelingen.  Vi vet imidlertid at 
ikke alle lenger opp i systemet 
deler denne holdningen til hva 
som er best organisering totalt 
sett.

Kirurgisk avdeling for 
barn er en nylig etablert 
avdeling på rh som består av 
sengepostene som tidligere 
var for nevrokirurgiske barn, 
barnekirurgi og barn innen ønh, 
plastikkirurgi og ortopedi. de tre 
siste har vært samlet i tre-fire 
år innen tidligere ØPO-klinikken 
med gode erfaringer, men 
sammenslåing med ytterligere 
fagområder har ikke gått like 
greit så langt.  dessuten er det 
i OUS enighet om å samle alle 
kirurgiske barn på rh ved å flytte 
virksomheten fra barnekirurgisk 
post på Ullevål opp til Gaustad.  
dette er et av de tidlige flytte-
prosjektene som vil ha stor 
konsekvens for ortopedien og 
der vi deltar aktivt for å sikre 
at kvaliteten opprettholdes for 
våre barn og at ikke ventelistene 
forlenges ytterligere. u
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Lange ventelister er et stort 
problem for de fleste av 
avdelingens seksjoner, både 
på rh- og Ullevål-delen, men 
dette synes ikke å hindre at 
pasienter henvises til oss i 
økende monn.  Ledergruppen har 
et ønske om å invitere ledere fra 
ortopediske avdelinger i HSØ til 
et møte der vi tar utgangspunkt 
i dialogkonferansens og den 
foreløpige regionale gruppens 
anbefalinger om hva som skal 
være regionsoppgaver og hva 
områdene forventes å ta seg av 
selv og diskutere en håndtering 
som sikrer pasientene best 
mulig.  Samtidig jobbes det 
kontinuerlig internt i forhold til å 
øke behandlingskapasiteten der 
behovene er størst.

Storbylegevaktens fremtid 
opptar også avdelingen 
betydelig i og med det nære, 
daglige samarbeidet mellom 
skadelegevakten og lokalsyke-
husdeler av vår virksomhet i 
Storgata. Vårt, og heldigvis 
også OUS´ uttalte ønske, er at 
ny Storbylegevakt skal bygges 
på Ullevålområdet, men dog 
separat fra Storbysykehuset som 
er vedtatt å skulle lokaliseres 
der.  det er Oslo kommune 
som beslutter hvor ny legevakt 
skal etableres, og det er høyt 
politisk spill om dette.  For oss 
er det helt avgjørende at vi får 
skadelegevaktens virksomhet 
i nær tilknytning til vår egen 
lokalsykehusvirksomhet for 
å sikre smidige pasientforløp 
og sambruk av radiologi og 
operasjonsfasiliteter.

De prioriterte flytteprosjektene 
innen OUS for gjennomføring 
i år, gjelder konkret bare 

barneortopedien for vår del, 
men indirekte gir planlagt 
flytting av plastikkirurgi fra 
Ullevål til rh for samling av 
denne regionsspesialiteten 
også muligheter.  For Ort-OUS 
er flytting av virksomheten fra 
Aker til Ullevål sentral, men 
det ser ut som det nå uansett 
ikke vil skje før dag 3. Når Ahus 
overtar ansvaret for en stor del 
av populasjonen som nå sogner 
til Aker, vil behovet for plass 
til gjenværende ortopedi være 
mer håndterbar på Ullevål, og 
man slipper to flytteomganger 
for deler av personalet. det 
er beregnet at behovet for 
ortopediske legeårsverk vil 
reduseres med 10 – 12 når OUS 
nedskaleres ved årsskiftet, og 
selv om det nå er drøyt 100 
leger i ortopediske stillinger i 
OUS å ”ta av”, blir dette høyst 
sannsynlig avdelingens største 
utfordring kommende år. Vi 
har allerede et oppegående 
tillitsvalgtapparat for Of og Ylf 
i avdeling og klinikk (begge 
klinikktillitsvalgte er ansatt i Ort-
OUS), og dette og vernetjenesten 
blir sentrale i denne prosessen 
i samarbeid med avdelingens 
ledergruppe.

det er også satt i gang et 
prosjekt sammen med de private 
sykehusene, Lovisenberg og 
diakonhjemmet, om fremtidig 
funksjonsfordeling, men 
prosjektgruppen har nå selv tatt 
en form for time out i påvente 
av at andre organisatoriske 
forhold faller på plass. Man er 
enige om å fortsette som nå 
inntil videre, men det ligger i 
kortene at all akuttkirurgi, også 
ortopedi, skal til OUS, og det vil 
nødvendigvis endre strukturen 

på diakonhjemmet med tid og 
stunder.

I mellomtiden er driften veldig lik 
det den var i fjor, og det er for det 
meste de nye lederne, tillitsvalgt 
og verneombud som har merket 
fusjonen i form av masse møte-
virksomhet i prosjekter og i 
forbindelse med innplassering 
av ansatte.  det er naturlig nok 
uro i deler av avdelingen, både 
fordi enkelte ikke fikk de ledere 
man ønsket seg, men ikke minst 
på bakgrunn av den kommende 
nedskaleringen, som gjelder hele 
avdelingen, ikke bare den delen 
som nå er på Aker.  ellers er det 
mye bekymringer knyttet til de 
lange ventetidene for pasienter 
som har rett til våre tjenester, og 
det jobbes målrettet for å få økt 
behandlingskapasitet samtid- 
ig som vi kartlegger hvor skoen 
trykker aller mest for å dimen-
sjonere bruken av våre ressurser 
deretter.  Fra september har vi 
håp om at felles pasientadmini-
strativt system vil bidra til, ikke 
bare felles, men også bedre 
håndtering av henvisninger og 
ventelister.

Hvordan skal vi nå lykkes?
For den som har klart å få med 
seg detaljene i bakgrunnsdelen 
øverst, går det frem at man 
alt på 60-tallet slo sammen 
ortopediske hospital i Oslo rent 
organisatorisk, men mange 
vil huske at det ikke bidro til 
en fellesskapsfølelse tross 
geografisk nærhet.  Selv ikke en 
tunell mellom husene på Carl 
Berners Plass i 1990-årene som 
muliggjorde felles infrastruktur 
og samling av radiologi- og 
anestesiressurser, bidro til at 
ortopedene selv gikk helhjertet 
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inn i et fellesskap.

OOU var noe mange av oss 
ønsket oppriktig velkommen, 
men også det strandet 
p.g.a. oss selv, og det 
eneste gode som åpenbart 
kom ut av prøveprosjektet 
var at bruddpasienter 
uten Osloadresse som 
tidligere ble behandlet på 
rSO, nå kunne ivaretas i 
bruddmiljøet på Ullevål, samt 
på barneortopedisiden, der 
samarbeidet mellom sykehusene 
fortsatte etter bruddet.

Samlingen på rikshospitalet 
i etterkant ble den første der 
ortopedene fra alle de tre 
fusjonerte miljøene så positivt på 
mulighetene, selv om man fikk 
det trangt og enkelte selvsagt 
lengtet tilbake til det som hadde 
vært.  det vil være feil å hevde at 
snart åtte år har resultert i full 
integrering og fellesskapsfølelse 
på tvers av gamle lokalisasjoner, 
men for alle seksjonene 
gjelder en klar felles identitet i 
forhold til å være en del av rh.  
Gjenværende kulturforskjeller 
internt kan henge sammen med 
at seksjonene er så sterke, 
selvstendige enheter og at de 
kom fra hver sine sykehus, med 
ett unntak.  Generell seksjon 
var syntesen av virksomhet fra 
SMOH og OSr, og der oppleves 
den interne fellesskapsfølelsen 
nå å være uavhengig av 
tidligere sykehustilhørighet.  
dette gir håp for den nye, 
sammenslåtte avdelingen med 
seksjoner på tvers av nåværende 
lokalisasjoner, men der alle er en 
viktig del av OUS.

Ledergruppen i Ort-OUS hadde 

en ettermiddags strategisamling 
i april der det kom frem stor 
enighet om å samlokalisere 
legeseksjonene raskest mulig.  
det er en pågående prosess 
i forhold til hvilke som skal 
samles hvor, og målet er å 
beslutte dette før sommerferien.  
Slik samling vil bryte med 
prinsippet om å samle all 
storbysykehusvirksomhet 
på Ullevål og all regions- 
og landsvirksomhet på 
rikshospitalet, da et flertall av 
seksjonene vil få virksomhet 
over hele skalaen.  det 
etterspurte organisatoriske 
skillet kan vi oppnå, tross 
seksjonsorganiseringen, 
når avdelingen får sitt klart 
høyeste ønske oppfylt – å samle 
all ortopedisk virksomhet, 
inkludert skadelegevakten, i ett 
ortopedisk bygg.  et slikt bygg er 
det ennå ingen planer for innen 
OUS, så et mellommål er å samle 
seksjonene hhv på Ullevål og 
rikshospitalet

det er ikke tvil om at det 
ortopediske miljøet i OUS i det 
alt vesentlige ser veldig positivt 
på sammenslåingen av våre 
mange avdelinger og seksjoner, 
noe som ble gjenspeilet i den 
enstemmige innstillingen 
om overordnet organisering 
våren 2009.  Nå får vi ikke i 
utgangspunktet alt slik vi ideelt 
skulle ønske det, men det er 
klart innen rekkevidde, i løpet 
av noen år, å samle ortopedien 
på maks to steder.  en slik 
samling vil kunne sikre våre 
pasienter, både Oslopasientene 
og regions- og landspasienter, på 
en mer helhetlig måte enn hittil, 
forskningen bør kunne profittere 
tilsvarende, og ikke minst vil 

det bety et betydelig løft for 
utdanning av medisinstudenter 
og spesialister i ortopedi når vi 
samler alle deler av ortopedien 
innenfor en organisasjon.  Tiden 
var moden etter mye prøving 
og feiling, og vi er privilegerte 
som får være med på å realisere 
denne samlingen.  Innenfor en 
struktur hvor faget står i sentrum 
til beste for brukere og ansatte, 
må vi ha gode forutsetninger 
for å sikre utviklingen av en 
positiv og fremtidsrettet Oslo 
universitetssykehuskultur, 
i alle fall hvis styret og 
administrerende direktør nå 
får gehør for at det faktisk er 
behov for et eierperspektiv ut 
over balanse i 2010 og at det 
trengs noen omstillings- og 
investeringsmidler for å realisere 
gevinstene vi jobber for.

!Trine Sand Kaastad
avdelingsleder dr. med.
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Dewey, Cheatem & Howe:
Hvem eier spesialisterklæringen?
Forespørsler fra offentlige instanser eller private forsikringstilbydere om 
sakkyndige uttalelser i form av spesialisterklæringer er relativt vanlige foreteelser 
innen vårt fag. Den traumatologiske ortopedien tar en stadig større plass i vår 
hverdag, pasienter er i økende grad bevisste sine rettigheter og krav og ofte i 
større utstrekning enn tidligere forsikret på alle bauger og kanter, gjerne i flere 
forsikringsselskap, både privat og via arbeidsgiver. 

Utferdigelse av denne typen 
erklæringer er ansvarstyngende 
og arbeidskrevende. dette bidrar 
nok i stor grad til at det sjelden 
knives om disse oppgavene 
innad i en arbeidstynget 
avdeling, selv om arbeidet 
er definert som selvstendig 
næringsdrift og honorarene kan 
avtales fra sak til sak med det 
aktuelle forsikringsselskap. 
For erklæringer til offentlige 
instanser (i all hovedsak NAV) 
finnes sentralt avtalte faste 
satser og timehonorarer som 
jevnlig justeres og er å finne i 
legeforeningens normaltariff. 
ettersom disse erklæringene i 
stor grad kan være avgjørende 
i forsikringssaker og eventuelle 
rettslige oppgjør, er det av 
ytterste viktighet at erklæringen 
fremstår som en upartisk, 
saklig og faglig velfundert 
dokumentasjon og vurdering 
av den aktuelle pasienten og 
dennes plager. Like lite som 
det høver seg å opptre som 
pasientens advokat i akkurat 
denne sammenhengen, tar det 
seg dårlig ut om erklæringen 
oppfattes som et bestillingsverk 
i favør av parten som utbetaler 
legens honorar. 

Legeforeningen har etablert 
retningslinjer for utarbeidelse 
av spesialisterklæringer og 
arrangerer kurs som skal lære 
leger å skrive gode erklæringer. 
Problemstillingen er også 
tatt inn som eget tema på 
ortopediske spesialkurs. dette, 
sammen med flere uttalelser 
fra legeforeningens etiske råd 
både med hensyn til enkelte 
erklæringers innhold og form, og 
legers iblant ublu honorarkrav, 
vitner om utfordringene den 
enkelte lege møter i dette 
potensielle minefeltet, hvor det 
ofte står mye på spill både for 
pasient og forsikrer.

Bossmann Pat
Mine egne erfaringer innen 
området er svært begrensede. 
Spesialisterklæringer jeg 
selv har stått for kan telles på 
knappe to nyttårsskadde hender. 
Følgende selvopplevde historie 
fra virkeligheten illustrerer 
dog at jussen på området ikke 
alltid er helt klokkeklar eller 
logisk, alternativt at jeg tidvis 
har en hang til å bli uortopedisk 
overfilosofisk, problematisere 
bagateller og henge meg opp i 
uvesentligheter som bare leder 
til merarbeid for meg selv. det 

får være opp til leseren å felle 
endelig dom.

en uheldig renovasjonsarbeider 
(denne konstruerte yrkestittel 
benyttes ettersom det i våre 
dager antagelig er høyst politisk 
ukorrekt og stigmatiserende 
å prate om søppelmenn, 
vaskedamer og brannmenn; 
det kan jo være en kvinne) ble 
pårent av sin egen søppelbil, 
sorry, renovasjonsdoning, 
under stødig styring av en 
ung lærling som ikke var helt 
fortrolig med dens intrikate 
kløtsjmekanisme. resultatet 
var en brukket lårhals og to 
perfekt plasserte Olmedskruer 
besørget av undertegnede. 
Vår arbeiderklassehelt var nær 
opp til pensjonsalder (og kan 
vel prise seg lykkelig for at 
han ikke er hovedstadsborger; 
det kunne fort endt med en 
hemiprotese…) og utfallet ble, 
etter noe tids prøving og feiling 
i arbeid, førtidspensjonering. 
Bruddet grodde fint det, noe 
forkorting ble det riktignok, 
men alt i alt god funksjon, selv 
om det ikke rakk til hans fysisk 
krevende arbeidsoppgaver. 
en tilårskommen ordinær 
bossmann uten de korrekte 



33Norsk Ortopedpost • 2 - 2010

fagforeningskontakter blir 
ikke uten videre prioritert 
til en tilrettelagt kontorjobb 
på bossmannsentralen. 
Slik er vel nepotismens 
vesen i alle samfunnslag og 
yrkessammenhenger. 

Vår mann hadde to 
personskadeforsikringer; en via 
kommunen som var arbeidsgiver 
og en privat. Forsikringene 
var i to ulike selskap, selskap 
A og B. Som behandlende 
instans mottok min ortopediske 
avdeling, etter en tid, 
forespørsler fra begge selskap, 
med pasientens samtykke, om 
full journalutskrift. dette ble 
naturligvis etterkommet. Noe 
senere kom selskap A på banen 
igjen, denne gang med ønske 
om en spesialisterklæring i 
forbindelse med skadeoppgjøret. 
Som behandlende lege var 
det naturlig at jeg påtok meg 
oppdraget som var en relativt 
kurant sak uten de store 
potensielle kontroverser. en 
kopi av erklæringen ble arkivert 
sammen med pasientens journal. 
Så langt hadde alt gått på 
skinner. 

Dewey, Cheatem and Howe
et drøyt halvår etter at 
spesialisterklæringen ble 
oversendt selskap A fikk 
avdelingen igjen en forespørsel 
om full journalutskrift fra selskap 
B. dette stusset jeg noe på da 
det aktuelle forsikringsselskapet 
jo allerede hadde mottatt en 
slik utskrift og pasienten i 
mellomtiden ikke hadde vært 
i kontakt med sykehuset så 
det forelå ikke noe nytt av 
interesse i pasientjournalen, 
utenom spesialisterklæringen u

Før

Etter
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til selskap A naturligvis. Noen 
detektimer senere viste det seg 
at pasienten selv, i forbindelse 
med skadeoppgjøret, hadde vært 
i kontakt med selskap B, som da 
hadde fått nyss om at her forelå 
allerede en spesialisterklæring 
og således skuet en enkel, 
kjapp og billig snarvei ut av 
saksbehandlingsmyra ved å 
”bestille” full journalutskrift og 
da få med på kjøpet en ferdig 
spesialisterklæring i saken.

ettersom verken vår 
eminente sekretærstab 
eller avdelingsoverlegen på 
stående fot kunne gi et sikkert 
svar på hva som var korrekt 
fremgangsmåte i denne 
saken, ble legeforeningens 
juridiske avdeling kontaktet. 
deres utlegning over to sider 
på til dels ugjennomtrengelig 
jussk illustrerer vel at 
forskriftene på området ikke 
er helt krystallklare, selv for 
lovtolkerne i hovedstaden. 
Problemstillingene vi fra 
avdelingen ønsket belyst var 
følgende: 

Kan forsikringsselskap B ved å 
bestille full journalutskrift også 
få med spesialisterklæringen 
som er utarbeidet for og betalt 
av selskap A? 

Videre; er egentlig en 
spesialisterklæring, utarbeidet 
av lege som selvstendig 
næringsdrivende på fritiden og 
betalt for av forsikringsselskap, 
å anse som en del av pasientens 
sykehusjournal?

Spesialisterklæring vs. 
pasientens sykehusjournal
Vi tar det siste først. Ifølge 
juristenes tolking følger det 
av helsepersonellovens § 40 
og journalforskriftens § 3 og 
§ 8, at spesialisterklæringer/
sakkyndige uttalelser er å 
anse som en del av pasientens 
journal såfremt ”den kan 
sies å inneholde relevante og 
nødvendige opplysninger” 
og ”selv om den er utarbeidet 
etter oppdrag fra en privat 
kommersiell aktør”. Videre 
uttales det; ”Det har i denne 
sammenheng ingen betydning 
hvilken formell stilling du 
hadde som forfatter av den. 
Journalforskriften kan tyde på 
at også en helt utenforståendes 
spesialisterklæring skulle 
vært tatt inn i journalen.” 
en slik fortolking innebærer 
jo at spesialisterklæringer 
utarbeidet av en lege på fritiden 

i kjellerpraksisen, ved annet 
sykehus eller uten noen som 
helst tilknytning til den offentlige 
spesialisthelsetjenesten, også 
skal innlemmes i pasientjournal-
en. det fremgår dog ikke hvilken 
pasientjournal som i så fall skal 
betraktes som referansejourna-
len; den på pasientens hjem- 
stedssykehus, den ved 
behandlersykehuset eller den 
ved sykehuset hvor sakkyndig-
uttalelsen utarbeides. Strukturen 
på pasientjournalen i Norge, eller 
snarere mangelen på sådan, har 
jo som konsekvens at en person 
vil kunne ha flere forskjellige 
journaler lokalisert ved flere 
forskjellige sykehus over hele 
landet. denne fragmenteringen 
av helseopplysninger vil 
vedvare helt til øvrigheten 
med datatilsynet i spissen ser 
seg i stand til å enes om en 
tilfredsstillende løsning for en 
nasjonal elektronisk pasient-
journal som gjør at journalen 
reelt sett følger pasienten hvor 
enn denne behandles og er 
tilgjengelig i fullt format for 
helsepersonell, uavhengig av 
geografi. 

Eierskap til 
spesialisterklæringen
Vi har nå fått fastslått at lege-
foreningens juridiske ekspertise 
mener spesialisterklæringer 
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og andre sakkyndige uttalelser 
for alle praktiske formål er å 
anse som hjemmehørende i 
pasientjournalen. Men hvem eier 
egentlig spesialisterklæringen? 
Pasienten anses i de aller fleste 
sammenhenger som journalens 
suverene ”eier” og har krav på 
fullt innsyn og, til en viss grad, 
innflytelse over dens innhold. en 
journal består jo for det meste 
av doktorens nedtegnelser av 
pasientens egen sykehistorie 
og fortolkinger av denne. en 
spesialisterklæring eller annen 
sakkyndig uttalelse derimot er 
jo i mange tilfeller arbeid bestilt 
og betalt av en tredjepart som 
behøver en upartisk analyse 
av et gitt skadeforløp eller 
sykdomsbilde. Utarbeidelsen av 
en slik erklæring er ofte løsrevet 
fra virksomhetens ordinære drift, 
utføres gjerne på kveldstid og er 
i bunn og grunn kontraktsfestet 
næringsdrift mellom to parter; 
legen og forsikringsselskapet. 
I vårt eksempel; har forsikrings-
selskap A copyright på den 
aktuelle erklæringen eller skal 
det stå pasienten fritt å videre-
distribuere denne, enten på 
egenhånd eller ved at pasienten 
samtykker til at en annen part 
som krever sykejournalen 
utlevert fra virksomheten får del 
også i spesialisterklæringen? 

I utgangspunktet hellet jeg 
mot at det selskapet som 
hadde bedt om og betalt for 
spesialisterklæringen var 
dennes rettmessige eier og 
burde kunne innrømmes full 
råderett over det produktet 
de har betalt for. det er jo slik 
eiendomsretten fungerer i de 
fleste andre sammenhenger 
(med ekteskapet som hederlig 
unntak naturligvis; jeg kjøper 
en tidsmoderne vaskemaskin 
for sist måneds vakansbetaling, 
min bedre halvdel innrømmes 
umiddelbart full råderett). det 
skulle vise seg at juristene kun 
et stykke på vei var enig i denne 
logikken. etter deres syn hadde 
pasienten og forsikringsselskap 
A (som bestilte erklæringen) 
delt omsorg og dersom partene 
var uenige om hvem andre som 
skulle få innsyn i erklæringen 
skulle dette overlates til partene 
å bli enige om. dersom man som 
lege har grunn til å tro at det 
foreligger en interessekonflikt 
skal man med andre ord be om 
en avklaring fra partene i slike 
saker før man etterkommer et 
ønske om utlevering av denne 
typen journalopplysninger 
selv om det foreligger skriftlig 
samtykke fra pasient. I vår 
aktuelle sak er det grunn til å tro 
at forsikringsselskap A vil føle 
seg litt snytt om en erklæring 

de har betalt flere tusen kroner 
for overleveres vederlagsfritt 
til forsikringsselskap B, 
selv om det naturligvis er i 
pasientens interesse at begge 
selskapene får tilgang til de 
nødvendige opplysninger uten 
unødig opphold. en mulig 
løsning som ble skissert fra 
legeforeningen sentralt er at alle 
de aktuelle parter informeres 
om situasjonen og at man da 
kan håpe på en minnelig ordning 
hvor selskap B betaler selskap 
A en kompensasjon (halvparten 
av selskap As utgifter i 
forbindelse med anskaffelsen av 
spesialisterklæringen fremstår 
jo umiddelbart som en naturlig 
sum). det organisatoriske skal 
dog overlates til partene og 
lege/sykehus ikke foreta videre 
utlevering av denne typen 
dokumenter før en enighet er 
nådd. en annen sak er det jo at 
pasienten uansett kan kreve å få 
en kopi av spesialisterklæringen 
og så velge å dele denne med 
selskap B. I så fall er jo saken ute 
av verden, i alle fall for legens 
del, uten byråkratisk merarbeid…

!Alexander Seldal
Redaktør
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Husk Høstmøtet 27.-29. oktober 2010
Høstmøtet 2010 arrangeres tradisjonen tro i uke 43, 27.-29. oktober på Radisson Blu Plaza Hotel, 
Oslo. All informasjon om høstmøtet samt foreløpig program finnes på Norsk ortopedisk forenings 
hjemmeside; www.ortopedi.no. Påmelding til høstmøtet skjer enklest ved å følge anvisningene og 
lenkene på hjemmesiden.

Høstmøteuken – en hel uke!
Mandag og tirsdag i høstmøte- 
uken arrangeres traume-
symposiet. Traumesymposiet er 
arrangert av Traumeutvalget i 
Norsk kirurgisk forening/Norsk 
ortopedisk forening i samarbeid 
med Norsk anestesiologisk 
forening og blir i år avholdt 
på Holmenkollen Park Hotel.  
Til traumesymposiet er alle 
velkommen. Her møtes kirurger, 
anestesileger, ortopeder og 
andre til diskusjon om traume-
relaterte tema. det er ikke 
nødvendig med påmelding til 
disse to dagene og adgangen til 
traumesymposiet er gratis!

det ortopediske Høstmøtet 
arrangeres onsdag til fredag 
på Plaza hotell, som de to siste 
år. Husk påmelding via våre 
hjemmesider. 

innsending av abstrakt
Vi oppfordrer alle medlemmer 
til å delta med foredrag på 
høstmøtet. Ved innlevering av 
abstrakt er det svært viktig at 
oppskrift og prosedyre som 
beskrevet på våre hjemmesider 
følges nøyaktig. Abstrakter som 

ikke følger malen, eller som 
innholdsmessig er mangelfulle 
vil bli refusert.  Husk frist for 
innlevering av abstrakt som 
er 31. august. det vil ikke være 
mulig å sende inn eller endre 
abstrakter etter denne dato. det 
er derfor lurt å være tidlig ute 
med innlevering.

etter å ha sendt inn abstrakt 
må du følge med på våre 
hjemmesider. Lister over 
mottatte og aksepterte 
abstrakter legges ut fortløpende.

Festmiddag
Også i år arrangerer vi 
festmiddag/bankett med under- 
holdning torsdag kveld under 
høstmøtet. Meld dere på 
allerede ved påmelding til selve 
høstmøtet så er dere sikret 
plass til denne etter hvert 
tradisjonsrike kvelden.

Stipender
Har du et spennende prosjekt, 
men mangler finansiering? 
Søk stipend! Under høstmøtet 
utdeles flere stipender. Igjen 
er www.ortopedi.no stedet for 
utfyllende informasjon. 

Husk søknadsfrister! Til de to 
Nof-stipendene er søknads-
fristen allerede 31.august.

Symposier
Alle underforeninger av Norsk 
ortopedisk forening, samt flere 
andre faggrupper, vil i år holde 
symposium under høstmøtet. Vi 
minner om absolutt siste frist for 
innsending av endelig program 
og agenda for faggruppe-
generalforsamlinger som er 
31.august.  de ulike program 
legges ut på våre hjemmesider 
straks de er oss i hende.

Nofs hjemmeside: 
www.ortopedi.no
Her finner man all den infor-
masjon man trenger og litt til. 
Følg med på hjemmesidene for 
oppdatert informasjon frem 
mot Høstmøtet, samt annen 
informasjon fra Norsk ortopedisk 
forening.

God sommer, og velkommen til 
høstmøtet 2010!

!Torgeir Vestad
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Om årets bankettunderholdere skriver pressen bla; 

Cheezy Keys har beveget seg fra den typiske acappellakonserten til å flette låtene 
inn i et humørfylt underholdningsshow med dans og verbal føde til lattermusklene. 
Med solid bakgrunn fra norske og internasjonale musikal- og revyscener er Cheezy 
Keys et unikt og annerledes tilskudd til underholdningsbransjen. Cheezy Keys består 
av Hans-Petter Moen, Anders Kjepperud, Morten Bergheim, Kjærand Moe og Kim A. 
Hagen. Alle har dans og musikkutdanning. de møttes i 1999 og da fødtes ideen om å 
blande sang av ypperste klasse og komikk. Cheezy Keys ble i 2002 nominert til pris 
for Årets Nykommer til Komiprisen på NrK.

Cheezy Keys kommer, 
kommer du?

”Oppfinnsomt og presist”
- Aftenposten- mona Levin

Pr
es

se
n

 s
ie

r: "De er bjelleklang uten 
ølvommer, Chippendales 
uten selvbruningskrem 
og The Real Group uten 
midtlivskriser"
- Fredrikstad Blad

"..jubelen står i taket, og 
publikum vugger av glede. 
Ta broddene fatt til Chat Noir!"
- Terningkast 5 Dagbladet -Annette mürer

”..frekt og underholdende..”
- vg - Yngve Kvistad

”Musikalsk innertier”
- Nitimen NRK
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RAPPORT

Nordisk ortopedisk forenings kongress i Århus 2010

Nordisk ortopedisk forening (NOF) arrangerer kongress annethvert år. I 2006 var det Norge og Oslo som 
stod for arrangementet. To år senere hygget de utvalgte seg blant røde lys og bivirkningsbeheftede 
tetrahydrocannabinolberikede sjokolademuffins i Amsterdam. I år var det Danmark som stod for tur og 
kongressen var lagt til Århus. 

Kongressen kombinerer 
styremøter, både overnasjonale 
NOF-møter og nasjonale møter, 
og et faglig program over to og 
en halv dag. Fagprogrammet 
startet onsdag morgen, men for 
et nesten fulltallig styre i Norsk 
ortopedisk forening startet 
møtevirksomheten tirsdag 
morgen og de fleste av oss 
ankom Århus allerede mandag 
kveld. Noen foretaksomme 
Ullevål-smartinger hadde lett 
frem et direktefly til Århus, med 
British Airways av alle ting. Vi 
mindre begavede fløy til Kastrup, 
bytta fly og fløy så litt tilbake 
igjen samme vei som vi kom slik 

det sømmer seg klimaskeptiske 
rødkjøttetere.

Ved ankomst Århus lufthavn, 
lokalisert midt i danmarks 
matfat drøye fire mil fra byen, 
var det noen som med rynkenese 
bemerket at det lukta dritt. For så 
vidt en presis nok observasjon, 
men som programforpliktet 
bondevenn følte jeg meg 
tvunget til å påpeke at det som 
lå i lufta ikke bare var lukten av 
dritt, eller skid som det heter 
på fagspråket. det var også 
lukten av vår, liv og spirer, et 
hint av underskuddsdrevet 
vestlandsk småskalabruk og 

svigerfar med fjøs i håret og 
stekepanner for hender. Lukten 
av skid er med andre ord 
lukten av en evig repeterende 
livssyklus og vaker høyt der 
oppe på toppen av odørskalaen 
sammen med nyslått gress 
og innsovet babypysj. Hvilken 
bedre velkomst kan man 
ønske seg? Min umiddelbart 
påfølgende dosering om 
husdyrgjødselspredning som 
bærekraftig ressursutnyttelse, 
og den unike og stolte tradisjon 
nordisk landbruk har i så måte, 
falt på stengrunn. Her var det 
om å gjøre å rive bagasjen 
av samlebåndet og sikre 
sitteplass på flybussen før 
den overtallige og storvokste 
estlandsdelegasjonen som 
ankom med samme fly. Jeg blir 
nok aldri helt komfortabel med 
synet av voksne mannfolk lett 
trippende med en nett liten 
trillekoffert på slep, i verste fall 
toppdandert med en smakfull 
paraply for å beskytte sveisen. 
Stilte derfor selv naturligvis med 
speidersekk årgang niogåtti og 
gammel allværsjakke type Helly-
Hansen som for lengst har sluttet 
å puste men fremdeles gir meg 
betydelig kred på Plata. 

Århus
Selv om nevnte lukt, altså lukten 
av vår, lå i luften fra første 
sekund, var der intet vårlig ved 

NOF Tallin 2012 
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Århus under oppholdet. Jeg for 
min del var i alle fall glad jeg 
hadde kommet i hu mammas 
gode råd fra oppveksten og tatt 
med ullundertøyet. det skulle 
bli noen kalde dager, heldigvis 
med rikelige muligheter til å 
varme seg på litt i overkant 
veltemperert rødvin. Århus er 
etter sigende danmarks nest 
største by med sine drøye tre 
hundre tusen århusianere. Byen 
skal nå skifte navn til Aarhus for 
å tekkes bystyrets anglosaksiske 
globaliseringshysterikere og 
således angivelig tiltrekke 
seg de dyslektiske syd-
europeerne som med sine 
tjueseksbokstaversalfabet 
aldri har landa i Århus når 
de har googla neste års 
fellesferiedestinasjon. Byens 
indre kjerne er heldigvis 
forskånet fra den perverse 
nyarkitekturalismen og 
sasradissonismen som har 
preget selvbildesvekket nordisk 
byutvikling siden hine hårde 
etterkrigstider. Århus tilbyr 
sjenerøst storvokste vakre 
murbygg, brostenbelagte smug 
og stedvis følelse av å være 
hensatt til mer sentrale strøk av 
kontinentet. det er jo et etablert 
faktum at den europeiske 

urbane bygningsmassens 
estetiske kvalitet øker 
omvendt proporsjonalt med 
breddegraden. Alle som har 
vært på interrail har vel erfart 
at en togreise fra Oslo til 
roma arkitektonisk best kan 
sammenlignes med påtvunget 
inntak av bestefars gyselige 
pærebaserte hjemmebrygg; 
desto nærmere man kommer 
slutten desto bedre blir det. Og 
før man vet ord av det har man 
startet på neste flaske. der er 
liksom ikke samme schwung 
over to kvartaler hvitmalt 
dukkehusbebyggelse i skyggen 
av englandsbåtterminalen på 
havna i Stavanger. Århus har 
riktignok også sin Gamle By, en 
samling tradisjonelle danske 
bindingsverkhus som absolutt 
er en severdighet og vel er den 
nærmeste slektningen til de 
antikvariske trehuskvartaler 
anløpende cruiseturister i alle 
norske havner blir pådyttet. 
Stilt overfor kulturhistorisk 
blaserte kontinentaleuropeere 
skal vi nok være glade vi har 
fjorder, fjell og underbetalte 
kulturlandskapsgartnere som 
holder det hele i sånn noenlunde 
presentabel stand.

Hofte, skulder, kne og tå
dette årets evenement var 
mitt første møte med NOF-
kongressens vesen, og det gav 
mersmak. Jeg er ikke spesielt 
bereist i faglig sammenheng fra 
tidligere. Mest grunnet en yderst 
bedagelig livsinnstilling, innbitt 
uvilje mot enhver reise over to 
timer som ikke kan foretas i egen 
bil og eget tempo, og familiære 
forpliktelser. Mitt eneste 
referansegrunnlag til denne 
typen kongresser er egentlig vårt 
eget høstmøte som jeg, etter 
å ha opplevd Århus 2010, ikke 
synes står særlig tilbake for NOF-
kongressen, verken faglig eller 
sosialt, selv om det for alltid vil 
være et lillebrorarrangement 
sammenlignet med dette 
nordiske fesjå. rosinen i 
NOF-pølsa er naturligvis et 
noe mer internasjonalt tilsnitt 
med deltakere og forelesere 
fra flere europeiske land. 
dette årets faglige program så 
svært lovende ut, og oppfylte, 
i alle fall til en viss grad, 
forventningene. Kongressen 
er kjørt over en velkjent mal 
med parallelle fagsymposier, 
frie foredrag, workshops (vi 
trenger sårt et godt norsk ord for 
dette fenomenet, redaksjonen 
er takknemlig for alle gode 
forslag), korte lunsjsymposier 
som hovedsaklig var i 
industriell regi og gode lange 
pauser til høflig småprat og 
sladderoppdateringer. Kvaliteten, 
ikke bare på innhold men i aller 
høyeste grad også med hensyn 
til presentasjon, var mildt sagt 
noe varierende, men det er rart 
hvor fort man sjarmeres av og 
vennes til kongressens offisielle 
språkform; en sammensatt 
kompositt av blant annet 
potetinnlandsk og mumlende 
mummitrollengelsk. For best 

Ketil Holen og Pål Benum
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mulig utbytte må man på forhånd 
velge seg ut noen foredrag og 
ofre andre. I ettertid ser jeg at 
jeg nok har vært både heldig 
og klok i denne prosessen. 
Jeg hadde i god tid blinket 
meg ut symposiet om distale 
radiusfrakturer, og siste nytt om 
bruskkirurgi fra de masochistene 
blant oss som foretrekker å gjøre 
teknisk svært krevende inngrep 
gjennom minst mulig hull. 

Mellom øktene fikk jeg smakt på 
veltilberedt norsk oppdrettslaks 
under det som skulle være Actas 
lunsjarrangement. Jeg hørte 
dessverre ikke så mye av det 
som ble sagt men maten var i 
alle fall god. 

da dagen var omme var jeg 
klokere både på distale 
radiusfrakturer og bruskskader 
i kneet. Spesielt hollenderenes 
arbeid i å forsøke lage en slags 
altovergripende, vitenskaplig 
velfundert konsesus med 
hensyn til behandling av distale 
radiusfrakturer gjorde inntrykk 
og fikk meg til å tenke på hvor 
lurt det egentlig er at hvert land 
sitter på sin egen tue og lager 
egne behandlingsanbefalinger. 
det hadde kanskje vært klokere 
ressursanvendelse med en 
større grad av koordinering 
internasjonalt for å unngå at 
alle bruker tid og krefter på 
det samme? resultatene av 
deres arbeid vil bli publisert 
i løpet av kort tid. det blir 
spennende å se hva som blir 
deres endelige anbefalinger, 
men jeg avslører sannsynligvis 
ikke for mye om jeg sier at 
jeg etter deres foredrag har 
mistet mye av min sympati for 
både drU-leddet og ulnare 
styloidprosess. Øvrige tema 
som ble belyst i egne symposier 

var klumpfotbehandling, 
proksimale humerusfrakturer 
og skjeve og stive tær. Lars 
engebretsen ledet et spennende 
symposium om nybrottsfeltet 
brusktransplantasjon på en 
nøktern og saklig måte, og 
bidrog i alle fall til at en grønn 
amatørskopist som meg selv 
fikk et noe mer nyansert og 
realistisk bilde av mulighetene 
og begrensningene på området. 
Konklusjonen var klassisk 
cochranesk: don’t believe the 
hype, større og bedre studier 
er nødvendig. en gruppe 
ortopeder fra Basel leverte også 
en imponerende forestilling i 
pedagogisk og faglig soliditet 
med sitt velillustrerte foredrag 
om impingement i hofteleddet. 
det er åpenbart at det der er tak 
i den ortopediske verden også 
utenfor Norge… 

æ e tjønder sjø
den norske delegasjonens 
deltagelse gikk dog heller ikke 

upåaktet hen. Professor dr. 
med emeritus og førsteklasses 
ridder av St. Olavs Orden Pål 
Benum, kan legge ytterligere en 
æresbevisning til sin rikholdige 
samling. Han ble, endelig og 
selvfølgelig er man fristet til å 
si, utnevnt til æresmedlem av 
NOF. Så vidt jeg kunne observere 
fulgte det ikke noe skinnende 
blank, metallisk dresspryd 
med hederen, men han fikk 
nå i alle fall et diplom og alles 
velfortjente hyllest. Folka fra 
Nidaros var nå åpenbart i siget. 
Tina Strømdahl Wik, LIS ved 
ortopedisk avdeling St. Olavs 
hospital og stipendiat tilknyttet 
Norsk kompetansesenter for 
ortopediske implantat (NKSOI), 
gjorde seg i aller høyeste grad 
bemerket da hun gledelig nok 
forsvarte de norske fargene og 
tok hjem Best Paper Award for 
presentasjonen Increased risk 
of intraoperative periprosthetic 
fracture for an ultra-short 
femoral stem shown in 

Deler av styret foran rådhuset i Århus hvor mottagelsen fant sted. Fra venstre: 
Torgeir Vestad, Ketil Holen, Annette K.B. Wikerøy, Alexander Seldal.
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laboratory experiments and 
finite element analysis. BrAVO!, 
og gratulerer.

Årets kongress var som seg 
hør og bør også åsted for den 
programmessige styrestolleken. 
Niek van dijk, sagnomsust 
ankelmann fra treskolandet, tok 
steget ned fra presidenttronen 
og overlot denne til tidligere 
viespresident Cody Bünger fra 
danmark som skal lede NOF-
troppene gjennom de kommende 
to år med en relativt ambisiøs, 
nylig vedtatt strategiplan som 
retningsgiver. Vår egen leder 
Ketil Holen, også han arvelig 
belasta tjønder,  suste inn som 
vise-president, hvilket betyr at 
han fortsetter klatringen ved 
neste korsvei (NOF-kongressen 
2012 i Tallinn, estland) ettersom 
der nærmest er automatikk 
i at vise-presidenten overtar 
som president ved utløpet av 
toårsperioden. 

Småborgerlig sosialisering
det ville naturligvis være en 
grotesk undervurdering av 
leserens intellekt å late som 
denne kongressen, og alle 
andre faglige sammenkomster 
for den sakens skyld, handlet 
utelukkende om å komme seg 
tidligst mulig i seng for å være 
maksimalt skjerpet til, og få 
mest mulig ut av, påfølgende 
dags bugnende vitenskaplige 
programbukett. Vi er sgu i 
danmark og der er det som kjent 
dejlig å være norsk. 

en mørkredd, pietistisk 
protestantsjel fra Nord-Jæren 
rives og slites riktignok nesten 
i filler av indre moralske 
konflikter i møtet med en 
lille en før dagslyset har 
senket seg, men kunne ikke 
motstå gruppepresset fra den 
mer urbane espressoeliten. 
Ironisk da at man samtidig 
må tåle den dødelig 
fornærmende karakteristikken 
gåseleversosialist fordi man 

tilfeldigvis er i stand til å skjelne 
korrekt temperert, halvgod 
rødvin fra gløgg. Sticks and 
stones may break my bones but 
words will never hurt me. 

det krydrer unektelig 
kongressen at man treffer 
jevnaldrende yrkeskolleger fra 
flere europeiske land. Her var 
svenskene som hadde seilt til 
Århus og stadig sjekket siste 
varsel på yr.no (”så himla 
mycket bättre enn Statens 
meteorologiska institut”) for å 
bestemme vindmessig optimalt 
returtidspunkt. Himmel så 
skjønt det var å være omgitt av 
trillende svensk på alle kanter 
igjen! Hollenderene som hadde 
kjørt ni timer fra universitetet i 
Leiden, hvis største stolthet er 
en hereditær koagulopati, og 
var litt snurt fordi de fikk servert 
oppdrettsfisk, til alt overmål 
norsk, når de endelig hadde tatt 
seg til Skandinavia. estlendere 
som delte ut syntetiske sokker, 
nasjonens favorittsjokolade 

Avtroppende og påtroppende president i NOF: Niek van Dijk og Cody Bünger
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og populære miniatyrflasker 
med lakrislikør, og promoterte 
så godt de kunne Tallinn, City 
of Towers (uttales sakte på 
utpust, med mørk stemme og 
finskklingende aksent), som er 
åsted for neste NOF-kongress i 
2012, men før det, allerede neste 
år, europeisk kulturhovedstad. 

Her var også sosiale 
tilfeldigheter av den mer 
seriøse sorten. Jeg traff en 
svensk kvinnelig ST-läkare (LIS) 
som var leder for den svenske 
ortopediske foreningens 
ungdomsavdeling. etter 
sigende hadde også Holland 
stablet på bena et avsnitt av 
sin nasjonale forening dedikert 
ortopeder i spesialisering. Jeg 
lærte et nytt begrep; FOrTe, 
Federation of Orthopedic 
Trainees in europe, som er 
en slags moderorganisasjon 
for de nasjonale ortopediske 
foreningers ”ungdomsavsnitt”. 
Ungdommen strekker seg jo nå 
for tiden som kjent helt opp til, 
og i noen tilfeller inkluderende, 
førtiårskrisa, så det burde 
være rom for en slik orto-
jugend også i vårt land, hvor 
gjennomsnittsalderen på ferdige 
spesialister er førti pluss. Leder 
av epiphysen, som den svenske 
LIS-foreningen heter, presenterer 
selv konseptet i en egen sak i 
denne utgaven av Nopen.

Bayer, bøf og boogie
de beste stundene og mest 
varige minnene var ikke 
nødvendigvis av ortopedisk 
art. På kveldstid, godt assistert 
av hormonmetta bolebiff og 
dertilhørende destillert drikke, 
fremavlet vi åpenbare løsninger 
på store og små problemer, av 

både lokal og global karakter. 
Knugende om velkomstdrinken 
sikret vi Fredsprisen for neste 
år med en harmonisk oppdeling 
av Judea og Samaria mellom 
de stridende parter. Verdens 
religioner ble evig forvist til 
historiebøkene under forretten, 
og passelig porsjonert 
skamfølelse gjeninnført som 
en menneskelig dyd etter flere 
årtiers eksil i ansvarsfrihetens 
skyggedal i tissepausen. 
Bompengefinansiering av 
firefelts motorvei for harry-
handlende nordmenn med større 
biler enn næringsvett kunne 
vi dessverre ikke komme til en 
endelig enighet om. Heldigvis 
er vi dog velsignet med seriøse 
politiske aktører hvis eneste 
eksistensgrunnlag utelukkende 
er å bekjempe slik monstrøs 
snikskattlegging.

På kongressens 
avslutningsmiddag torsdag 
kveld ble vi alle enige om at 
verden, tross fremtidskynistenes 
insisterende klagesang, 
ufortrødent beveger seg 
fremover og oppover. 
Stemningen nådde sitt 
foreløpige klimaks når Booze 
Brothers (sic) entret scenen 
og rullet et uoverstigelig 

brass-aktig lydteppe ut 
over forsamlingen. Høflig 
konversasjon ble umuliggjort. 
Nå gjaldt det å tømme glassene 
og gripe tak i første og beste 
dame på dansegulvet. På en 
ortopedkongress er der, enn så 
lenge, dessverre en klar overvekt 
av menn så det var ikke alle som 
fikk seg en svingom. Jeg er ikke 
bitter av den grunn. Her hadde 
ikke engang kulturministeren 
hatt vansker med å finne flust av 
villige dansepartnere. 

Når kvelden, offisielt sett i 
alle fall, var så altfor tidlig 
omme, fyltes Århus’, unnskyld, 
Aarhus’ gater av feststemte 
ortopeder. Flere fortsatte nok 
de seriøse fagdiskusjonene på 
byens tallrike puber, lokket inn 
eller sjanghaiet av industriens 
spandable handelsreisende 
med representasjonskonti 
på størrelse med greske 
hjelpebudsjett. Kvelden endte 
forhåpentligvis for de fleste i 
egen seng på rett hotell. City of 
Towers kaller for en ny vellykket 
kongress i 2012. Håper å se 
flere av dere og andre nystiftede 
bekjentskaper der.

!Alexander Seldal
Redaktør

The flying superkids; spektakulær akrobatikk under avslutningsseremonien



Xarelto er mer effektiv enn enoksaparin 
og minsker signifi kant risikoen for venøs 
tromboembolisme (VTE) etter total kne- 
eller hofteleddsplastikk.1,2 

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

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

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

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. 
Tlf.: 24 11 18 00. www.thrombosisadviser.comL.

N
O

.0
4.

20
10

.0
05

3 

Xarelto® er nå 
tilgjengelig 
på refusjon 
(kode -20)

Refusjonsberettiget bruk: Refusjonskode: Vilkår:

Primærforebyggelse av venøs trom-
boembolisk 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

Referanser: 
1) Eriksson BI, et al. N Engl J Med 2008;358:2765-75. 
2) Lassen MR, et al. N Engl J Med 2008;358:2776-86.



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

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

ved evaluering av tilstanden til enhver  
pasient.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, inkl. aktuelle laboratorie- 
parametre. Gastrointestinale: Kvalme. 
Hjerte/kar: Postprosedural blødning, 
inkl. postoperativ anemi og blødning 
fra operasjonssår. Undersøkelser: For-
høyet GGT, økning i transaminaser 
(inkl. forhøyet ALT og AST). Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytose, inkl. økt trombocyttall. 
Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré, 
abdominal og gastrointestinal smerte 
(inkl. smerte i øvre abdomen, mage- 
ubehag), dyspepsi (inkl. epigastrisk ube-
hag), munntørrhet, oppkast. Hjerte/
kar: Takykardi, blødning (inkl. hematom 
og sjeldne tilfeller av muskelblødning),  
blødning i mage-tarmkanalen (inkl. 
gingival blødning, rektal blødning, 
hematemese), hematuri (inkl. blod 
i urinen), blødning i genitaltractus 
(inkl. menoragi), hypotensjon (inkl. 
nedsatt blodtrykk, prosedural hypoten-
sjon), neseblødning. Hud: Pruritus (inkl. 
sjeldne tilfeller av generalisert pruritus), 
utslett, urticaria (inkl. sjeldne tilfeller 
av generalisert urticaria), kontusjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Smerter i 
ekstremiteter. Nevrologiske: Synkope 
(inkl. bevisstløshet), svimmelhet, hode- 
pine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyre-
funksjon (inkl. forhøyet S-kreatinin og 
S-urea). Undersøkelser: Forhøyet lipase 
og amylase, økt bilirubinnivå, økning i 
LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårse-
kresjon, lokalisert ødem, perifert ødem, 
sykdomsfølelse (inkl. tretthet, asteni), 
feber. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Allergisk dermatitt. 
Lever/galle: Unormal leverfunksjon.  
Undersøkelser: Økt konjungert bilirubin, 
med eller uten samtidig forhøyet ALT. 
Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Blødning i 
kritisk organ (f.eks. hjerne), binyreblød-
ning, konjunktivalblødning, hemop-
tyse. Immunsystemet: Overfølsomhet. 
Lever/galle: Gulsott. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan føre til blødningskom-
plikasjoner. Behandling: Intet spesifikt 
antidot. Medisinsk kull kan vurderes. 
Ved blødning kan doseutsettelse eller  
seponering vurderes. Egnet sympto- 
matisk behandling, f.eks. mekanisk 
kompresjon, kirurgisk inngrep, væske- 
behandling og hemodynamisk støtte,  
transfusjon av blodprodukt eller -kom- 
ponent, må overveies. Dersom livstru- 
ende blødning ikke kan kontrolleres  
med nevnte tiltak, kan administre- 
ring av rekombinant faktor VIIa over-
veies. Det foreligger imidlertid ingen 
erfaring med bruk av rekombinant  
faktor VIIa til personer som får rivaroksa- 
ban. Anbefalingen baseres på begren-
sede prekliniske data. Gjentatt dose-
ring av rekombinant faktor VIIa, skal 
vurderes og titreres, avhengig av forbe-
dringer i blødningsstatus. Rivaroksaban 
er antagelig ikke dialyserbart pga. høy 
plasmaproteinbinding. 
Pakninger og priser: Enpac: 10 stk. Kr. 
584,60, 30 stk. Kr. 1683,70, 100 stk. Kr. 
5530,60. Refusjon: Se Refusjonslisten, 
B01A X06. Sist endret: 06.04.2010.
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. re-
fusjon hver måned)

C Xarelto «Bayer»  
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"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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I løpet av 2008 inngikk Forsvaret en avtale med de regionale helseforetakene Helse Vest, Helse Midt 
og Helse Nord om å ansette ortopeder, bløtkirurger og anestesileger som skulle ha arbeidssted ved 
universitetssykehusene i minst 6 mnd av året, mens den øvrige arbeidstiden skulle benyttes av Forsvaret. 
Sammen med den tidligere inngåtte avtalen med Ullevål universitetssykehus innebærer dette at 
Forsvaret har 24 spesialiststillinger i sin kirurgiske enhet som skal bemanne det norske feltsykehuset 
Norwegian Deployable Hospital (NDH). Dette feltsykehuset kan sendes hvor som helst i verden der norske 
politikere bestemmer at det skal benyttes. I tillegg kan legene benyttes ved andre utenlandsoppdrag der 
kirurgisk kapasitet er nødvendig, f.eks i Afghanistan eller på sjøforsvarets fartøyer. 

Forsvarsansatte leger ved 
ortopedisk avdeling
Hva er dette?

Richard Bødtker Henriksen og Geir Bjerkan

u
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militære leger ved norske 
sykehus, et moralsk dilemma?
Allerede før de sentrale 
avtalene var underskrevet 
ble lokal motstand mot 
ordningen med militært 
ansatte leger i åremålsstillinger 
med arbeidsplass ved sivile 
norske sykehus raskt synlig 
(ref Tromsøbrev i 2007 og 
motstand ved ort avd ved 
St. Olavs Hospital). dette er 
kanskje noe av forklaringen 
på at ansettelsesprosessene 
har tatt lang tid. Men i dag 2 
år etter at avtalen ble inngått, 
er det ansatt ortopeder ved St. 
Olavs Hospital og ved Ullevål 
universitetssykehus, mens 
ansettelsesprosessen er i gang 
ved Haukeland. det er ikke 
planlagt ortopedstillinger i 
Nord-Norge. For bløtkirurgene og 
anestesilegene har ansettelsene 
gått enda tregere.

Hva er Forsvarets intensjon?
Forsvaret har under alle tidligere 
utenlandsoppdrag basert 
seg på sivile leger i kortere 
engasjement. Sett fra Forsvarets 
side har denne ordningen klare 
ulemper spesielt med manglende 
kontinuitet og lite konservering 
av erfaring og kunnskap 
innad i organisasjonen. Ved å 
finansiere overlegestillinger 
som er tilgjengelige for det sivile 
sykehuset i minst 26 uker per år 
(ferie og kurs tas i forsvarstid) 
skaffer altså Forsvaret seg leger 
som skal være medisinsk- og 
militærfaglig klare til å løse de 
oppdrag som måtte komme. 
det siste oppdraget har vært 
å drive feltsykehus for FN 

under misjonen i Tsjad og den 
Sentralafrikanske republikk 
(MINUrCAT). Alle ortopedene 
som er ansatt i Forsvaret deltok 
under dette FN-oppdraget.   

Hva er forsvarsansatte 
ortopeders intensjon?
Under rekrutteringsarbeidet for 
å besette stillingene fokuserte 
Forsvaret mye på mulighetene 
for faglig utvikling. Gulroten 
for ortopeder med interesse for 
traumatologi og rekonstruktiv 
ortopedi var en mulighet for 
faglig samarbeid med NATO-
allierte nasjoner som pga 
krigføring i Irak og Afghanistan 
har hatt en jevn strøm av 
ekstremitetsskader på egne 
soldater. Volumet og panoramaet 
av skadde som håndteres 
i spesielt det amerikanske 
militærhelsevesenet er helt 
unikt, og en mulighet for å 
arbeide her representerer en 
utdanning som er utenkelig i det 
sivile helsevesenet.

Er forventningene innfridd?
Når status skal gjøres opp 
etter 1 år i stillingene (Ullevål-
ortopedene har vært ansatt noe 
lenger) vil vi si at det har vært 
et berikende år, både faglig og 
personlig. Vi har fått med oss 
en spennende ledererfaring ved 
å være Senior Medical Officers 
ved feltsykehuset i Tsjad. det 
var både uvant og vanskelig å 
skulle prioritere våre knappe 
medisinske ressurser langt 
inne i en urolig del av verdens 
5. fattigste land. dette FN-
oppdraget har vært 1. prioritet 
for avdelingen, vår egen faglige 

utdanning har derfor kommet 
noe bakgrunnen. 

Forsvaret har vist seg å være 
flinke i personalbehandlingen, 
og man føler seg verdsatt på en 
mye bedre måte sammenliknet 
med helsevesenet. Man opplever 
ryddige ordninger som sikrer 
godtgjøring for ubekvem 
arbeidstid i forbindelse med 
reiser og kurs og anledning til 
trening i arbeidstiden. I tillegg 
gis man som forsvarsansatt en 
mye bedre og lettere tilgang på 
relevante medisinske kongresser 
og kurs. 

vil vi anbefale andre å søke på 
disse stillingene?
Med forbehold så svarer vi ja 
på dette spørsmålet. det hele 
avhenger om vi får gjennomført 
den ønskede utdanningen. Vi ser 
at man som ortoped gjennom 
forsvarets allierte kan få arbeide 
med pasientpopulasjoner som 
faglig er svært spennende, 
spesielt innen rekonstruktiv 
ortopedi. Potensialet for 
kompetanseheving for oss 
ortopeder er stort.

Imidlertid går prosessen med 
å organisere og gjennomføre 
konkrete utdanningsopphold 
langsomt. Vi frustreres over 
manglende realisering av planer, 
men føler likevel at vi arbeider 
mot et felles mål med våre nye 
arbeidsgivere.  Vi får komme 
tilbake med en ny rapport om 
1 år. 

!Geir Bjerkan og 
Richard Bødtker Henriksen
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Epiphysen 
– en förening för ortopeder under utbildning

Som ordförande för Epiphysen har jag nyligen deltagit i NOF (Nordisk 
Ortopedisk Federation) Congress, Aarhus, Danmark. Där träffade jag 
ortopeder från Skandinavien, Island, Estland och Nederländerna. 
Det talades mycket om de unga ortopederna – men få ”leger i 
spesialisering” var där.

epiphysen 
bildades år 
2000 som en 
underförening 
till SOF 
(Svensk 
Ortopedisk 
Förening) 
och samlar 
underläkare, 

ST-läkare och nyblivna 
specialister i ortopedi. 
Föreningens namn syftar givet- 
vis på att det är vi som ligger i 
frontlinjen, ortopedins framtid 
om man så vill. Syftet är att 
tillvarata unga ortopeders 
intressen och behov avseende 
utbildning, utveckling, jämställ- 
dhet samt att vara en samlings-
punkt för yngre ortopeder.

Styrelsen består för närvarande 
av sju ST-läkare och nyblivna 
specialister. Målsättningen är att 
de skall vara jämt utspridda över 
landet och utgöra ett tvärsnitt 
av våra medlemmar. Således 
arbetar styrelsens ledarmöter 
både på mindre länsdelssjukhus 
och universitetssjukhus. Styre-
lsen representerar epiphysen 
i SOF:s styrelse, deltar vid 
SPUr-inspektioner (komite som 
vurderer kvalitet og innhold på 
turnus- og spesialistutdanning, 
ikke ulik vår spesialitetskomite, 

red. anm.) och samarbetar med 
europeiska systerföreningar 
(FOrTe; Federation of Ortho-
pedic Trainees in europe, 
www.forte-orthopaedics.com) 
för att uppnå föreningens mål. 
Alla nyfärdiga specialister, under- 
läkare och ST-läkare i ortopedi är 
automatiskt medlemmar i epi- 
physen så länge de är medlem-
mar i SOF. Medlemskapet 
kostar inget extra utöver SOF:s 
medlemsavgift. SOF stöder 
epiphysen ekonomisk med 
ett årligt bidrag eftersom man 
finner det värdefullt att ha läkare 
under specialistutbildning som 
samarbetspartners.

epiphysens största aktivitet 
under året är programpunkterna 
vi arrangerar under ortopedi-
veckan, den kongress där 
ortopeder från hela Sverige 
samlas årligen. Styrelsen 
ordnar föreläsningar där yngre 
ortopeder ges möjlighet att 
presentera sin forskning på 
ett tidigt stadium, kanske för 
första gången. en annan mycket 
uppskattad programpunkt är 
Pro and Con, en debatt kring 
ett inom ortopedin omstritt 
ämne mellan välbekanta namn 
inom den svenska ortopedin. 
Föreningens årsmöte är också 
förlagt till ortopediveckan. då 

detta är avslutat följer middag 
med samkväm för samtliga 
medlemmar, ofta mycket 
uppskattat!

När vi inte ses på möten 
arbetar styrelsen på med att 
förbättra tillvaron för oss som 
unga ortopeder. det gör vi 
genom att samtala med Social-
styrelsen, Läkarförbundet, 
skriva artiklar i Ortopedisk 
Magasin (motsvarande Norsk 
ortopedpost) och möta våra 
medlemmar. Vad som händer i 
epiphysen kan man läsa om här 
på vår hemsida, 
www.ortopedi.se/epiphysen.  
Här hittar du också 
information om de nuvarande 
styrelsemedlemmarna samt hur 
du får kontakt med oss. 

Min förhoppning är att 
epiphysen kan inspirera till ett 
liknande arbete i övriga Norden 
och att vi kan utveckla ett utbyte 
länderna emellan. Styrelsen för 
NOF finner också detta angeläget 
och har därför valt in mig som 
representant. Välkommen att 
kontakta mig för ett samarbete!

!Erica Arverud
Ordförande i Epiphysen

Svensk Ortopedisk Förening
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Fumare Necesse Est?

Ä
R DET NÖDvÄNDigT ATT RÖKA? Knappast.  Har det några fördelar? Kanske. Li Zhi-Sui skriver att 
den främsta anledningen till att han utnämdes till Mao Zedongs livläkare var att Li rökte. Mao själv 
rökte nämligen som en borstbindare och misstrodde djupt läkare i alllmänhet och i synnerhet dem 
som inte rökte.  rökning kan sålunda vara bra för karriären i diktaturer.

Bertrand russell, matematikern, var också en inbiten rökare, och hade ett starkt och logiskt oantastligt 
argument för rökning. När sjöflygplanet Bukken Bruse  störtade utanför Trondheim 1948, överlevde russell 
och de andra 18 personerna som satt i rökavdelningen, de övriga dog direkt. russell konkluderade därför 
att rökning kan vara bra för hälsan. Nu när rökning är förbjudet på flygen, så faller tyvärr detta komparativa 
argument. Har det tillkommit några argument för rökning? 

Nej, tvärtom.  Goblat sett är tobak inte bara en av de stora massmördarna, utan även en av de främsta 
orsakerna till sänkt hälsorelaterad livskvalitet. Sjukdomsbördan i form av disability-adjusted life years av 
lungcancer och KOL motsvarar nästan lika mycket som prostatacancer, bröstcancer, osteoporosfrakturer, 
colorektalcancer och reumatiska sjukdomar tillsammans.2 däri är det inte inäknat rökningens roll som 
riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar och stroke.  För att nu inte tala om miljö och estetik: den som röker 
tobak luktar som ett svin, den som snusar tobak ser ut som ett svin, och den som tuggar tobak är ett svin.  

Skämt åsido. I  tillägg till alla de allmänna skadeverkningarna av tobak, så har det tillkommit stark evidens 
för att rökare har en kraftigt ökad komplikationsrisk vid kirurgi, inte bara allmänkomplikationer utan även 
postoperativa infektioner och störd läkning, speciellt benläkning. Glädjande nog kan man minska dessa 
risker genom rökstopp. Inte bara före operationen vid planerade ingrepp, utan även  om man vid akuta 
skador låter bli att röka under läkningsfasen. Här finns många kontrollerade studier och  flera svenska 
avhandlingar.  

Kardiologerna har mycket goda resultat att få nästan alla hjärtinfarktpatienter att sluta röka. Här visar det 
sig att tidsaspekten är viktig. Informationen måste ske direkt vid inläggningen och sedan upprepas och 
förstärkas under de kommande dagarna.  detsamma gäller säkerligen vid andra omvälvande händelser i 
livet. en saklig information om inte bara riskerna utan även om det uppmuntrande faktum att man själv kan 
göra något åt situationen är effektiv, särskilt i en krissituation som en skada/sjukdom erbjuder. 

Vid ortopedkliniken i Ume ska vi införa obligatoriskt rökstopp vid planerade ingrepp och en tuff information 
till traumapatienterna.  (Snuset vågar vi oss inte på i Norrland. det skulle bli revolution!)  I skrivande stund 
vet vi inte hur det kommer att gå. Kanske blir vi rökta?  

Vi har valt att rekommendera två månader före och efter operationen.  Nu kan man väl knappast vara 
100%-igt konsekvent.  Vid akuta skador kan man ju inte underlåta att behandla, och nog kan man tänka 
sig att operera välrökta patienter med mycket svåra besvär som av olika skäl inte kan sluta inför en 
planerad operation.  Men huvudlinjen måste vara att försöka få patienten i ett så gott skick som möjligt 
inför en operation. Inte kan man preoperativt avstå från hygienrutiner, låta bli att sanera infektionshärdar 
och att strunta i andra sjukdomar och tillstånd, för att nu nämna några av de åtgärder som ingår i 
patientsäkerhetsarbetet!  Och operationsindikationen blir ju alltid en syntes av risker och fördelar med 
kirurgi. Flertalet ortopediska ingrepp sker ju inte på vitalindikation, utan är en fråga om hur ont man ska ha.  

Man kan heller inte komma bort från att individen har ett egenansvar för sin egen hälsa—det är ett hett 
diskutionsämne i prioriteringssammanhang. Men alla gamla rökare, inklusive undertecknad, vet hur svårt 
det är att sluta—eller rättare sagt som Mark Twain noterade—att inte börja igen:  i djurexperiment är nikotin 
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lika vanebildande som heroin.  (Tänk en Gaulois, en calvados och en dubbel espresso en varm majdag på en 
bistrot i Paris!). det krävs därför en väl genomtänkt strategi hur rökavvänjningen ska göras så effektiv som 
möjligt. enbart välmenande rådgivning räcker inte.  Flertalet landsting har rökavvänjningsenheter. Kontakta 
dem! Sätt i gång på er klinik/enhet!  Identifiera nyckelpersoner: engagemanget hos många phtisiologer, 
medicinare och allmänläkare saknas sannerligen inte. Man måste rigga 
en organisation, formera allianser, få all personal med sig, vara beredd 
på misslyckanden, och följa upp resultaten. 

det är ett fritt land, och det står alla fritt att röka ihjäl sig, men 
det känns en smula onödigt att det ska ske just postoperativt. Vid 
ortopediveckan i Jönköping kommer man att ta om seminariet om 
rökning och ortopedi. Vore det inte på sin plats att bilda ett SOF-
nätverk mot rökning i omedelbar anslutning till operationsborden? 
Här kan ortopedin bilda ett avant garde i patientsäkerhetsarbetet! 

!Olle Svensson, olle.svensson@orthop.umu.se

1. Li Zhi-Sui, The private life 
of chairman Mao. 
2. Assessment of oste-
oporosis at the primary 
health care level. WHO 
Scientific group technical 
report, 2007. 
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Kan man tvinga folk att sluta röka?

Naturligtvis kan man det, 
om man använder tillräckligt 
drakoniska metoder. Hitler, 
exempelvis, var en fanatisk 
rökmotståndare som säkerligen 
hade effektiva metoder att 
förhindra att det röktes i hans 
omedelbara närhet. Men någon 
varaktig effekt gav nog inte 
nassemetoderna. rökningen 
som sådan har förmodligen ställt 
till med mer död och lidande än 
Adolf: i storleksordningen 10 
000 dödsfall per dag i världen. 
rökning är inte bara en av de 
stora globala massmördarna, 
utan kroniska cigarettmiss-
brukare har också mindre än 
tio friska år än icke-rökare. det 
är välkänt, men ändå har det 
gått förvånansvärt långsamt att 
minska rökningen. På femtiotalet 
i Sverige så rökte nästan alla 
vuxna män, medan det var 
ovanligt att kvinnor rökte. Idag 

har prevalensen av dagligrökare 
minskat i Sverige, där kring 
15% av alla män är dagligrökare 
medan kvinnor för första gången 
röker mer, några procentenheter 
mer än männen.  Kan någon 
förklara det?

Skrämsel som enda åtgärd har 
på flertalet av oss en ganska 
övergående effekt. Man kapslar 
in bilderna på patienter med 
terminal lungcancer och svår 
respiratorisk insufficiens och 
tröstar sig med en cigarett; det 
gäller speciellt unga människor 
där sjukdom och död oftast är 
tämligen abstrakta och ogripbara 
företeelser. det krävs mer. dels 
måste budskapet upprepas, 
upprepas och återigen upprepas. 
dels så måste man kunna visa på 
något positivt, en belöning eller 
favör av något slag. Man säljer 
inte tandkräm genom att visa 
bilder på ruttna tänder.  

ett starkt argument är att 
rökningens skadeverkningar 
delvis är reversibla. Överdödlig-
heten och översjukligheten 
minskar ganska snabbt efter 
rökstopp. det återspeglas i att 
den intervention som har den 
överlägset största kostnads- 
nyttan är att få en person att 
sluta röka, mycket störrw  än 
kranskärlsingrepp och led-
proteser. Men det krävs också  
emotionella och icke-rationella 
skäl för att påverka folks livsstil. 
Kardiologerna har funnit att det 
gyllene tillfället att få hjärt-
infarktpatienter att sluta röka 
är att informera och påverka 
patienten tidigt i förloppet: 
just när  diagnosen ställts, då 

är man som mest mottaglig, 
och det förutsätter också att 
informationen upprepas gång 
efter annan. Startar man senare, 
efter den akuta fasen, med 
informationen blir det inte lika 
effektivt.  

I tillägg till alla de allmänna 
skadeverkningarna av tobak, 
så har det på sistone tillkom-
mit stark evidens för att 
rökare har en kraftigt ökad 
komplikationsrisk vid kirurgi, 
inte bara allmänkomplikationer 
utan även postoperativa 
infektioner och störd läkning, 
speciellt benläkning. Glädjande 
nog kan man minska dessa 
risker genom rökstopp. danska 
undersökningar (1-2)  visar 
att 6-8 veckors preoperativ 
rökavvänjning halverar 
komplikationsrisken vid kirurgi, 
och flera svenska studier har 
konfirmerat detta vid olika 
former av kirurgi (3-4). Number 
necessary to treat var så lågt 
som 5; vilken annan intervention 
har det? 

danska Socialstyrelsen gått ut 
med allmänna rekommenda-
tioner där man rekommenderar 
preoperativt rökstopp. Svenska 
socialstyrelsen utreder frågan. 
Hälsoekonomiska analyser visar 
att stora besparingar kan ske 
om man inför rökavvänjning i 
rutinsjukvården, såväl i monetära 
som humanitära termer.

För cirka ett halvår sedan införde 
ortopedkliniken vid Norrlands 
Universitetssjukhus, Umeå, en  
obligatorisk rökavvänjning inför 
planerade ortopediska ingrepp. 

Olle Svensson er professor 
i ortopedi og avdelings-
overlege ved ortopedisk 
avdeling, umeå universitet-
ssykehus, Sverige. Han er 
også leder av Svensk orto-
pedisk forening, medredak-
tør i Acta Orthopedica og 
president i Acta Board.
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det blev starka protester från 
politikerna. Patienterna däremot 
reagerade mer rationellt: varför 
har ingen sagt det tidigare var en 
vanlig fråga? 

Vi har valt att rekommendera 
två månader före och efter 
operationen. Nu kan man 
väl knappast vara 100%-igt 
konsekvent. Vid akuta skador 
eller livshotande sjukdomar 
kan man ju inte underlåta att 
behandla, och nog kan man 
tänka sig att operera tämligen 
välrökta patienter med mycket 
svåra besvär som av olika skäl 
inte kan sluta inför en planerad 
operation. Men huvudlinjen 
måste vara att få patienten i 
ett så gott skick som möjligt 
inför en operation. Inte kan 
man preoperativt avstå från 
hygienrutiner? låta bli att 
sanera infektionshärdar? eller 
strunta i andra sjukdomar och 
tillstånd, för att nu nämna några 
av de åtgärder som ingår i 
patientsäkerhetsarbetet! 

Och operationsindikationen blir 
ju alltid en syntes av risker och 
fördelar med kirurgi. Flertalet 
ortopediska ingrepp sker ju 
inte på vitalindikation, utan är 
en fråga om hur ont man ska 
ha. Man kan heller inte komma 
bort från att individen har ett 
egenansvar för sin egen hälsa 
det är ett hett diskussionsämne i 
prioriteringssammanhang. 

enbart välmenande rådgivning 
räcker således inte—tror man 
det, tror man rimligen också på 
jultomten. Flertalet landsting 
har rökavvänjningsenheter som 
gärna ställer upp. Idag finns 
effektiva psykologiska och 
farmakologiska metoder. Men 
lika viktigt eller kanske viktigare 
är att all sjukvårdspersonal 
måste vara med och informera 

och stödja patienterna. Man 
måste rigga en organisation, 
formera allianser, få all personal 
med sig, vara beredd på 
misslyckanden, och följa upp 
resultaten. 

det krävs en genomtänkt 
strategi och en antirök-
byråkrati—det räcker inte med 
enstaka eldsjälar. På ortopeden 
i Umeå så har använder vi ett 
diagnosnummer, nämligen 
F172 för rökare. det är inte 
några som helst moraliska eller 
moralistiska aspekter. Utan en 
ren patientsäkerhetsfråga för 
att kunna följa upp resultaten, 
det är nödvändigt. Vi tycker, 
som tidigare framhållits,  att 
det är oetiskt att inte informera 
patienten om att hon själv 
kan minska riskerna för 
komplikationer. 

Vi har inte några resultat 
ännu, men de preliminära 
erfarenheterna är mycket goda. 
Vi har valt att inte ta några 
blodprover för att kontrollera 
patienterna. det räcker mer än 
väl att lukta på dem. Vi  är ju 
människor, bräckliga kärril,  och 
säkert förekommer det att folk 
tjuvröker och ljuger, men alla 
har ju ansvar för sin egen hälsa.  
Idag har kampanjen ”A non-
smoking operation” spritt sig till 
snart ett dussin ortopedkliniker i 
Sverige. det beror säkert på våra 
erfarenheter av sjukhussjuka 
får speciellt svåra konsekvenser 
för våra patienter.  Intresset från 
andra kirurgiska specialiteter 
lämnar ännu en hel del i övrigt 
att önska. det är märkligt 
att exempelvis thorax- och 
kärkirurger inte nappat. 

det har till och med talats 
om diskriminering.  det är en 
missuppfattning. Naturligtvis 
står det alla fritt att röka 

ihjäl sig, men det förefaller 
vara onödigt att det ska ske i 
anslutning till en operation som 
inte sker på vitalindikation. 
en operation ska ju hålla hela 
livet, då ter sig några månaders 
rökfrihet som ett billigt pris. Och 
den som vill och är dum nog 
kan väl börja röka igen senare.  
När det gäller operationer 
med relativa indikationer blir 
det till syvende og sisdt en 
individuell bedömning, där 
kirurgen tillsammans med 
patienten väger risker mot 
eventuella funktionella vinster.  
Svensk ortopedisk förening har 
bildat ett nätverk för att utbyta 
erfarenheter och lärdomar i 
rökavvänjningsarbetet. Kontakta 
gärna mig om du vill ha mer 
information! 

!Olle Svensson
olle.svensson@orthop.umu.se
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”No secrets” med La vecchia Signora
Juventus, ”den gamle dame”, har alltid vært min favorittklubb sammen 
med Real Madrid. Alle engelske klubber kommer bak disse to for meg. 
I mitt arbeid som fotball-lege har jeg hatt den store gleden å møte disse 
lagene flere ganger i Champions League (CL), flere av disse kampene har 
blitt legendariske, som da Rosenborg slo Real Madrid 2-0 på Lerkendal, 
og da vi i 1997 spilte kvartfinale i CL mot Juventus på Lerkendal tre dager 
etter at ski-VM i Trondheim var avsluttet (kvartfinale i CL er stort, husk at 
da er det bare de åtte beste lagene i Europa som er igjen!!!!). 

Allerede i vårt første møte med 
Juventus møtte jeg en av lagets 
leger på dopingkontrollen 
etter kampen. Jeg ble en smule 
forundret over at han drev aktiv 
behandling av sine spillere med 
medikamenter mens de ventet 
på å avlegge dopingprøve. Men, 
jeg tok det for gitt at det var 
akutte medisinske tilstander som 
ble behandlet. Legen var ellers 
en hyggelig kar, og vi diskuterte 
kampen og byttet suvenirer.

dette var i glansdagene 
for Juventus, de hadde 
stjernespillere på alle plasser; 

Zidane, del Piero, deschamps, 
davids, for å nevne noen.  de 
herjet i europisk fotball, og vant 
Champions League og Serie A 
flere ganger på 90-tallet. det var 
fantastiske fotballspillere, og 
laget virket nærmest uslåelig, 
slik som sikkert mange norske 
lag opplevde rosenborg i den 
samme perioden.  Vi tapte 
begge kvartfinalekampene mot 
Juve, men ble på ingen måte 
utspilt. Senere møtte vi laget i 
gruppespillet i CL, og jeg møtte 
igjen min lege-venn i Juve. denne 
gangen sa han klart fra om at 
han var storligen imponert over 
rosenborg, og at det var nesten 
uforståelig at vi skulle være med 
i CL hvert år. Han inviterte meg 
ned til Torino og Juventus på 
besøk, og for, som han smilende 
sa; ”long discussions, with no 
secrets”. dessverre kom jeg 
meg aldri på besøk til Juventus.  
I denne perioden holdt jeg på 
med avsluttende arbeid på min 
doktorgrad, det var derfor ingen 
tid til overs for slikt besøk.

etterhvert begynte det å komme 
en del beviser på doping i 
Juventus, og spillere ble tatt 
for bruk av nandrolon (edgar 
davids), noe som gjorde at et 

besøk dit var helt uaktuelt, som 
rosenborg-lege var det utelukket 
å ha kontakt med en klubb 
som var i søkelyset for stadige 
dopinganklager. Så smalt 
den store bomben, og lagets 
hovedlege, riccardo Agricola, ble 
tiltalt for å ha stått bak langvarig, 
organisert doping i Juventus. det 
ble gjort razzia mot klubbens 
lokaler, hvor det ble funnet 
mange suspekte medikamenter. 
Blant annet ble det funnet bevis 
på ePO-bruk.  Agricola ble i 2004 
dømt til 22 måneders fengsel 
for dette. Min lege-venn ble 
også fjernet fra støtteapparatet. 
Som om ikke dette var nok, i 
2006 ble klubben degradert til 
Serie B og startet serien med 9 
minuspoeng pga. påviste forsøk 
på kampfiksing.

u

Doktor Riccardo Agricola.

Nandrolon til salgs på internett.
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I all min enkelhet trodde jeg 
at slik planlagt doping ikke 
fantes i europeisk fotball, dette 
tilhørte helt andre idretter. 
Når Juventus ble dominerende 
i europa med doping, så 
forstår jeg bedre Juve-legens 
invitasjon og ”no secrets”. 
Jeg vil tro at han anså det som 
usannsynlig at en gjeng med 
norske fotballspillere kunne bli 
så gode at de spilte kvartfinale 
i CL uten at de var dopet, og 
da minst like godt dopet som 
Juve-spillerne. Kanskje han 

trodde at vi satt med kunnskap 
og metoder som overgikk deres? 
det gjorde vi ikke, og heldigvis 
ble alle spillerne i rosenborg 
hyppig testet, både i Norge og 
internasjonalt. Vi var rene, og 
hele laget hadde en klar anti-
doping holdning. rosenborg 
i eggen-perioden var bare et 
fantastisk godt fotball-lag, som 
over lang tid hadde trent inn et 
samhandlings-mønster som de 
store klubbene i europa slet med 
å finne ut av.

Snart er Mr. eggen tilbake 
i rosenborg, og laget skal i 
sommer forsøke å kvalifisere 
seg til spill i CL. det kan ikke 
Juventus. ”den gamle dame” har 
reist seg, men ble bare nummer 
syv i Serie A i år.  Kanskje vi en 
gang i framtiden igjen kan møtes 
i CL, men da på andre, og like 
premisser.

!Ketil Holen

Edgar Davids ble tatt for bruk av Nandrolon.

www.atemplate.com



Seventh SiCOT/SiROT Annual 
international Conference
combined meeting with the Swedish 
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TuESDAY, 
31 AuguST
Instructional 
Courses
SICOT diploma 
examination
Scientific sessions 
(start at 13:00)
Opening Ceremony
Welcome 
reception

WEDNESDAY, 
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NÅ KAN DU GI DINE PASIENTER 

 

MED REFUSJON

ETTER KIRURGI

 SELV OM BEHANDLINGSTIDEN ER KORTERE ENN 3 MÅNEDER1

www.pfizer.no/fragmin

10 pakning: korttidsbehandling
25 pakning: langtidsbehandling

E2009-0994

Refusjonsberettiget bruk:
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket 
risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel 
hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt 
dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av 
ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk.
Refusjonskode
            ICPC               ICD  

Koder  Tekst                    Vilkår      Koder    Tekst                                Vilkår

-20      Tromboseprofylakse ved kirurgi      136         -20        Tromboseprofylakse ved kirurgi       136
B83     Koagulasjonsdefekt INA             D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter            
K74     Angina pectoris ustabil   D68.9 Uspesifisert koagulasjonsdefekt             
K75     Akutt hjerteinfarkt   I20.0 Ustabil angina  
K93     Lungeemboli               I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang  
K94     Dyp venetrombose              I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere  
U28     Redusert funksjonsevne nyredialyse            I26 Lungeemboli
     I80 Flebitt og tromboflebitt  
                I82 Annen emboli og trombose i vener     
               Z99.2 Avhengighet av nyredialyse  
Vilkår:
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 



Fragmin Pfizer
Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans. ATC-nr.: B01A B04

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 500 IE anti-Xa/ml og 25 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 12 500 IE et 25 000 IE (anti-
faktor Xa), natr. chlorid. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. Uten konserveringsmiddel.

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 10 000 IE (anti-faktor Xa), alcohol benzylic., aqua ad 
iniect. ad 1 ml. Med konserveringsmiddel.

Indikasjoner: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når 
trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina 
og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. 
akutte medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE med 
etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter. 
Dosering: 1. Tromboseprofylakse ved kirurgi. Ved generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 2500 IE s.c. 1-2 timer før 
operasjonen og deretter 2500 IE s.c. hver morgen. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller lenger. Ved 
kirurgi med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 5000 IE s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen 
fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5-7 døgn eller lenger. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 
8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen.2. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: 5000 IE s.c. kvelden før operasjonen 
og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen fortsetter i 5 uker. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 8-12 
timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen i 5 uker.3. Behandling av akutt dyp venetrombose: Doseringen er individuell. Kan 
administreres s.c. enten som en daglig injeksjon, eller som 2 daglige injeksjoner. Administrering 1 gang daglig: Følgende initiale doseringer 
anbefales: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig. Maks. s.c. dose (maks. engangsdose) bør ikke overstige 18000 IE. Monitorering av 
antikoagulant effekt er ikke nødvendig.

Tabell 1. Følgende vektintervall anbefales: 

Dose (IE)   Vekt (kg)
10 000 (Rød sprøyte)  46-56
12 500 (Orange sprøyte)  57-68
15 000 (Lilla sprøyte)  69-82
18 000 (Grå sprøyte)  >83

Administrering 2 ganger daglig: For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt blødningsrisiko, kan doseringen 100 IE/kg 2 ganger 
daglig s.c. gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder for 
anti-Xa. Etter s.c. administrering nås maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Da bør første måling av plasmanivå gjøres. Plasmanivået 
etter dosering 2 ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ev. behandling med vitamin K-antagonister startes samtidig som en starter 
behandling med Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 døgn, eller inntil nivåene av protrombinkompleksets faktorer (F II, F 
VII, F IX, F X) har sunket til terapeutisk nivå. Det er liten klinisk erfaring med behandling av alvorlige, proksimale tromboser. 4. Behandling av 
lungeemboli: Fragmin administreres subkutant 1 eller 2 ganger daglig som angitt for behandling av dyp venetrombose. Ved dosering 2 ganger 
daglig gis 100-120 IE/kg kroppsvekt hver 12. time. Ved valg av dose og administreringsmåte tas det hensyn til tilstandens alvorlighetsgrad 
og eventuelle risikofaktorer for blødning. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig behandling av akutt 
venetrombose. 5. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Ved kronisk nyresvikt, pasienter uten kjent blødningsrisiko: Hemodialyse 
og hemofiltrasjon i inntil 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 5000 IE, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer. Hemodialyse og 
hemofiltrasjon i mer enn 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 30-40 IE/kg kroppsvekt, deretter 10-15 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivået bør 
ligge i intervallet 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor blødningsrisiko: I.v. bolusinjeksjon av 5-10 IE/kg kroppsvekt, 
deretter 4-5 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivåer må ligge i intervallet 0,2-0,4 IE anti-Xa/ml. 6. Tilleggsbehandling av ustabil angina og 
myokardinfarkt uten Q-takk: 120 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 2 ganger i døgnet (maks. 10 000 IE 2 ganger i døgnet) til pasienter som oppfyller 
følgende kriterier: Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-forandringer i form av forbigående eller vedvarende 
ST-senkninger (0,1 mV eller mer) og T-takkinversjon (0,1 mV eller mer) i minst 2 tilgrensende avledninger uten at det foreligger patologiske 
Q-takk i de samme avledningene. Vanlig behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For pasienter som 
har hatt stigning av troponin T eller I og som venter på revaskularisering, kan Fragmin gis frem til dagen for det invasive inngrepet (PTCA eller 
CABG), men ikke utover 45 dager. Etter en initial stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IE/kg 2 ganger daglig, gis en fast dose på 5000 IE 
(kvinner 80 kg og menn 70 kg) eller 7500 IE (kvinner 80 kg og menn 70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis i tillegg til standardbehandling 
av ustabil angina pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere og nitrater). 7. Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert 
på grunn av akutt sykdom: 5000 IE gis s.c. 1 gang daglig inntil pasienten er oppegående, maks. 14 dager. 8. Behandling av symptomgivende 
VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter: 1. måned: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30 
dagene. Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IE (se tabell 1). 2.-6. måned: 150 IE/kg bør gis s.c. 1 gang daglig ved bruk av forhåndsfylte 
engangssprøyter (se tabell 2).
Dosereduksjon ved kjemoterapiindusert trombocytopeni: Ved blodplatetall <50 000/µl, bør behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet er >50 
000/µl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/µl, reduseres dosen med 17-33% avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall 100 
000/µl, bør full dosering gjenopptas.

Tabell 2. Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/µl) 

Vekt (kg) Dose (IE) Redusert dose (IE)        Gjennomsnittlig dosereduksjon (%) 
56 7500 5000  33
57-68 10 000 7500  25
69-82 12 500 10 000  20
83-98 15 000 12 500  17
99 18 000 15 000  17

Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IE/
ml (0,5-1,5 IE/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste 
engangssprøyte og anti-Xa-målinger bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås.
Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for Fragmin eller andre lavmolekylære hepariner og/eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet 
eller mistanke om immunologisk mediert heparinindusert trombocytopeni. Akutt gastroduodenal ulcus og hjerneblødning. Alvorlige 
koagulasjonsforstyrrelser. Septisk endokarditt. Skader og operasjoner i sentralnervesystemet øyet og øret. Ved behandling av akutt dyp 
venetrombose og ustabil koronararteriesykdom, der pasienten får høye doser Fragmin, er spinal- og epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare 
for blødning.
Forsiktighetsregler: Ved bruk av spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det risiko for at pasienter som er antikoagulert eller som 
planlegges antikoagulert med lavmolekylære hepariner eller heparin for å forhindre tromboemboliske komplikasjoner kan utvikle spinalt eller

epiduralt hematom. Tilstanden kan føre til langtids- eller permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende epiduralkateter for 
administrering av analgetika eller ved samtidig inntak av legemidler som påvirker hemostasen, som f.eks. ikke steroide antiinflammatoriske 
legemidler (NSAIDs), platehemmere eller andre antikoagulantia. Risikoen ser også ut til å øke ved traumatisk eller gjentatt epidural eller 
spinalpunksjon. Pasienter bør monitoreres jevnlig for symptomer på neurologisk skade. Hvis det observeres tegn på neurologisk svekkelse, er 
rask behandling nødvendig. Legen bør vurdere den potensielle nytte mot risiko før spinal/epiduralanestesi gis til pasienter som er antikoagulert 
for tromboseprofylakse. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni og trombocyttfunksjonsforstyrrelser, lever- og nyreinsuffisiens, 
ukontrollert hypertensjon, hypertensiv og diabetesretinopati. Forsiktighet bør også utvises ved høydosebehandling av nyopererte pasienter. 
Klinisk erfaring med Fragmin ved lungeemboli med allmenn sirkulasjonsforstyrrelse, lavt blodtrykk og sjokk mangler. Risiko for antistoffmediert 
heparinindusert trombocytopeni er tilstede. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det anbefales 
derfor å bestemme antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. I løpet av behandlingstiden bør det utvises forsiktighet ved rask 
utvikling av trombocytopeni og alvorlig trombocytopeni (<100 000/µl). Koagulasjonstiden, f.eks. APTT, og hemningen av trombin påvirkes bare i 
liten grad. For monitorering av effekt anbefales derfor anti-Xa-metoden. Pasienter som foretar kronisk hemodialyse med Fragmin trenger normalt 
bare noen få dosejusteringer og dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som foretar akutt hemodialyse har et smalere 
terapeutisk doseringsområde og bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene. Hvis et transmuralt myokardinfarkt oppstår hos pasienter 
med ustabil koronararteriesykdom, kan trombolytisk behandling være nødvendig. Fragmin må ikke seponeres, men fortsatt bruk kan øke faren for 
blødninger. Det er begrenset erfaring med hensyn på sikkerhet og effekt hos barn. Må ikke administreres intramuskulært. 
Interaksjoner: Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, som f.eks. acetylsalisylsyre, NSAIDs, vitamin K-antagonister, 
og dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin. Fragmin kan allikevel kombineres med lavdose acetylsalisylsyre (75-160 mg) hos 
pasienter med ustabil koronararteriesykdom. 
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det 
nyfødte barnet. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. 
Bivirkninger: Ca. 3% av profylaksebehandlede pasienter risikerer å få bivirkninger. Hyppige (>1/100): Blod: Blødninger, mild trombocytopeni 
(type I) som vanligvis er reversibel i løpet av behandlingperioden. Hud: Subkutant hematom ved injeksjonsstedet. Lever: Forbigående, mild til 
moderat økning av levertransaminaser (ASAT, ALAT). Sjeldne (<1/1000): Hud: Hudnekroser. Øvrige: Allergiske reaksjoner. Et fåtall anafylaktoide 
reaksjoner er rapportert samt et fåtall tilfeller av alvorlig immunologisk mediert trombocytopeni (type II) assosiert med arteriell og/eller venøs 
trombose eller tromboembolisme. Blødningsrisiko øker ved høy dosering. Overdosering/Forgiftning: Den antikoagulerende effekten indusert av 
dalteparinnatrium kan nøytraliseres av protamin. Den induserte forlengelse av koagulasjonstiden blir helt nøytralisert, mens anti-Xa-aktiviteten vil 
bli nøytralisert til 25-50%. 1 mg protamin nøytraliserer effekten av 100 anti-Xa-enheter (100 IE) av Fragmin. Protamin har i seg selv en inhibitorisk 
effekt på den primære hemostasen og bør bare brukes i nødstilfeller. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A B04.  
Oppbevaring og holdbarhet: Fragmin injeksjonsvæske oppbevares i værelsestemperatur. Etter fortynning høyst 12 timer. 
Andre opplysninger: Fragmin injeksjonsvæske er blandbar med isoton natriumklorid og isoton glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er 
ikke undersøkt. Engangssprøyter inneholder ikke konserveringsmiddel.
Pakninger og priser: 12 500 IE anti-Xa/ml: Engangssprøyter: (0,2 ml = 2500 IE): 10 × 0,2 ml kr 233,30. 25 × 0,2 ml kr 535,00. 25 000 IE anti-Xa/ml: 
Engangssprøyter: (0,2 ml = 5000 IE): 10 × 0,2 ml kr 364,40. 25 × 0,2 ml kr 858,60. (0,3 ml = 7500 IE): 10 × 0,3 ml kr 581,30. (0,4 ml = 10 000 IE): 5 × 
0,4 ml kr 373,10. (0,5 ml = 12 500 IE): 5 × 0,5 ml kr 445,00. (0,6 ml = 15 000 IE): 5 × 0,6 ml kr 517,30. (0,72 ml = 18 000 IE): 5 × 0,72 ml kr 602,30. 10 
000 IE anti-Xa/ml: Hettegl. (med konserveringsmiddel): 10 ml kr 654,80.  

Refusjon: Se Refusjonslisten, B01A B04.  
Sist endret: 12.05.2008
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Refusjonsberettiget bruk:
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs tromboembolisme 
og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. 
Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er 
indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk.

Refusjonskode
           
ICPC               ICD  
Koder  Tekst                     Vilkår      Koder    Tekst                                Vilkår
-20      Tromboseprofylakse ved kirurgi      136          -20        Tromboseprofylakse ved kirurgi       136
B83     Koagulasjonsdefekt INA             D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter            
K74     Angina pectoris ustabil   D68.9 Uspesifisert koagulasjonsdefekt             
K75     Akutt hjerteinfarkt    I20.0 Ustabil angina  
K93     Lungeemboli               I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang  
K94     Dyp venetrombose               I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere    
U28     Redusert funksjonsevne nyredialyse            I26 Lungeemboli
     I80 Flebitt og tromboflebitt  
                I82 Annen emboli og trombose i vener     
               Z99.2 Avhengighet av nyredialyse  

Vilkår:

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 
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Fragmin Pfizer
Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans. ATC-nr.: B01A B04

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 500 IE anti-Xa/ml og 25 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 12 500 IE et 25 000 IE (anti-
faktor Xa), natr. chlorid. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. Uten konserveringsmiddel.

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 10 000 IE (anti-faktor Xa), alcohol benzylic., aqua ad 
iniect. ad 1 ml. Med konserveringsmiddel.

Indikasjoner: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når 
trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina 
og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. 
akutte medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE med 
etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter. 
Dosering: 1. Tromboseprofylakse ved kirurgi. Ved generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 2500 IE s.c. 1-2 timer før 
operasjonen og deretter 2500 IE s.c. hver morgen. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller lenger. Ved 
kirurgi med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 5000 IE s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen 
fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5-7 døgn eller lenger. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 
8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen.2. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: 5000 IE s.c. kvelden før operasjonen 
og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen fortsetter i 5 uker. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 8-12 
timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen i 5 uker.3. Behandling av akutt dyp venetrombose: Doseringen er individuell. Kan 
administreres s.c. enten som en daglig injeksjon, eller som 2 daglige injeksjoner. Administrering 1 gang daglig: Følgende initiale doseringer 
anbefales: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig. Maks. s.c. dose (maks. engangsdose) bør ikke overstige 18000 IE. Monitorering av 
antikoagulant effekt er ikke nødvendig.

Tabell 1. Følgende vektintervall anbefales: 

Dose (IE)   Vekt (kg)
10 000 (Rød sprøyte)  46-56
12 500 (Orange sprøyte)  57-68
15 000 (Lilla sprøyte)  69-82
18 000 (Grå sprøyte)  >83

Administrering 2 ganger daglig: For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt blødningsrisiko, kan doseringen 100 IE/kg 2 ganger 
daglig s.c. gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder for 
anti-Xa. Etter s.c. administrering nås maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Da bør første måling av plasmanivå gjøres. Plasmanivået 
etter dosering 2 ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ev. behandling med vitamin K-antagonister startes samtidig som en starter 
behandling med Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 døgn, eller inntil nivåene av protrombinkompleksets faktorer (F II, F 
VII, F IX, F X) har sunket til terapeutisk nivå. Det er liten klinisk erfaring med behandling av alvorlige, proksimale tromboser. 4. Behandling av 
lungeemboli: Fragmin administreres subkutant 1 eller 2 ganger daglig som angitt for behandling av dyp venetrombose. Ved dosering 2 ganger 
daglig gis 100-120 IE/kg kroppsvekt hver 12. time. Ved valg av dose og administreringsmåte tas det hensyn til tilstandens alvorlighetsgrad 
og eventuelle risikofaktorer for blødning. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig behandling av akutt 
venetrombose. 5. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Ved kronisk nyresvikt, pasienter uten kjent blødningsrisiko: Hemodialyse 
og hemofiltrasjon i inntil 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 5000 IE, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer. Hemodialyse og 
hemofiltrasjon i mer enn 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 30-40 IE/kg kroppsvekt, deretter 10-15 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivået bør 
ligge i intervallet 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor blødningsrisiko: I.v. bolusinjeksjon av 5-10 IE/kg kroppsvekt, 
deretter 4-5 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivåer må ligge i intervallet 0,2-0,4 IE anti-Xa/ml. 6. Tilleggsbehandling av ustabil angina og 
myokardinfarkt uten Q-takk: 120 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 2 ganger i døgnet (maks. 10 000 IE 2 ganger i døgnet) til pasienter som oppfyller 
følgende kriterier: Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-forandringer i form av forbigående eller vedvarende 
ST-senkninger (0,1 mV eller mer) og T-takkinversjon (0,1 mV eller mer) i minst 2 tilgrensende avledninger uten at det foreligger patologiske 
Q-takk i de samme avledningene. Vanlig behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For pasienter som 
har hatt stigning av troponin T eller I og som venter på revaskularisering, kan Fragmin gis frem til dagen for det invasive inngrepet (PTCA eller 
CABG), men ikke utover 45 dager. Etter en initial stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IE/kg 2 ganger daglig, gis en fast dose på 5000 IE 
(kvinner 80 kg og menn 70 kg) eller 7500 IE (kvinner 80 kg og menn 70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis i tillegg til standardbehandling 
av ustabil angina pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere og nitrater). 7. Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert 
på grunn av akutt sykdom: 5000 IE gis s.c. 1 gang daglig inntil pasienten er oppegående, maks. 14 dager. 8. Behandling av symptomgivende 
VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter: 1. måned: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30 
dagene. Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IE (se tabell 1). 2.-6. måned: 150 IE/kg bør gis s.c. 1 gang daglig ved bruk av forhåndsfylte 
engangssprøyter (se tabell 2).
Dosereduksjon ved kjemoterapiindusert trombocytopeni: Ved blodplatetall <50 000/µl, bør behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet er >50 
000/µl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/µl, reduseres dosen med 17-33% avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall 100 
000/µl, bør full dosering gjenopptas.

Tabell 2. Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/µl) 

Vekt (kg) Dose (IE) Redusert dose (IE)        Gjennomsnittlig dosereduksjon (%) 
56 7500 5000  33
57-68 10 000 7500  25
69-82 12 500 10 000  20
83-98 15 000 12 500  17
99 18 000 15 000  17

Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IE/
ml (0,5-1,5 IE/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste 
engangssprøyte og anti-Xa-målinger bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås.
Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for Fragmin eller andre lavmolekylære hepariner og/eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet 
eller mistanke om immunologisk mediert heparinindusert trombocytopeni. Akutt gastroduodenal ulcus og hjerneblødning. Alvorlige 
koagulasjonsforstyrrelser. Septisk endokarditt. Skader og operasjoner i sentralnervesystemet øyet og øret. Ved behandling av akutt dyp 
venetrombose og ustabil koronararteriesykdom, der pasienten får høye doser Fragmin, er spinal- og epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare 
for blødning.
Forsiktighetsregler: Ved bruk av spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det risiko for at pasienter som er antikoagulert eller som 
planlegges antikoagulert med lavmolekylære hepariner eller heparin for å forhindre tromboemboliske komplikasjoner kan utvikle spinalt eller

epiduralt hematom. Tilstanden kan føre til langtids- eller permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende epiduralkateter for 
administrering av analgetika eller ved samtidig inntak av legemidler som påvirker hemostasen, som f.eks. ikke steroide antiinflammatoriske 
legemidler (NSAIDs), platehemmere eller andre antikoagulantia. Risikoen ser også ut til å øke ved traumatisk eller gjentatt epidural eller 
spinalpunksjon. Pasienter bør monitoreres jevnlig for symptomer på neurologisk skade. Hvis det observeres tegn på neurologisk svekkelse, er 
rask behandling nødvendig. Legen bør vurdere den potensielle nytte mot risiko før spinal/epiduralanestesi gis til pasienter som er antikoagulert 
for tromboseprofylakse. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni og trombocyttfunksjonsforstyrrelser, lever- og nyreinsuffisiens, 
ukontrollert hypertensjon, hypertensiv og diabetesretinopati. Forsiktighet bør også utvises ved høydosebehandling av nyopererte pasienter. 
Klinisk erfaring med Fragmin ved lungeemboli med allmenn sirkulasjonsforstyrrelse, lavt blodtrykk og sjokk mangler. Risiko for antistoffmediert 
heparinindusert trombocytopeni er tilstede. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det anbefales 
derfor å bestemme antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. I løpet av behandlingstiden bør det utvises forsiktighet ved rask 
utvikling av trombocytopeni og alvorlig trombocytopeni (<100 000/µl). Koagulasjonstiden, f.eks. APTT, og hemningen av trombin påvirkes bare i 
liten grad. For monitorering av effekt anbefales derfor anti-Xa-metoden. Pasienter som foretar kronisk hemodialyse med Fragmin trenger normalt 
bare noen få dosejusteringer og dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som foretar akutt hemodialyse har et smalere 
terapeutisk doseringsområde og bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene. Hvis et transmuralt myokardinfarkt oppstår hos pasienter 
med ustabil koronararteriesykdom, kan trombolytisk behandling være nødvendig. Fragmin må ikke seponeres, men fortsatt bruk kan øke faren for 
blødninger. Det er begrenset erfaring med hensyn på sikkerhet og effekt hos barn. Må ikke administreres intramuskulært. 
Interaksjoner: Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, som f.eks. acetylsalisylsyre, NSAIDs, vitamin K-antagonister, 
og dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin. Fragmin kan allikevel kombineres med lavdose acetylsalisylsyre (75-160 mg) hos 
pasienter med ustabil koronararteriesykdom. 
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det 
nyfødte barnet. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. 
Bivirkninger: Ca. 3% av profylaksebehandlede pasienter risikerer å få bivirkninger. Hyppige (>1/100): Blod: Blødninger, mild trombocytopeni 
(type I) som vanligvis er reversibel i løpet av behandlingperioden. Hud: Subkutant hematom ved injeksjonsstedet. Lever: Forbigående, mild til 
moderat økning av levertransaminaser (ASAT, ALAT). Sjeldne (<1/1000): Hud: Hudnekroser. Øvrige: Allergiske reaksjoner. Et fåtall anafylaktoide 
reaksjoner er rapportert samt et fåtall tilfeller av alvorlig immunologisk mediert trombocytopeni (type II) assosiert med arteriell og/eller venøs 
trombose eller tromboembolisme. Blødningsrisiko øker ved høy dosering. Overdosering/Forgiftning: Den antikoagulerende effekten indusert av 
dalteparinnatrium kan nøytraliseres av protamin. Den induserte forlengelse av koagulasjonstiden blir helt nøytralisert, mens anti-Xa-aktiviteten vil 
bli nøytralisert til 25-50%. 1 mg protamin nøytraliserer effekten av 100 anti-Xa-enheter (100 IE) av Fragmin. Protamin har i seg selv en inhibitorisk 
effekt på den primære hemostasen og bør bare brukes i nødstilfeller. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A B04.  
Oppbevaring og holdbarhet: Fragmin injeksjonsvæske oppbevares i værelsestemperatur. Etter fortynning høyst 12 timer. 
Andre opplysninger: Fragmin injeksjonsvæske er blandbar med isoton natriumklorid og isoton glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er 
ikke undersøkt. Engangssprøyter inneholder ikke konserveringsmiddel.
Pakninger og priser: 12 500 IE anti-Xa/ml: Engangssprøyter: (0,2 ml = 2500 IE): 10 × 0,2 ml kr 233,30. 25 × 0,2 ml kr 535,00. 25 000 IE anti-Xa/ml: 
Engangssprøyter: (0,2 ml = 5000 IE): 10 × 0,2 ml kr 364,40. 25 × 0,2 ml kr 858,60. (0,3 ml = 7500 IE): 10 × 0,3 ml kr 581,30. (0,4 ml = 10 000 IE): 5 × 
0,4 ml kr 373,10. (0,5 ml = 12 500 IE): 5 × 0,5 ml kr 445,00. (0,6 ml = 15 000 IE): 5 × 0,6 ml kr 517,30. (0,72 ml = 18 000 IE): 5 × 0,72 ml kr 602,30. 10 
000 IE anti-Xa/ml: Hettegl. (med konserveringsmiddel): 10 ml kr 654,80.  

Refusjon: Se Refusjonslisten, B01A B04.  
Sist endret: 12.05.2008
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Refusjonsberettiget bruk:
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs tromboembolisme 
og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. 
Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er 
indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk.

Refusjonskode
           
ICPC               ICD  
Koder  Tekst                     Vilkår      Koder    Tekst                                Vilkår
-20      Tromboseprofylakse ved kirurgi      136          -20        Tromboseprofylakse ved kirurgi       136
B83     Koagulasjonsdefekt INA             D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter            
K74     Angina pectoris ustabil   D68.9 Uspesifisert koagulasjonsdefekt             
K75     Akutt hjerteinfarkt    I20.0 Ustabil angina  
K93     Lungeemboli               I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang  
K94     Dyp venetrombose               I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere    
U28     Redusert funksjonsevne nyredialyse            I26 Lungeemboli
     I80 Flebitt og tromboflebitt  
                I82 Annen emboli og trombose i vener     
               Z99.2 Avhengighet av nyredialyse  

Vilkår:

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

Referanse 1) Fragmin FK tekst

E2009-0994  
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Nordisk ortopedisk forenings

instructional Course in 
Hand and Wrist Fractures
   Tromsø 25.-27. august 2010

The course is set to take place 
in Tromsø, Norway. Being aimed 
at orthopaedic surgeons and 
other surgeons involved in the 
treatment of hand and wrist 
fractures, its duration is set to 
2 1/2 days, from Wednesday 
afternoon until Friday afternoon.

The program of the course has 
been designed with the intent 
to deliver an up to date and in-
depth coverage on central issues 

regarding fracture treatment in 
hand surgery. 

The course objective is to 
provide the participants with 
tools to enable them to make 
independent, well founded 
decisions regarding diagnosis, 
treatment and rehabilitation 
of patients with fractures and 
dislocations of the hand.

In addition to traditional 
lectures, discussion groups with 
problem case presentations have 
been included in the program.

Additional information regarding 
registration, accommodation 
and other practical details will 
be available at the home site of 
the course technical facilitator, 
KSCI. This information is found 
at the following internet address:  
http://www.ksci.no

Mvh
!Hebe D. Kvernmo

Arrangementsansvarlig
Leder, Norsk forening for 

håndkirurgi

The Nordic Orthopaedic Federation (NOF), in cooperation 
with the Norwegian Orthopaedic Association and the 
Norwegian Society for Surgery of the Hand has the 
pleasure of inviting you to this course.
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WEDNESDAY AuguST 25TH

DiSTAL RADiuS FRACTuRES 
17.10-20.00

Functional anatomy of the wrist 
joint

Scientific update - what is the 
evidence?

Coffee break

external fixator - when is this 
indicated?

Newer methods in treatment of 
distal radius fractures and their 
complications

Complex intraarticular fractures 
of the distal radius

Get together

THuRSDAY AuguST 26th

DiSTAL RADiuS 
FRACTuRES CONT.
09.00-11.00 

Treatment of malunited distal 
radius fractures - anatomy, 
biomechanics, treatment, 
outcome, complications

dISCUSSION GrOUPS (problem 
cases): How to deal with ulnar 
sided wrist problems in acute 
fractures of the distal radius 

Coffee break

DiSTAL RADiOuLNAR 
JOiNT (DRuJ)
11.00-15.30

drUJ - anatomy and 
biomechanics

New concepts of classifying and 
treating TFCC injuries

Wrist arthroscopy. The golden 
standard

Lunch

Stabilizing the drUJ

dISCUSSION GrOUPS: drUJ 
problems - to resect or not?

Salvage procedures

Coffee break

SCAPHO-LuNATE (SL)- AND 
PERiLuNATE iNJuRiES
15.30-19.00

Carpus - anatomy and 
biomechanics

Acute carpal instability - 
isolated or combined with distal 
radius fractures

dISCUSSION GrOUPS: Chronic 
injuries; when and how to repair, 
when and how to reconstruct

When is salvage indicated and 
how do I do it?

Sight-seeing: Arctic Cathedral, 
The cable car up Storsteinen, 
Polar Museum 

Dinner

FRiDAY AuguST 27th

SCAPHOiD FRACTuRES
09.00-11.00

Scientific update on scaphoid 
fractures and algorithm for 
the diagnostics and therapy of 

scaphoid fractures

Scaphoid non-unions

dISCUSSION GrOUPS       
(problem cases):
Scaphoid sequelae - How do I 
handle them?

Coffee break

PHALANgEAL- AND 
mETACARPAL FRACTuRES
11.00-15.30

Newer implant types - When 
to use them, when not to - and 
why?

Phalangeal extra-articular 
fractures - pearls and pitfalls

Pilon fractures and fracture 
dislocations of the PIP joint: 
dynamic traction - the new 
golden standard for these 
injuries?

Lunch

Subcapital metacarpal fractures - 
the evidence

Metacarpal shaft fractures - 
Treatment and outcomes

Fractures and fracture 
dislocations of the metacarpal 
bases

dISCUSSION  GrOUPS:
1. Malunions in the phalanges 
and metacarpals. What to 
correct, when and how?
2. Significant bone loss and 
loss of joint surface substance: 
Solutions to a difficult problem

Course evaluation

Program
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STiPEND

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

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

Søknadsfrist 15. september
hvert år. Standard søknads- 
skjema. 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.

Knut Fjeldsgaard

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

Norsk forening for
håndkirurgis reisestipend

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

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

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

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

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

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

Stipendet er på kr 75 000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk 
forenings (Nofs) stipend:

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

2.  Stipendet gis til medlem-
mer for økonomisk støtte til 
forskningsarbeid, videre- og 
etterutdannelse, eller kurs- 
og kongressdeltakelse.

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

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

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

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

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

Stipendet er på kr 75 000 

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

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

2.  Stipendet gis til medlemmer 
for økonomisk støtte til fors-
kningsarbeid eller hospitering 
ved annet sykehus i inn- eller 
utland for fordypning i et 
spesielt fagområde av minst 3 
måneds varighet.

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

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

5.  Søknadsfristen er 31. august 
hvert år.

6.  Generalforsamlingen kan 
med 2/3 flertall forandre 
statuttene for stipendiet 
etter forslag fra ett eller flere 
medlemmer.”
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EFORT Travelling Fellowship
Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avslut-
tet utdanning. et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen orto-
pedi. Kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. det offisielle språket 
er engelsk. Vertslandet betaler 
opphold og forpleining, og stand-
arden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske foren-
ing betaler reisen til kandidaten.
Norsk ortopedisk forening
tildeles plasser etter avtale med
eFOrT. 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 Bauers stipend
Göran Bauers stipend er oppret-
tet av Nordisk ortopedisk
forening og gis til et medlem
i Nof eller NOV etter søknad.
Stipendet gir økonomisk støtte
til studiebesøk ved ortopediske
institusjoner. Studiebesøket
skal være ledd i et videnskapelig
arbeid og bør lede til publika-
sjoner, fortrinnsvis i Acta
Orthopaedica Scandinavica.

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

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

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

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

JAN A. PAHLES FORSKNiNgSLEgAT
Legat til revmakirurgisk og tverrfaglig 
revmatologisk forskning.
Formål: Å gi støtte til kandidater som 
utmerker seg i sitt arbeid til fremme for 
og videreutvikling av dette felt.
 
Søknadsfrist: 1. oktober 2010. Søknadsskjema 
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no 
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo. Tlf: 23 22 21 10
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