
NORSK ORTOPEDPOST
mars 2017 • nr 1 • årgang 20

Akutte skulderskader 

s. 20 

Oppdalsuka 2017  
s. 26

Håndkirurgi i Barcelona 
s. 36

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Sannhet  
og fordom om  

damer & ortopedi
s. 12



The evidence
is in...

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

™ Trademark of Smith & Nephew

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

Lower
risk of implant failure
and reoperation

Faster
time to fracture union

High
return to pre-fracture status

Data on file with Smith & Nephew.

Visit www.HipFX.com to learn more.

Following a metaanalysis
of published literature,  
the TRIGEN INTERTAN allows
patients to experience:

Supporting healthcare professionals for 
over 150 years

3999 smith&nephew TrigenTitan_170x240.indd   1 16.09.16   14.33



Norsk Ortopedpost   •   1  -  2017 3

The evidence
is in...

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

™ Trademark of Smith & Nephew

TRIGEN™
INTERTAN™
Intertrochanteric Antegrade Nail

Lower
risk of implant failure
and reoperation

Faster
time to fracture union

High
return to pre-fracture status

Data on file with Smith & Nephew.

Visit www.HipFX.com to learn more.

Following a metaanalysis
of published literature,  
the TRIGEN INTERTAN allows
patients to experience:

Supporting healthcare professionals for 
over 150 years

3999 smith&nephew TrigenTitan_170x240.indd   1 16.09.16   14.33

LEDER Karl-Ivar Lorentzen
Universitetssykehuset Nord-Norge
Tlf: 95 90 71 83
e-post: Karl-ivar.lorentzen@unn.no  

NESTLEDER Cato Kjærvik
Nordlandssykehuset Vesterålen
Tlf: 41 66 26 67
e-post: catokjarvik@gmail.com

SEKRETÆR Gunn Hulleberg
St. Olavs Hospital, Trondheim
Tlf: 92 41 44 05
e-post: hullebergg@gmail.com

WEB-ANSVARLIG Bernt Johan Marskar
Førde sykehus
Tlf: 41 10 80 94
e-post: benzokid@hotmail.com eller
bernt.johan.marskar@helse-forde.no

KASSERER Monica Sailer
Akershus universitetssykehus
Tlf: 45 61 47 28
e-post: sailermonica08@gmail.com

REDAKTØR NOP Terje Vagstad
Ålesund sykehus
Tlf: 47 36 99 44
e-post: terjevagstad@gmail.com eller 
terjevagstad@me.com

LEDER SPESIALITETSKOMITEEN Øystein B Lian
Kristiansund sykehus
Tlf.: 90 79 99 49 
e-post: ob-lian@online.no

LEDER FOR KVALITETSUTVALGET Tobias Franke
Lærdal Sjukehus
Tlf: 41 55 61 29
e-post: tfra1961@hotmail.com

LEDER LIS -FORENINGEN Kjartan Koi
Nordlandssykehuset Bodø
Tlf: 95 79 14 45
e-post: kjartan.koi@gmail.com

PAST PRESIDENT Jon Olav Drogset
St. Olavs Hospital, Trondheim
Tlf: 92 06 48 73
e-post: Jon.O.Drogset@ntnu.no

Norsk Ortopedpost skal formidle relevant 
ortopedisk informasjon til medlemmene. 
Bladet skal også være bindeledd mellom 
industrien og brukeren. Det skal ikke 
være et vitenskapelig tidsskrift. ”Takhøy-
den” skal være stor, og vi ønsker oss en 
levende og leseverdig Norsk ortopedpost. 
For å skape et bedre blad og forenkle det 
frivillige arbeidet til redaksjonen, ber vi 
om at man tar hensyn til følgende:

1.  Vi ønsker artikler/innlegg med  
forenklet språkbruk og hvor  
følgende hensyn er tatt:

•  Heading som vekker interesse
•  Ingress
•  Subheadinger

2.  Krav til tekstdokumentet
•  Wordfiler
•  Uten linjeskift  

– tekst skrives løpende inn i manus
•  Nye avsnitt med 2 linjeskift  

– dvs. 1 blank linje mellom
•  Aldri versaler (store bokstaver)
•  Uthevet tekst markeres i menylinjen  

med fetere eller større bokstaver
•  Lagre som (save as) vanlig word  

dokument eller ren tekst

3.  Bilder
•  Minimum oppløsning 300 dpi
•  Størrelse 10x15 cm eller større
•  Format JPG, EPS eller TIFF
•  Nytt om navn: Fargebilde, 300 dpi, 
  4x5 cm (bilder med dårligere kvalitet  

blir ikke publisert) 

4.  Annonseformater (bredde x høyde)
•  NOPen utfallende 170 x 240mm +3mm  

Høstmøteboken – utfallende A5  
– 148,5 x 210mm + 3mm 

•  Høyoppløselig pdf hvor fonter og  
høyoppløselige bilder er inkludert

Layout, grafisk produksjon og annonsesalg
• Ødegaard reklame & design as, 
  telefon: 66 78 32 00, mail: bente@odesign.no
• Deadline nr. 2 – 29.05.2017

NORSK  
ORTOPEDISK  
FORENING

NORSK 
ORTOPEDPOST



© Arthrex GmbH, 2016. All rights reserved.www.arthrex.com

Internal Brace™
Ligament Repair Augmentation Kit

Arthrex ACP®-Therapy Double Syringe System
Autologous Conditioned Plasma (ACP)

 ■ Positive support of the healing process

 ■ Inhibition of potential inflammatory processes

 ■ Initiation of regeneration and pain reduction

 ■ Can be used as an augmentation to your Brostrom 
procedure

 ■ Immediate stabilization to allow for  
aggressive early rehabilitation

 ■ Used in acute and chronic ankle sprains

 ■ Offers resistance against future injury

EF23-80004-EN_A_InternalBrace_Symposium_170x240mm_screen.indd   1 14.11.16   12:21



Norsk Ortopedpost   •   1  -  2017 5

Innhold

Redaktørens hjørne  7
Terje Vagstad

Leder  9
Karl-Ivar Lorentzen

Leserinnlegg 12

Sannhet og fordom om damer & ortopedi 12
Trude Basso mfl

Foreningsnytt 16

Feiret 25-årsjubileum under Vintermøtet på Kvitfjell 16
Mette Andersen

Barsk lege uten bremser - limericks 18 

Fag & rapporter 20
Akutte skulderskader 20
Martine Enger

Artroskopikurset på Hafjell 22
Jon Olav Drogset

Oppdalsuka 2017 – heftigere enn noensinne! 26
Thor-Erling Engemyr

Fint håndkirurgisk vintermøte på Ilsetra  32
Hebe Désirée Kvernmo

Håndkirurgi i Barcelona  36
Istvan Zoltan Rigo

Kurs/konferanser/stipender  39
30-årsjubileum ”Hofteregisteret”  39
Ove Furnes

Vi arrangerer EPOS kongress i Oslo i 2018  40
Terje Terjesen og Joachim Horn

Things to do 2016 41



Streamlined 
Instrumentation

Anatomic Design Enhanced Fixation Options 
Over DVR Anatomic

The fine-tuned DVR® Crosslock  
Distal Radius Plating System

Stable fixation is critical. That’s why we have engineered  

the DVR Crosslock with an anatomic design, enhanced  

fixation options over the existing DVR Anatomic and streamlined  

instrumentation. With these features and over 10 years of clinical 

heritage, the DVR Crosslock system continues to refine fracture fixation.

©2016 Zimmer Biomet
Legal Manufacturer, Biomet Trauma, P.O. Box 587, 56 East Bell Drive, Warsaw, Indiana 46581, USA

This material is intended for health care professionals and the Zimmer Biomet sales force. Distribution to any 
other recipient is prohibited. For complete product information, including indications, contraindications, 
warnings, precautions, and potential adverse effects, check for country product clearances and reference the 
product specific instructions for use (package insert); see also www.zimmerbiomet.com (where available). 
All content herein is protected by copyright, trademarks and other intellectual property rights owned by 
or licensed to Zimmer Biomet or its affiliates unless otherwise indicated, and must not be redistributed, 
duplicated or disclosed, in whole or in part, without the express written consent of Zimmer Biomet. 

You don’t just repair  
wrists, you help 
restore movement

Ad- DVR Crosslock- Guitar- Norwegian Orthopedics Magazine- Oct 2016.indd   1 9/20/16   4:40 PM



Norsk Ortopedpost   •   1  -  2017 77

Redaktørens hjørne

7

Redaktørens hjørne

Streamlined 
Instrumentation

Anatomic Design Enhanced Fixation Options 
Over DVR Anatomic

The fine-tuned DVR® Crosslock  
Distal Radius Plating System

Stable fixation is critical. That’s why we have engineered  

the DVR Crosslock with an anatomic design, enhanced  

fixation options over the existing DVR Anatomic and streamlined  

instrumentation. With these features and over 10 years of clinical 

heritage, the DVR Crosslock system continues to refine fracture fixation.

©2016 Zimmer Biomet
Legal Manufacturer, Biomet Trauma, P.O. Box 587, 56 East Bell Drive, Warsaw, Indiana 46581, USA

This material is intended for health care professionals and the Zimmer Biomet sales force. Distribution to any 
other recipient is prohibited. For complete product information, including indications, contraindications, 
warnings, precautions, and potential adverse effects, check for country product clearances and reference the 
product specific instructions for use (package insert); see also www.zimmerbiomet.com (where available). 
All content herein is protected by copyright, trademarks and other intellectual property rights owned by 
or licensed to Zimmer Biomet or its affiliates unless otherwise indicated, and must not be redistributed, 
duplicated or disclosed, in whole or in part, without the express written consent of Zimmer Biomet. 

You don’t just repair  
wrists, you help 
restore movement

Ad- DVR Crosslock- Guitar- Norwegian Orthopedics Magazine- Oct 2016.indd   1 9/20/16   4:40 PM

Terje Vagstad, redaktør

Vi skriver mars og ei lang og 
for mange frustrerande tid 
har det vore etter jul med 
ivrig venting på avgjerdsla i 
rikslønnsnemda i den betente 
konflikta mellom legar og  
arbeidsorganisasjonen  
Spekter. Ikkje overraskande 
gjorde nemnda ingen grep  
og neste steg no er at Lege-
foreninga vil ta saka inn for 
arbeidsretten, dette gjer til at 
vi ikkje på svært lang tid vil 
få ei avklaring om kva beskyt-
telse vi har i forhold til pålagt 
arbeid med våre vide unntak 
frå arbeidsmiljølova.

Det er ikkje tvil om at denne kon- 
flikta eigentleg kun har taparar, 
så langt vi i form av svekka makt 
og innflytelse i forhold til vår eiga 
arbeidstid men kanskje særleg  
Spekter som ved å køyre knall-
hard konfrontasjon og konflikt 
kanskje har drept det meste 
av initiativ til ekstrainnsats i dei 
arbeidsgruppene i Norge kor 
akkurat det både no og i framtida 
trengst mest, legar og sjuke- 
pleiarar. Eldrebølga kjem veltan-
de innover oss og med denne 
linja Spekter har valt blir det ikkje 
lettare å verken motivere ekstiste- 

rande ansatte til ekstra innsats, 
ei heller lokke dei unge til å velge 
desse yrkesvegane. 

For fyrste gong i mi tid som 
lege har eg opplevd at nærast 
alle arbeidsorganisasjonar har 
støtta oss fullt ut som forening 
i ei konflikt med arbeidsgjevar. 
Dette trur eg har både varma og 
inspirerert dei mange som har 
stått i spektervinden og kjempa 
for våre arbeidstidsordningar 
og vår velferd, uansett utfall av 
denne konflikta er det viktig at vi 
ved neste korsveg hugsar dette. 

Spekter og staten skal køyre 
mange forhandlingsløp i tida som 
kjem og kven veit kven neste 
offer blir? Slaget er tapt men ein 
ser ei voldsomt einig fagforening 
som er fast bestemt på at krigen 
skal vinnast, bra!

Ikkje fleire krumspring 
Såpass betent som dette har vore 
trur eg det skal mykje til om nye 
sjukehus prøver seg på nokon 
krumspring med tenesteplanar, 
kurs og ferie. Dei som fekk snik-
innført dette for ei stund sidan er 
behørig uthengt i gapestokk.Fo-
kuset på desse sakene er sterkt, 
vi står samla og gir oss ikkje. Den 
avdelingsleiar som no vil teste tol-
modet til legane på avdelinga si 
må anten vere ekstrem tøff og lei 
av jobben sin eller ekstremt dum. 
Ytterlegare drap av initiativ toler 
ganske enkelt sjukehus-Norge 

ikkje, det vil då falle saman. Eg 
håper eg har rett men det vil no 
framtida vise, dei er ikkje alltid 
like klarsynte leiarane våre ...

”Meir for mindre”
På sjukehusa ellers går livet sin 
vane gang, effektivisering og 
”meir for mindre”-tankegangen 
herskar og det er ikkje lett å 
halde den faglege fana like høgt 
lenger. Anbudsprosessar som 
skal gjere ting billegare har heilt 
klart noko for seg men ein burde 
sjå med lupe på kva det kostar 
pasientane å bytte ut nokon 
ein har brukt lenge med gode 
resultat for noko nytt og billegare, 
ikkje nødvendigvis men muleg 
betre. Å bytte for eksempel ei 
protese medfører utfordringar og 
resultata i begynnelsen er usikre 
fram til teknikken sit. Den prisen 
betalar pasientane. 

Dei fleste anbudsprosessar er 
rigga slik at pris er det viktigaste 
kriteriet og når ein ser at ein blir 
tvinga på nytt utstyr som er  
dårlegare enn det ein hadde før 
slik at jobben blir tyngre å få godt 
til blir ein tvilande til det heile.  
I tillegg er det enormt arbeids- 
krevande å vere med i slike pro-
sessar, tid som går vekk frå det 
ein eigentleg er utdanna til  
og ansatt for å gjere.

Tida for eineveldeherskarane 
er over 
I tida framover blir det stadig 
viktigare å ha leiarar som skjønar 
oss, som veit kva vår kvardag  
består i og som kan vere inklu- 
derande og samlande trass i at 

”  Slaget er tapt men 
ein ser ei voldsomt 
einig fagforening  
som er fast bestemt 
på at krigen skal  
vinnast, bra!”

”  Ytterlegare drap av 
initiativ toler ganske 
enkelt sjukehus- 
Norge ikkje ...”
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upopulære avgjerdsler må taast. 
Involvering og åpenheit er stikk-
orda, vi må samlast oftare  
å diskutere dei viktige problem- 
stillingane vi handsamer på 
arbeid og bli einige om felles mål 
og visjonar. Klarer vi det står vi 
betre rusta i forhold til faglege 
og sosiale utfordringar og kan i 
tillegg framstå som ein robust  
einig utad. Tida for einevelde- 
herskarane er over, faget vårt 
er blitt for bredt til at ein person 
kan ha full oversikt over kva 
som er rett å gjere. Leiarjobbane 
framover blir meir det å løfte fram 
andre, støtte og inspirere og av-
skaffe fryktkulturen som herskar 
på mange avdelingar. Dette vil 
gjere det lettare å rekruttere folka 
vi vil ha og som vi treng!

Kvinner i ortopedien
Som dere ser her i bladet har 
Basso et al skreve ein invitasjon 
for flerie kvinner i ortopedien, 
dette burde vi som menn gjort 
for lenge sidan men heldigvis er 
det no slik at vi på dei fleste av-
delingar rundt i Norge har gode 
kvinner som kollegaer, fleire skal 
dei bli og hjarteleg velkomne  
skal dei vere! 

Vi har etter ein dugnad masse 
stoff til dette bladet, takk,  
nei tusen takk til alle som har  
bidrege til det, det blir det  
dokke vil, så enkelt er det.  
Vi snakkast før påske!!

” Leiarjobbane fram-
over blir meir det 
å løfte fram andre, 
støtte ...”

Karl-Ivar Lorentzen, styreleder

Kjære medlemmer, dette er 
de viktigste sakene  
om dagen:

Sykehusstreiken 2016
Regjeringen stanset som kjent 
fjorårets sykehusstreik med 
tvungen lønnsnemd. Saken er nå 
til behandling i Rikslønnsnemda. 
En kjennelsen fra Rikslønns-
nemda kommer mest sannsynlig 
i uke 9, 2017. Nof støtter Lege- 
foreningens/Akademikernes syn i 
denne saken og venter spent på 
resultatet.

Fremtidig utdanningsmodell 
Spesialitetskomiteen i ortopedi  
har gjort en kjempejobb i ut- 

arbeidelse av målbeskrivelsen i 
fremtidig, ortopedisk utdannings-
modell. Vi har sammen med 
andre kirurgiske spesialiteter 
poengtert viktigheten av å  
bevare operasjonslister, også  
i fremtiden. Ved bruk av opera-
sjonslister sikrer man at utdan-
ningskandidaten får et konkret 
antall prosedyrer. 

Høringsutkastet som foreligger 
for del 3 i ortopedisk kirurgi me-
ner vi beskriver faget som det er 
og må stå uendret. Når del 1 ble 
bearbeidet etter høring ble denne 
betydelig endret til det verre. 

Vi jobber hardt for at hørings-
utkastet skal bli vedtatt.

Nasjonale kurs 
I fremtidens utdanningsmodell 
er det lagt opp til at RHFene får 
ansvaret for LISenes utdannings-
kurs. Nof vil i samarbeid med 
Spesialitetskomiteen jobbe for at 
vi fortsatt sikrer nasjonale kurs 
for vår egen spesialitet. Dette  
fordi vi tror på at felleskurs gir 
oss den beste utdannings- 
kvaliteten og det beste faglige 
samarbeidet i et lite land  
som Norge. 

Takk for årets  
innsats!

”  Vi har sammen [...] poengtert viktigheten  
av å bevare operasjonslister, også i  
fremtiden. Ved bruk av operasjonslister  
sikrer man at utdanningskandidaten får et  
konkret antall prosedyrer.”
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MAGICapp
Nof har vedtatt å avslutte drifts-
støtten til MAGICapp grunnnet 
høye kostnader og på grunnlag 
av en spørrerunde i faggrupper 
og Kvalitetsutvalget. 

Vi vil rette en stor takk til retnings- 
linjepanelet for den innsatsen de 
har nedlagt i arbeidet for utarbeid- 
else av behandlingsprosedyrer 
for distale radiusfrakturer!

Nof symposiet 2017
Vi planlegger et jubileums- 
symposium på årets Høstmøte. 
Norsk ortopedisk forening er  
70 år, 20 år som egen spesialitet 
og 10 år med eget ortopedisk 
høstmøte. Vi har opplevd en 
meget god respons fra alle våre 
faggrupper, som kommer til å 
spille hovedrollen i årets Nof- 
symposium. 

Form og innhold vil vi komme 
tilbake til, men jeg kan garantere 
at symposiet blir meget bra.

Generalforsamlingen 2017
Vi har fått gode endringsforslag 
fra noen av våre medlemmer. 
Målet er at vi skal øke interes-
sen for og deltakelsen på årets 
generalforsamling. Vi har fått inn 
forslag om å endre tidspunkt, 
se på innholdet o.l. Det jeg kan 
garantere er at generalforsam-
lingen vil komme i en betydelig 
endret form til høsten med en 
mer tidsriktig profil og med saker 
som engasjerer et bredere lag av 
medlemmene våre. 

Stipender
Jeg vil påminne alle medlem-
mer om å lese vedtektene for de 
stipendene vi har gjennom for-

eningen i påske NOPen. Vedtekt-
ene er alltid med i hver utgave. 
Høstmøte kommer fortere enn du 
aner og det finnes penger for de 
som har gode prosjektsøknader.

Enten det blir klister eller felle- 
ski vil jeg på vegne av alle i  
styret ønske dere alle en riktig 
god påske! 

”  ... at generalforsamlingen vil komme i en 
betydelig endret form til høsten med en mer 
tidsriktig profil og med saker som engasjerer  
et bredere lag av medlemmene våre.”

Enten det blir  
klister eller felleski 

vil jeg på vegne av alle 
i styret ønske dere  

alle en riktig  
god påske!
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Det er bare 80 kvinnelige spesialister i ortope-
disk kirurgi i Norge. Det utgjør bare 14 % av alle 
registrerte spesialister i dette store, tradisjonsrike 
sykehusfaget. Blant leger i spesialisering er  
kvinneandelen i underkant av en tredel.1 

Trude Basso*, Mona Nysted** og Heid Elin Odland***

For de fortsatt uinnvidde er orto- 
pedi medisinens store reparasjons- 
fag. Ortopeder skrur sammen 
brukne ben, syr avrevne sener, 
leddbånd og nerver, erstatter 
slitne ledd, retter ut, forlenger og 
forkorter skjelettet, bruker kniven 
på bakterieinfisert vev der anti-
biotika ikke er nok og mye mer. 

At det er en stor overvekt herrer 
innen ortopedien er i og for seg 
ikke et stort problem. Viktigere 
enn kjønn er at de som er best 
egnet søker seg til faget. Siden 
to tredeler av fotsoldatene nå 
rekrutteres fra den maskuline 
tredelen av dagens medisin- 
studenter, blir rekrutterings-
grunnlaget litt tynt.2

Det er nok flere grunner til at 
kvinneandelen fortsatt er lav 
blant utdanningskandidatene. 

Den viktigste enkeltfaktoren er 
sannsynligvis at det tar tid å snu 
ei stor skute. De andre årsakene 
til at unge damer velger bort 
ortopedien er nok basert på både 
sannhet og fordom. 

Kvinnelige forbilder
Med noen veldig få unntak er det 
mannlige ortopeder studentene 
treffer i undervisningen. Dette 
er en naturlig konsekvens av 
den store manneandelen i både 
spesialiteten og innen akademia. 
Bevisst, eller ubevisst har vel alle 
en tendens til å lete etter seg selv 

i møte med andre. Dette gjelder 
fra studentenes ståsted, men også 
fra dem som rekrutterer og anset-
ter nye utdanningskandidater.

De siste årene har kvinnelige 
ortopeder avlagt en lang rekke 
med doktorgrader. Om noen år 
vil det derfor forhåpentligvis være 
forbilder av begge kjønn som mø-
ter studentene. I mellomtiden får 
vi på sykehusene være flinkere 
til å vise våre yngre kolleger på 
utplassering og i turnustjeneste 
at ortopedi er et flott fag helt 
uavhengig av kjønn. 

Det er ikke størrelsen
det kommer an på
Det at man må være fysisk stor 
og sterk er kanskje det første 
medisinstudentene lærer om 
ortopedi. Ortopedi er tradisjonelt 
knyttet tett mot idrettsmedisin 
og mange ortopeder lever etter 
mottoet ”en dag uten trening er 
en dag uten mening”. 

Sannhet og fordom om 
DAMER & ORTOPEDI

På 8.mars

”  Bevisst, eller ubevisst har vel alle en tendens 
til å lete etter seg selv i møte med andre. Dette 
gjelder fra studentenes ståsted, men også fra 
dem som rekrutterer og ansetter ...”
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” Hvis du har en  
sær fetisj for natt- 
lige operasjoner  
- bli gastrokirurg!”

Siden enkeltortopeder er sterke 
som okser, trekkes slutningen at 
man sikkert må være fysisk sterk 
for å være ortoped. - Hold dere 
fast; det er mange ortopeder med 
kulemage, spagettiarmer og lavt 
O2-opptak. Det er ingenting i  
ortopedien man ikke kan gjøre 
fordi man er liten og sped. Tek-
nikk trumfer kraft.    

Machokultur?
I en dansk undersøkelse som 
sammenlignet ulike spesialister ga 
ortopedene seg selv toppkarakter 
i kategoriene sexy, sjarme og intel-
ligens.3 I en annen studie gruset 
engelske ortopeder anestesilegene 
i grepsstyrke og intelligens.4 Bare å 
glede seg der altså!

Men spøk til side. Ortopedi karike-
res ofte som macholegenes vugge 
der helhetlig behandling stadig må 
vike for en enorm entusiasme for 
å fiksere et brudd. Men det er like 
mange versjoner av ortopeder som 
det er av leger. De tar pappaperm, 
henter i barnehagen og er hjemme 

med syke barn. Eventuelt så gjør 
de ingen av delene. 

Det er flere sterke ortopediske 
forskningsmiljø i Norge, og 
ortopeder er som leger flest 
– opptatt av å yte best mulig 
kunnskapsbasert behandling for 
sine pasienter. Ortopeder er nok 
like flinke til å senke blodtrykket 
hos nyresyke, som nyreleger er til 
å reponere skuldre.  

Vaktliv
Hvis man ikke liker tanken på 
å jobbe vakt resten av livet, må 
man finne seg noe annet å holde 
på med enn ortopedi. Fordelene 
med vaktlivet er variasjon i  
arbeidshverdagen og det ufor-
utsigbare i at man aldri vet hva 
som kommer. 

Indremedisinske fag klarer å  
rekruttere massevis av kvinne-
lige, yngre kolleger. Det er på 
ingen måte tyngre å gå orto- 
pediske vakter enn indre- 
medisinske. Bare artigere!  
Hva er vel bedre enn å redde  
et bein? Et festlig EKG? 

Da det ble dokumentert at våkne 
ortopeder på dagtid opererte 
bedre enn trøtte ortopeder på 
nettene, ble hyppigheten av natt-
lige operasjoner kraftig redusert. 

” - Hold dere fast;  
det er mange orto- 
peder med kule- 
mage, spagettiarmer 
og lavt O2-opptak. 
Det er ingenting i 
ortopedien man ikke 
kan gjøre fordi man 
er liten og sped ...”

Leserinnlegg
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Leserinnlegg

Hvis du har en sær fetisj for natt-
lige operasjoner - bli gastrokirurg! 

Familieliv
Som ortoped jobber man regel-
messig under røntgenstråling og 
med beinsement. Det er usikkert 
om dette kan være skadelig for 
fosteret. Det er uansett ikke noe 
problem å finne inngrep og andre 
arbeidsoppgaver man kan utføre 
selv om man er gravid. Operasjo-
ner på muskler, sener, nerver og 
leddbånd og artroskopisk kirurgi 
er helt kurant å utføre selv med 
kul på magen. 

Som for alle andre spesialiteter 
ønsker vi oss tariffestet rett til 
tilrettelegging og vaktfritak som 
en sikkerhet for dem med lite 
forståelsesfulle sjefer eller HR-
avdelinger. Det er likevel viktig og 
riktig å fremheve at med enkelte 
unødvendige unntak, høres det 
ut som at det er lettere å få god 
tilrettelegging i ortopedi enn i 
mange andre fag. Våre, i hoved-
sak mannlige, ortopedledere vet 

ofte ikke hva godt de kan gjøre 
for å legge forholdene best mulig 
til rette for kolleger med kul på 
magen. 

Det er hektisk å være sykehus-
lege i vakt med små barn. Da er 
det viktig å huske på at små-
barnsperioden tross alt utgjør en 
veldig liten del av yrkeslivet og at 
den er hektisk uansett. Bedre å 
ha det artig og travelt, enn kjede-
lig og nesten like travelt!   

Velkommen skal
dere være!
Som kvinnelig ortoped trenger du 
ikke bli en av gutta. På samme 
måte som at mannlige ortopeder 
kommer i alle varianter, er det 
plass for grepa damer av alle 
slag. Pasientene er av begge 
kjønn og det er ingenting kjønns-
spesifikt med ortopedien. Den 
store kjønnsubalansen er ene og 
alene et resultat av tradisjon. 

Kjære medisinstudenter og 
turnusleger, velkommen til oss! 
I dag er vi 195 damer som job-
ber rundt om på ortopediske 
avdelinger. Vi møtes på jobb, 
på kurs og konferanser. Vi har 
forskningsnettverk og møteplatt-
former på sosiale medier. Og så 

har vi veldig mange, veldig bra 
mannlige kolleger, og det virker 
jammen som at de er glade for å 
ha oss der og! 

For at faget skal kunne tiltrekke 
seg de best egnede utdannings-
kandidatene, er vi avhengig av 
at nyutdannede leger av begge 
kjønn synes faget er attraktivt. 
Det er et ansvar som hviler på 
dem som underviser gjennom 
medisinstudiet, for oss som jobber 
i klinikken og for lederne våre. 

    

*  LiS i ortopedisk kirurgi,  
St. Olavs hospital og tillitsvalgt Ylf.

**  Spesialist i ortopedisk kirurgi,  
St. Olavs hospital og medlem av 
spesialistkomiteen.

***  LiS i ortopedisk kirurgi,  
Haukeland universitetssjukehus  
og styremedlem i LiOS (Leger i  
ortopedisk spesialisering,  
Norsk ortopedisk forening)

1.  http://legeforeningen.no/Emner/Andre-
emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/
Fagmedisinske-foreninger/

2.  https://www.dagensmedisin.no/
artikler/2016/03/08/kvinner-overtar-
mannsdominerte-legespesialiteter/

3.  https://www.dagensmedisin.no/
artikler/2009/12/08/anestesileger-mest-
sexy/

4.  Subramanian P et al. Orthopaedic 
surgeons: as strong as an ox and almost 
twice as clever? Multicentre prospective 
comparative study BMJ 2011;  
343 :d7506

” Våre, i hovedsak 
mannlige, ortopedle-
dere vet ofte ikke hva 
godt de kan gjøre for 
å legge forholdene 
best mulig til rette for 
kolleger med kul på 
magen.”
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A technology from smith&nephew
OXINIUM™ 
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XLPE VERILAST™ 
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” Bedre å ha det artig 
og travelt, enn kjede-
lig og nesten like 
travelt!”

Sannhet og fordom om damer & ortopedi fortsatt ...
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Artroskopiforeningen feiret seg selv under årets 
Vintermøte som ble arrangert på Gudbrandsgard 
Hotell på Kvitfjell helgen 3.-5. februar. 

Mette Andersen, nestleder, Norsk Artroskopiforening

Det er 25 år siden foreningen ble 
dannet med målsetning om: 

•  Å fremme faglig forsvarlig  
utvikling av artroskopi og artro-
skopisk kirurgi

•  å ivareta fagets plass i det 
medisinske miljø

•  å fremme utdanning i artro-
skopi og artroskopisk kirurgi

•  å koordinere og støtte forsk-
ningsaktiviteten i Norge relatert 
til artroskopi og artroskopisk 
kirurgi og

•  å ivareta kontakt med det inter-
nasjonale artroskopiske miljø 

Stor aktivitet
Artroskopiforeningen er en aktiv 
forening og har per i dag 105 
medlemmer. Via hjemmeside  
og sosiale medier oppdateres 
medlemmer på kommende  
artroskopirelaterte kurs & møter, 
tips om nye publikasjoner, nye  
disputas og andre aktuelle artro-
skopirelaterte nyheter. Hvert år 
arrangerer foreningen Artro-
skopisk Vintermøte og under 

Ortopedisk høstmøte arrangeres 
et artroskopirelatert symposium  
i tillegg til 1-2 sesjoner med  
frie foredrag. Som et stimuli til 
artroskopirelatert forskning deler 
foreningen årlig ut stipend til 
beste artroskopirelaterte foredrag 
ved Ortopedisk Høstmøte. For-
eningen ønsker også å motivere 
Lis-leger til å spesialisere seg 
innefor artroskopisk kirurgi, og 
under Vintermøtet utdeles det  
etter loddtrekning et reisestipend  
til en deltagende Lis-lege. Reise- 
stipendet på 10 000 kr skal 
brukes til dekning av reiseutgifter 
i forbindelse med ISAKOS/ESSKA 
kongressen samme år. 

Vintermøte er et  
høydepunkt
Artroskopisk Vintermøte er for- 
eningens høydepunkt, og årlig  
inviteres kjente internasjonale 
foredragsholdere som sammen 
med nasjonale bidrag gir  
deltagerne en oppdatering på 
artroskopirelaterte tema. I år var 
Dr. Rob LaPrade (the Steadman 
Clinic, Vail) et av trekkplasterne 

og han bidro med foredrag om 
revisjonskirurgi av fremre kors-
bånd, meniskrotskader og MCL 
skader. Moritz Tannast (Univer-
sistätsklinik, Bern) og Michael 
Dienst (OCM klinik, München) 
ga engasjerende innlegg om 
hofteartroskopi, og Skulder- og 
albueforeningen hadde invitert 
Klaus Bak (Parken Private  
Hospital, København) til å bidra 
under sitt symposium om  
skulderinstabilitet.

3 nye æresmedlemmer 
Under generalforsamlingen på 
Kvitfjell 3. februar ble det utnevnt 
tre nye æresmedlemmer av 
foreningen: Lars Engebretsen, 
Torgeir Strand og Torgeir Grønt-
vedt. Æresmedlemmene har 
vært svært sterke bidragsytere til 
utviklingen av artroskopisk kirurgi 
i Norge. De har igjennom lange 
arbeidskarrierer vist akademisk 
styrke, evne til å utvikle faget og 
ikke minst også formidle og lære 

Feiret 25-årsjubileum 
under Vintermøtet  
på Kvitfjell

”  Æresmedlemmene 
har [...] vist akade-
misk styrke, evne 
til å utvikle faget 
og ikke minst også 
formidle og lære opp 
yngre kolleger i artro-
skopisk kirurgi”

Artroskopiforeningen
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p Æresmedlemmer i Norsk  
Artroskopiforening: Arne Eke-
land, Anders Mølster, Torbjørn 
Strand, Gisle Uppheim, Lars 
Engebretsen og Torbjørn Grønt-
vedt. Som takk for innsatsen 
under jubileumssymposiet fikk 
de hver sin Artroskopiforening 
lue og en plakett med et på-
montert artroskop.

opp yngre kolleger i artroskopisk 
kirurgi. De nyutnevnte æres-
medlemmene bidrog sammen 
med tidligere utnevnte æresmed-
lemmer Gisle Uppheim, Arne 
Ekeland og Ander Mølster med 
foredrag under et eget jubileums-
symposium som innledning til 
generalforsamlingen. Artrosko-
piforeningen spanderte et glass 
champagne som innledning til 
symposiet som var et fint & mor-
somt tilbakeblikk på artroskopi-
ens utvikling de siste 25 årene og 
ikke minst i artroskopiforening-
ens egen historie.  

Følg oss på facebook eller  
besøk vår hjemmeside 
www.artroskopi.no

q Artroskopiforeningen feiret 
25-årsjublileum ved årets Artro-
skopisk Vintermøte.

u Rob LaPrade med votter 
strikket av leder i Artroskopi-
foreningen. Det er tradisjon at 
de utenlandske foredragsholdere 
får hjemmestrikkede votter i 
gave, og siden LaPrade har 
besøkt oss tidligere fikk han i år 
et par til sin kone.
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Hallvard Frem-
stad er kjent fra 
kulturscenen, 
hvor han har ope-
rert som pianist, 
kordirigent og 
standup-komiker 
med eget show 
”Lege uten  
bremser”. Til dag-
lig er han overlege 
i revmatologi  
– som lege uten 
bremser er hans 
spesialitet imid-
lertid limericks.

Barsk lege 
uten bremser

Limericks av Hallvard Fremstad

Elektriker Strøm var i støtet
I dag var han klar for å møte
En gammel kontakt
De hadde en pakt
Han trivdes på jobb! Ja, han nøt det!

Opprinnelig var han fra Senja
Og velutstyrt var han, vår venn, ja! 
Elektriker Strøm
Alle husmødres drøm!
Han kom jo så raskt! Ja, så menn,  ja!

Der andre kom dritseint og mutte
Kom Strøm helt presis på minuttet!
Litt pretensiøst ...
Men - problemer ble løst
Både kroniske OG de akutte 

- Det gjelder ha utstyr’ i orden!
sa Strøm, før han smekket ’gjen Ford’en
Og trasket i vei
Med gange så brei
At han VEL hadde verdensrekorden!

I døra stod smellvakker kjenning
- Jeg sliter med manglende tenning ...
på lampene her! 
Hva tror du det er?
- Det skyldes vel sikkert lav spenning!

... sa Strøm. - Jeg skal fikse den saken!
Det lover jeg! Strøm dro frem staken
Et stjerneskrujern
Han skrudde, gav jern
Med skjeggstubber mandig på haken

Marie var fjetret, nøt synet
Av Strøm der han jobbet som lynet
Et prakteksemplar
Av et mannfolk han var
Hun drømte om seng uten dyne ...

Hun hintet: - Du ... Strøm? Vil du HA no’?
Stod bak ham og duftet av Lano
Og nyvasket hår 
De smekreste lår
Knapt skjult av et skjørt fra Milano

Hans motstandskraft brått hadde sunket
- Eh... gjerne! sa Strøm mens han blunket
Hun blunket igjen
Og igjen og igjen!
Hans hjerte det hamret og dunket ...

Monterte en dimmer og bryter
Så nå står de der begge og nyter
I opplyst anneks
Litt håndverker-kjeks
Til kjeks ut av munnviken tyter ...

Elektriker Strøm
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Akutte  
skulderskader 

Vi vet at en stor andel  
av pasienter med  
smerte og redusert 
funksjon etter skulder-
traume ikke har brudd 
eller luksasjon på 
røntgen. Vi vet imid-
lertid lite om antall, 
prognose og i hvilken 
grad behandlings- 
trengende bløtdels-
skade blir oversett. 

Martine Enger,  
Oslo skadelegevakt

Med støtte fra Sophies Minde  
Ortopedi AS kunne vi i 2013 
starte studien ”Forekomst,  
diagnostikk og primær håndte-
ring av akutte skader i rotator- 
cuffen” bestående av en epi-
demiologisk og en diagnostisk 
del. I det følgende presenteres 
preliminære funn fra den epide-
miologiske studien fra abstraktet 
presentert på høstmøtet:  

Vi gjorde en prospektiv registre-
ring i et år av alle pasienter med 
akutt skulderskade som oppsøkte 
Oslo skadelegevakt. Pasientutfylt 
skjema om skademekanisme, 
journalnotater, skaderegistrering i 
nasjonalt felles minimum datasett 
og røntgenbesvarelser ble gjen-
nomgått og vurdert. 

Vi registrerte totalt 3031 skulder-
skader i et år fra mai 2013 til 

mai 2014. Hver tredje skade 
(n=885, 29%) skjedde i forbind- 
else med idrett (kvinner 16%, 
menn 38%). Gjennomsnittsalder 
var ti år yngre enn for totalmate-
rialet (31 år, variasjonsbredde  
3-91). Skulderskader var hyppig- 
ere om vinteren enn resten av 
året sammenlignet med andre 
skader (odds-ratio 1,214 (95% 
KI: 1,124-1,311), p<0.001).  
Fotball var den dominerende 
idrettsaktiviteten ved skulder-
skade for aldersgruppen 6-18 
år, men ble gradvis erstattet av 
sykling i aldersgruppen 30-49 og 
langrenn i aldersgruppen 50-69. 

Blant de 116 med rotatorcuf-
fruptur (full- og partielltykkelses-
ruptur) skjedde også 29% i for-
bindelse med idrett, med alpint 
som største enkeltidrett. 10% av 
rupturene skjedde på ski. 

I den diagnostiske studien har 
vi inkludert 120 pasienter over 
40 år med negativt røntgen eller 
glenohumeral luksasjon uten 
brudd. Alle er screenet med 
ultralyd for å estimere antall med 
full-tykkelse rotatorcuffruptur. 
En blindet undersøker har utført 
et utvalg kliniske tester for å se 
om disse med tilstrekkelig grad 
av sikkerhet kan påvise full-
tykkelsesruptur i rotatorcuffen i 
akuttfasen etter skade. 

Oss bekjent er det tidligere 
ikke publisert studier som gir 
en oversikt over skulderskader 
i en normalbefolkning. Kunn-
skapen fra den epidemiologiske 
studien vil kunne være til nytte 
i forbindelse med diagnostikk, 
behandling og forebygging. Den 
diagnostiske studien vil kunne 
bidra til bedret diagnostikk ved 
sykehusenes skadepoliklinikker 
og i primærhelsetjenesten, sam-
tidig som den belyser forekomst 
av akutte rotatorcuff-rupturer i 
pasientgruppen med bløtdels-
skade i skulderen. 

Norsk forening for skulder og 
albuekirurgi gratulerer Martine 
Enger med beste frie foredrag 
innen skulder og albue på  
Høstmøtet 2016.

Abstrakt

”  Fotball var den dominerende idrettsaktiviteten 
ved skulderskade for aldersgruppen 6-18 år, 
men ble gradvis erstattet av sykling i alders-
gruppen 30-49 og langrenn i aldersgruppen 
50-69.”
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Det obligatoriske Artroskopikurset gikk også i vinter på Quality Hafjell  
Hotell i tidsrommet 30. januar - 3. februar 2017. Kurset var igjen full-
booket med venteliste noe som gjør at kusdeltagerne er relativt drevne 
ortopeder når kurset taes. 

Jon Olav Drogset, kurskomitémedlem

Kurset var litt forkortet fra tidligere år og startet etter 
lunch på mandagen. Fagprogrammet omfattet det 
meste av artroskopisk kirurgi i skulder, kne, ankel, 
albue i tillegg til bløtdelslidelser i ekstremitetene. 
Fakultetet bestod av hovedsakelig norske forelesere 
supplert av Rob LaPrade fra Vail som underviste i 
avansert knekirurgi. 

Praktiske øvelser
På ettermiddagen/kvelden var det praktiske øvelser i 
artroskopisk kirurgi på utstyr som var stilt til rådighet 
av utstyrsindustrien. Kursdeltagerne hadde også 
mulighet til å legge fram problemkasus som ble 
diskutert med fakultetet. 

Kursevalueringen ga gode tilbakemeldinger fra kurs-
deltagerne med tanke på kvaliteten på kurset. 

Kurskomitéen har følgendemedlemmer: 
Steinar Johansen, Lovisenberg  
Sigbjørn Dimmen, Lovisenberg 
Stig Heir, Martina Hansen 
Jon Olav Drogset, St. Olavs

Artroskopikurset på 

HAFJELL

Rapport fra
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t Hafjellmannen 1994.
u Fra skitur på Hafjelltoppen.
u  Praktiske øvelser med Ola Lian, 

Kristiansund, Steinar Engvik, 
St Olavs og Franck Kjærsund, 
Smith&Nephew.
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Botox 1«Allergan»1 Preparat til lokal behandling av muskelspasmer. ATC-nr.: M03A X01

PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: Hvert hetteglass inneh.: Botulinumtok-
sin type A fra Clostridium botulinum 100 og 200 Allergan-enheter.1 Indikasjoner: Nevro- 
logiske sykdommer: Fokal spastisitet forbundet med dynamisk spissfotdeformitet pga. 
spastisitet hos oppegående barn >2 år med cerebral parese. Fokal spastisitet i ankel, 
håndledd og hånd hos voksne slagpasienter. Blefarospasme, hemifacial spasme og asso- 
sierte dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symptomlindring hos voksne som 
oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥15 dager pr. måned hvorav minst 8 
dager med migrene) og som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor 
profylaktisk behandling av migrene (se Forsiktighetsregler). Blæresykdommer: Idiopatisk 
overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, trang og økt vannlatingsfrekvens hos 
voksne som har inadekvat respons på, eller er intolerante for antikolinerge preparater. 
Urininkontinens hos voksne med nevrogen overaktivitet i detrusor som følge av nevro-
gen blære, grunnet stabil subcervical ryggmargsskade eller multippel sklerose. Hud- og 
underhudssykdommer: Vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer 
daglige gjøremål og som er resistent mot topikal behandling. Dosering: Anbefalt dose- 
ring i Allergan-enheter er forskjellige fra andre botulinumtoksin-preparater, og kan ikke 
overføres. Dersom flere forskjellige hetteglass-størrelser er del av én injeksjonsprosedyre, 
bør man utvise forsiktighet og sørge for at den korrekte mengden av fortynningsmiddel 
brukes ved rekonstituering av et bestemt antall enheter pr. 0,1 ml. Mengde fortynnings- 
middel varierer mellom Botox 100 Allergan-enheter og Botox 200 Allergan-enheter. Hver 
sprøyte bør merkes deretter. Preparatet skal kun rekonstitueres med steril natriumklorid 9 
mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, oppløsning. En egnet mengde fortynningsmiddel (se tabell 
nedenfor) trekkes opp i en sprøyte. Relevante studier med geriatrisk dosering er ikke utført. 
Den laveste, effektive dosen med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjonene. Opti-
mal dosering og antall injeksjonssteder pr. muskel er ikke fastsatt for alle indikasjoner. Indi-
viduelle behandlingsregimer må ev. utarbeides. Optimal dosering bestemmes ved titrering, 
men maks. anbefalt dose skal ikke overskrides. Ved behandlingssvikt eller redusert effekt 
etter gjentatte injeksjoner, bør alternative behandlingsmetoder brukes. Nevrologiske 
sykdommer: Fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn: Rekonstituert 
oppløsning injiseres med steril nål, 23-26 gauge/0,6-0,45 mm. Det administreres som 
delt dose i enkle injeksjoner i mediale og laterale hoder av den affiserte gastrocnemius-
muskelen. Ved hemiplegi er anbefalt initiell totaldose 4 enheter/kg kroppsvekt i affisert 
ekstremitet. Ved diplegi er anbefalt initiell totaldose 6 enheter/ kg kroppsvekt fordelt på de 
affiserte ekstremitetene. Den totale dosen bør ikke overskride 200 enheter. Klinisk bedring 
sees vanligvis innen 2 uker etter injeksjon. Doseringen gjentas når klinisk effekt etter forrige 
injeksjon avtar, men ikke oftere enn hver 3. måned. Det er mulig å tilpasse doseringen 
slik at en får et intervall på minst 6 måneder mellom behandlingene. Fokal spastisitet i 
overekstremitetene forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en steril nål på 
25, 27 eller 30 gauge. Nålens lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde. 
Lokalisering av aktuelle muskler med EMG-veiledning eller nervestimuleringsteknikker kan 
være nyttig. Flere injeksjonssteder kan gi en mer ensartet kontakt med innerverte områder 
i musklene, og dette er spesielt nyttig for større muskler. Den nøyaktige dosen og antallet 
injeksjonssteder bør tilpasses hver pasient, basert på størrelse, antall og plassering av de 
aktuelle musklene, hvor alvorlig spastisiteten er, tilstedeværelse av lokal muskelsvakhet og 
pasientens respons på tidligere behandling.

Muskel Samlet dose, antall steder
Flexor digitorum profundus 15-50 enheter; 1-2 steder
Flexor digitorum sublimis 15-50 enheter; 1-2 steder
Flexor carpi radialis 15-60 enheter; 1-2 steder
Flexor carpi ulnaris 10-50 enheter; 1-2 steder
Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 steder
Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 steder

Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en 
steril nål på 25, 27 eller 30 gauge. Nålens lengde skal bestemmes basert på muskelsted og 
dybde. Lokalisering av aktuelle muskler med EMG-veiledning eller nervestimuleringsteknikker 
kan være nyttig. Flere injeksjonssteder kan gi en mer ensartet kontakt med innerverte områder 
i musklene, og dette er spesielt nyttig for større muskler. Den anbefalte dose for behandling 
av spastisitet i underekstremitetene hos voksne knyttet til ankelen, er 300 enheter fordelt på 
3 muskler. Anbefalt dose:

Muskel Samlet dose, antall steder
Gastrocnemius
– Medialt hode 75 enheter; 3 steder
– Lateralt hode 75 enheter; 3 steder
Soleus 75 enheter; 3 steder
Tibialis posterior 75 enheter; 3 steder

Hvis aktuelt, bør pasienten vurderes for gjentatt injeksjon når klinisk effekt etter forrige 
injeksjon har avtatt, men vanligvis ikke tidligere enn 12 uker etter forrige injeksjon. Ble-
farospasme/hemifacial spasme: Rekonstituert oppløsning injiseres vha. en steril nål, 27-30 
gauge/0,4-0,3 mm. Det anbefales å starte med å injisere 1,25-2,5 enheter i mediale og 
laterale orbicularis oculi i det øvre øyelokket og i laterale orbicularis oculi i det nedre. 
Det kan være nødvendig med ytterligere injeksjoner i området rundt øyebrynene, i laterale 
orbicularis samt i øvre ansiktshalvdel dersom spasmer her påvirker synet. Ved å unngå 
injeksjoner nær levator palpebra superior kan en redusere risikoen for ptose. Ved å unngå 
injeksjoner i mediale nedre øyelokk, reduseres diffusjon i musculus obliquus inferius og 
risikoen for diplopi blir mindre. Vanligvis sees de første virkningene av injeksjonene etter 
3 dager og når maksimalt nivå 1-2 uker etter behandling. Effekten av hver behandling 
varer rundt 3 måneder, og prosedyren kan gjentas ved behov. Ved gjentatt behandling 
kan dosen økes inntil dobbelt dose hvis responsen fra den første behandlingen vurderes 
som utilstrekkelig. Det synes imidlertid å være liten ytterligere effekt å oppnå ved å injisere 
mer enn 5 enheter pr. injeksjonssted. Startdosen bør ikke overskride 25 enheter pr. øye. 
Vanligvis er det ingen ytterligere fordeler ved å behandle oftere enn hver 3. måned. Ved 
behandling av blefarospasme bør samlet dosering ikke overskride 100 enheter hver 12. 
uke. Pasienter med hemifacial dystoni eller forstyrrelser i N. VII behandles som for en-
sidig blefarospasme, med injisering i andre affekterte ansiktsmuskler ved behov. Cervikal 
dystoni: I kliniske studier innebærer behandling av cervikal dystoni vanligvis injeksjon i 
sternokleidomastoideus, levator scapula, skalener, splenius capitis, semispinalis, longissi- 
mus og/eller kappemuskler. Alle muskler som er ansvarlige for å kontrollere hode- 
stillingen kan være involverte og derfor kreve behandling. Rekonstituert oppløsning  
injiseres med en passende nålestørrelse (vanligvis 25-30 gauge/0,5-0,3 mm). Riktig dose- 
ring må bestemmes utfra faktorer som muskelmasse og graden av hypertrofi eller atrofi. 
Muskelaktiveringsmønstre kan endres spontant ved cervikal dystoni uten endring av klinisk  
form av dystoni. Hvis det er vanskelig å isolere de enkelte musklene, bør injeksjonen ut-
føres ved hjelp av elektromyogram (EMG). Høyst 50 enheter bør gis pr. injeksjonssted og 
ikke mer enn 100 enheter i sternokleidomastoideus. For å redusere forekomsten av dysfa-
gi, bør ikke sternokleidomastoideus behandles bilateralt. Det bør ikke injiseres mer enn 200 
enheter totalt ved første behandling. Dosen kan ev. justeres ved neste behandling, men 
en sammenlagt dose på 300 enheter bør ikke overskrides. Det optimale antall injeksjons- 
steder avhenger av størrelsen på muskelen. Klinisk bedring sees vanligvis innen 2 uker etter  
injeksjon. Maksimal effekt oppnås vanligvis først etter 6 uker. Behandlingsintervaller på  
under 10 uker anbefales ikke. Varigheten av effekten viser betydelig variasjon (fra 2-33 uker) 
med en normal varighet på ca. 12 uker. Kronisk migrene: Nevrolog som er spesialist på be-
handling av kronisk migrene bør stille diagnosen, og må overvåke administreringen. Anbe-
falt dose er 155-195 enheter, som injeksjoner på 0,1 ml (tilsv. 5 enheter) rekonstituert opp- 
løsning på 31-39 steder. Injeksjonene bør fordeles over 7 spesifikke hode-/nakkemuskel- 
områder, se tabellen nedenfor. Administreres i.m. med en 30-gauge, 0,5 tommers nål. Det 
kan være behov for en 1 tommers nål i nakkeregionen for pasienter med ekstremt tykke  
nakkemuskler. Med unntak av procerus-muskelen, som bør injiseres på 1 sted (medialt), 
bør alle musklene injiseres bilateralt med halvparten av injeksjonsstedene på venstre side, 
og halvparten på høyre side av hodet og nakken. Hvis det er mer fremtredende smerte visse 
steder, kan det administreres ekstra injeksjoner på én eller begge sider i opptil 3 spesi- 
fikke muskelgrupper (occipitalis, temporalis og trapezius), opptil maks. dose pr. muskel. 
Anbefalt dosering pr. muskel:

Hode-/nakkeområde Total dosering (antall steder1)
Corrugator2 10 enheter (2 steder)
Procerus 5 enheter (1 sted)
Frontalis2 20 enheter (4 steder)
Temporalis2 40 enheter (8 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
Occipitalis2 30 enheter (6 steder) opptil 40 enheter (opptil 8 steder)
Cervikal paraspinal muskelgruppe2 20 enheter (4 steder)
Trapezius2 30 enheter (6 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
Totaldoseområde: 155-195 enheter 31-39 steder

1 i.m. injeksjonssted = 0,1 ml = 5 enheter. 2 Dosen distribueres bilateralt. 2

Blæresykdommer: Pasienten bør ikke ha urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet. 
Profylaktisk antibiotika bør gis 1-3 dager før behandling, på behandlingsdagen, og 1-3 
dager etter behandling. Det anbefales å seponere platehemmende behandling i minst 3 
dager før injeksjonsprosedyren. Ved antikoagulasjonsbehandling må pasienten følges opp 
nøye for å redusere risikoen for blødninger. Overaktiv blære: Ved behandling av urininkon-
tinens bør preparatet administreres av lege med erfaring med vurdering og behandling av 
blæredysfunksjon (f.eks. urologer og urogynekologer). En intravesikal instillasjon med for-
tynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. 
Hvis en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, skal blæren tømmes og skylles med 
steril saltvannsoppløsning før de neste punktene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 100 
enheter, som injeksjoner på 0,5 ml (5 enheter) fordelt på 20 steder i detrusor. Rekonstituert 
oppløsning (100 enheter/10 ml) injiseres i detrusormuskelen via et fleksibelt eller stivt cys-
toskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren skal være instillert med nok salt-
vannsoppløsning for å oppnå tilstrekkelig visualisering for injeksjonene, men overdisten- 
sjon skal unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene starter 
(avhengig av nålens lengde), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 
20 injeksjoner à 0,5 ml (totalvolum 10 ml) skal settes ca. 1 cm fra hverandre. For den siste 
injeksjonen skal ca. 1 ml steril saltvannsoppløsning injiseres, slik at hele dosen leveres. 
Saltvannsoppløsningen som brukes til visualisering av blæreveggen bør deretter tømmes 
ut. Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etterpå og til en spontan blæretømming 
er skjedd. Klinisk forbedring kan vanligvis sees innen 2 uker. Pasienten skal vurderes for 
reinjeksjon når den kliniske effekten av den forrige injeksjonen er svekket (gjennomsnittlig 
varighet i kliniske studier er 166 dager), men ikke tidligere enn 3 måneder fra forrige blære-
injeksjon. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: En intravesikal instillasjon 
med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før 
injeksjon. Hvis en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, bør blæren tømmes og skylles 
med sterilt saltvann, før de neste trinnene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 200 
enheter som 1 ml (tilsv. 6,7 enheter)-injeksjoner, fordelt på 30 steder i detrusor. Rekon-
stituert oppløsning (200 enheter/30 ml) injiseres i detrusormuskelen via et fleksibelt eller 
stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren bør være instillert med til-
strekkelig saltvann for å oppnå god nok visualisering for injeksjonene, men for stor disten- 
sjon bør unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene settes 
(avhengig av nållengden), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 30 
injeksjoner på 1 ml hver (totalt volum på 30 ml) bør fordeles ca. 1 cm fra hverandre. I den 
siste injeksjon bør ca. 1 ml sterilt saltvann injiseres, slik at en fullstendig dose er satt. 

Saltvann som brukes til visualisering av blæreveggen, bør deretter tømmes ut. Pasienten 
bør observeres i minst 30 minutter etterpå. Klinisk bedring inntrer vanligvis innen 2 uker. 
Pasienten bør vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av foregående injeksjon er re-
dusert (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 256-295 dager for 200-Allergan-enheter), 
men tidligst 3 måneder fra forrige blæreinjeksjon. Hud- og underhudssykdommer:  
Primær aksillær hyperhidrose: Rekonstituert oppløsning (100 enheter/4 ml og 200 en-
heter/8 ml) injiseres med en nål på 30 gauge. 50 enheter injiseres intradermalt, jevnt fordelt 
på flere steder ca. 1-2 cm fra hverandre, innenfor hyperhidrotisk område i hver aksille. 
Hyperhidrotisk område kan defineres vha. standard fargeteknikker, f.eks. Minors jod-stivelses- 
test. Andre doser enn 50 enheter pr. aksille kan ikke anbefales. Klinisk bedring sees som 
regel innen første uke etter injeksjonen. Gjentatt injeksjon av preparatet kan gis når klinisk 
effekt av foregående injeksjon avtar og behandlede lege finner det nødvendig. Injek- 
sjonene bør ikke gjentas oftere hver 16. uke. Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: 
Sikkerhet og effekt ved behandling av blefarospasme, hemifacial spasme eller cervikal 
dystoni hos barn <12 år er ikke evaluert. Sikkerhet og effekt ved behandling av urininkon-
tinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor hos barn og ungdom <18 år er ikke fastslått. 
Sikkerhet og effekt ved behandling av kronisk migrene er ikke undersøkt hos barn og ung-
dom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling av primær aksillær hyperhidrose er ikke 
undersøkt hos barn <12 år. Sikkerhet og effekt ved behandling av alvorlig aksillær hyper- 
hidrose hos ungdom 12-17 år er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt ved behandling av spas-
tisitet i over- og underekstremitetene forbundet med slag er ikke fastslått hos barn og  
ungdom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling av fokal spastisitet forbundet med 
cerebral parese hos barn <2 år er ikke fastslått. Behandling skal kun gis av lege med  
spesiell kompetanse. Eldre: Innledende dosering bør begynne ved laveste anbefalte dose 
for den spesifikke indikasjonen. For gjentatte injeksjoner anbefales det å bruke laveste, 
effektive dose med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjonene. Eldre med betydelig 
anamnese og samtidig bruk av andre legemidler bør behandles med forsiktighet.  
Tilberedning/Håndtering: Tilberedning av injeksjonsvæsken og fylling av injeksjons-
sprøyten bør skje over papirhåndklær med plastunderlag for å fange opp ev. søl. Prepa- 
ratet skal kun rekonstitueres med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. 
Egnet mengde oppløsningsmiddel trekkes opp i en sprøyte. Fortynning ved overaktiv 
blære ved bruk av et hetteglass med 100 enheter: Rekonstituer et hetteglass med 100 
enheter med 10 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk de 
10 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml-sprøyte. Dette vil resultere i en 10 ml-sprøyte som 
inneholder totalt 100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstitusjon i sprøyten. Kast ubrukt 
saltvannsoppløsning. Fortynning ved overaktiv blære ved bruk av et hetteglass med 200 
enheter: Rekonstituer et hetteglass med 200 enheter med 8 ml 0,9% ikke-konservert salt-
vannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk 4 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml sprøyte. 
Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i 10 
ml-sprøyten og bland forsiktig. Dette vil resultere i en 10 ml-sprøyte som inneholder totalt 
100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast ubrukt saltvanns- 
oppløsning. Dette produktet er kun til engangsbruk og all ubrukt, rekonstituert oppløsning 
skal kastes. Fortynning ved urininkontinens grunnet nevrogen overaktivitet i detrusor ved 
bruk av hetteglass med 100 enheter: Rekonstituer to hetteglass med 100 enheter, hvert 
med 6 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk 4 ml fra hvert 
hetteglass inn i hver av de to 10 ml-sprøytene. Trekk de resterende 2 ml fra hvert hetteglass 
inn i en tredje 10 ml-sprøyte. Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml av 0,9% ikke-kon-
servert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10 ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette vil gi 
tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering 
i sprøyten. Kast ubrukt saltvannsoppløsning. Fortynning ved urininkontinens grunnet nevro-
gen overaktivitet i detrusor ved bruk av et hetteglass med 200 enheter: Rekonstituer et 
hetteglass med 200 enheter med 6 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland 
forsiktig. Trekk 2 ml fra hetteglasset inn i hver av tre 10 ml-sprøyter. Fullfør rekonstituerin-
gen ved å tilføre 8 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10 
ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette vil gi tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 
enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast ubrukt saltvannsop-
pløsning. Fortynning ved andre indikasjoner:

 Mengde fortynningsmiddel Mengde fortynningsmiddel
 (natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) (natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)
Resulterende dose injeksjonsvæske) tilsatt et injeksjonsvæske) tilsatt et
(enheter pr. 0,1 ml) hetteglass med 100 enheter hetteglass med 200 enheter

20 enheter 0,5 ml 1 ml
10 enheter 1 ml 2 ml
5 enheter  2 ml 4 ml
2,5 enheter 4 ml 8 ml
1,25 enheter  8 ml -

Siden preparatet kan denatureres av bobledannelse eller tilsvarende kraftig omrystelse, 
bør fortynningsmidlet sprøytes forsiktig inn i hetteglasset. Hetteglasset bør kasseres der-
som vakuumet i hetteglasset ikke trekker fortynningsmidlet inn. Ferdig tilberedt preparat er 
en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning uten partikler og kan oppbevares i 24 timer i 
kjøleskap. Dato og tid for rekonstitueringen bør noteres på etiketten. Ved ytterligere for-
tynning ved intradetrusor-injeksjon, bør preparatet brukes umiddelbart. Administrering: 
Til i.m. bruk. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene i opp- 
løsningen. Infeksjon på det planlagte injeksjonsstedet. Kontraindisert ved kontroll av 
blæresykdommer hos pasienter som har urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet, 
hos pasienter med akutt urinretensjon på behandlingstidspunktet som ikke rutinemessig 
kateteriseres, hos pasienter som ikke er villige og/eller i stand til å starte opp med katete- 
risering etter behandling hvis dette er nødvendig. Forsiktighetsregler: Anbefalte doser og 
doseringshyppighet bør ikke overskrides pga. faren for overdosering, forverret muskel- 
svakhet, fjern spredning av toksin og dannelse av nøytraliserende antistoffer. Startdosen 
for nye pasienter bør begynne på den anbefalte dosen for den spesifikke indikasjonen. 
Forskrivere og pasienter bør være oppmerksomme på at bivirkninger kan oppstå til tross 
for at tidligere injeksjoner er blitt godt tolerert. Det bør derfor utvises forsiktighet ved hver 
administrering. Bivirkninger relatert til spredning av toksin langt unna administrerings- 
stedet er rapportert, av og til med dødelig utfall, som i noen tilfeller var forbundet med 
dysfagi, lungebetennelse og/eller annen signifikant svekkelse. Symptomene samsvarer 
med virkningsmekanismen til botulinumtoksin og er rapportert timer til uker etter injeksjon. 
Risikoen for symptomer er sannsynligvis størst hos pasienter med underliggende tilstander  
og komorbiditet som disponerer dem for disse symptomene, inkl. barn og ungdom som 
behandles for spastisitet, som behandles med høye doser. Pasienter som behandles med 
terapeutiske doser kan også få forverret muskelsvakhet. Nytte/-risikoimplikasjonene for 
den enkelte pasient bør vurderes før oppstart av behandling. Dysfagi er også rapportert 
etter injeksjon andre steder enn i cervikal muskulatur. Bør brukes med ekstrem forsiktighet 
og under nøye overvåking hos pasienter med subkliniske eller kliniske holdepunkter for 
defekt nevromuskulær overføring, f.eks. myasthenia gravis eller Lambert-Eatons syndrom, 
hos pasienter med perifer motorisk nevropatisk sykdom (f.eks. amyotrof lateralsklerose og 
motorisk nevropati) og hos pasienter med underliggende nevrologiske sykdommer. Slike 
pasienter kan ha økt følsomhet, selv ved terapeutiske doser, noe som kan medføre uttalt 
muskelsvakhet og økt risiko for klinisk signifikante systemiske bivirkninger, inkl. alvorlig 
dysfagi og respirasjonshemming. Preparatet bør brukes under spesialisttilsyn hos disse 
pasientene, og bør kun brukes dersom nytten av behandlingen anses å oppveie risikoen. 
Pasienter som tidligere har hatt dysfagi og aspirasjon bør behandles med ekstrem forsik-
tighet. Pasient eller omsorgspersoner bør oppfordres til å oppsøke øyeblikkelig medisinsk 
hjelp hvis det oppstår svelge-, tale- eller respirasjonsproblemer. Pasienter med nedsatt 
aktivitet bør oppfordres til å gjenoppta aktivitet gradvis. Den aktuelle anatomien og alle 
endringer i anatomien forårsaket av tidligere kirurgiske inngrep, må være kjent før behan-
dling, og injeksjon i utsatte anatomiske strukturer må unngås. Pneumothorax forbundet 
med injeksjonsprosedyre er rapportert etter administrering nær thorax. Forsiktighet bør 
utvises ved injeksjon i nærheten av lungene (særlig lungespissene) eller andre utsatte 
anatomiske strukturer. Alvorlige bivirkninger, inkl. fatale utfall, er rapportert hos pasienter 
som har fått injeksjoner direkte i spyttkjertler, oro-lingual-farynx-området, øsofagus eller 
mage, ved ikke-godkjent («off-label») bruk. Noen pasienter hadde underliggende dysfagi 
eller signifikant debilitet. Alvorlige og/eller umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner er rap-
portert i sjeldne tilfeller, inkl. anafylaksi, serumsyke, urticaria, bløtvevsødem og dyspné. 
Ved en slik reaksjon bør videre injeksjon avbrytes og egnet medisinsk behandling, som 
adrenalin, gis omgående. Ett tilfelle av anafylaksi er rapportert der en pasient døde etter 
injisering av Botox feilaktig fortynnet med 5 ml 1% lidokain. Det kan oppstå prosedyrere-
laterte skader. En injeksjon kan gi lokalisert infeksjon, smerter, betennelse, parestesi, hypo- 
estesi, ømhet, hevelse, erytem og/eller blødninger/blåmerker. Nålerelaterte smerter og/
eller angst kan gi vasovagale reaksjoner, f.eks. synkope, hypotensjon, etc. Det bør utvises 
forsiktighet ved infeksjon i valgt injeksjonssted/-stedene eller når det er uttalt svakhet eller 
atrofi i aktuell muskel. Det bør også utvises forsiktighet ved perifermotoriske nevropatiske 
lidelser (f.eks. amyotrofisk lateralsklerose eller motorisk nevropati). Det er rapportert bivirk-
ninger som omfatter hjerte-/karsystemet, f.eks. arytmi og hjerteinfarkt, iblant med fatal 
utgang. Noen av disse pasientene hadde risikofaktorer som omfattet hjerte-/karsykdom. 
Nye eller tilbakevendende krampeanfall er rapportert, spesielt hos pasienter som er dis-
ponerte for å få dette. Eksakt sammenheng med botulinumtoksininjeksjon er ikke fastlått. 
Rapporter vedrørende barn var hovedsakelig fra pasienter med cerebral parese som ble 
behandlet for spastisitet. Dannelse av nøytraliserende antistoffer mot botulinumtoksin type 
A kan redusere effekten av behandlingen. Resultater fra enkelte studier indikerer at injek- 
sjoner med kortere mellomrom eller i høyere doser, kan gi større forekomst av antistoff- 
dannelse. Muligheten for antistoffdannelse kan minimaliseres ved injeksjon av den laveste, 
effektive dosen gitt med det lengste, klinisk indiserte intervallet mellom injeksjonene. Klini- 
ske svingninger ved gjentatt bruk kan være et resultat av varierende blandingsprosedyrer, 
injeksjonsintervaller, hvilke muskler som er injisert eller noe varierende potensverdier som 
en følge av den biologiske testmetoden som er benyttet. Sikkerhet og effekt av preparatet 
i behandling av blefarospasme, hemifacial dystoni eller idiopatisk cervikal dystoni hos barn 
<12 år er ikke evaluert. Pediatriske pasienter: Sikkerhet og effekt ved ikke-godkjente in-
dikasjoner er ikke fastslått. Det er svært sjeldent rapportert om mulig fjern spredning av 
toksin hos pasienter med komorbiditet, hovedsakelig ved cerebral parese. I disse tilfellene 
var dosen generelt høyere enn anbefalt. Hos barn med cerebral parese har det vært 
sjeldne, spontane rapporter om dødsfall, noen ganger assosiert med aspirasjonspneumoni,  
inkl. ved «off-label» bruk f.eks. i nakkeområdet. Ekstrem forsiktighet bør utvises ved be-
handling av pasienter som har signifikant nevrologisk debilitet, dysfagi eller med nylig aspi- 
rasjonspneumoni eller lungesykdom. Behandling hos pasienter med dårlig underliggende 
helsetilstand bør kun påbegynnes dersom mulig nytte anses å oppveie risiko. Nevrologiske 
sykdommer: Bruk som behandlingsform for fokal spastisitet er bare studert i forbindelse 
med vanlige standarder av behandlingsregimer, og preparatet er ikke beregnet å erstatte 
disse behandlingsmetodene. Preparatet er sannsynligvis ikke effektivt for å bedre bevege-
ligheten i et ledd med fast kontraktur. Preparatet skal ikke brukes til behandling av fokal 
spastisitet i ankelen hos slagpasienter dersom muskeltonusreduksjonen ikke kan for-
ventes å resultere i en forbedret funksjon (f.eks. forbedring av gange), eller forbedrede 
symptomer (f.eks. smertereduksjon) eller å legge til rette for omsorg. I tillegg kan en 
forbedring i funksjonsevnen være begrenset dersom behandling initieres >2 år etter et slag 
eller hos pasienter med mindre alvorlig ankelspastisitet «Modified Ashworth Scale» (MAS) 
<3. Det bør utvises forsiktighet når man behandler voksne slagpasienter med spastisitet, 
som kan ha høy risiko for å falle. Preparatet skal brukes med forsiktighet ved behandling 
av fokal spastisitet i ankelen hos eldre slagpasienter med betydelig komorbiditet. Behand- 
ling skal derfor kun initieres hvis fordel av behandling oppveier potensielle risiko. Prepara-
tet skal kun brukes til behandling av spastisitet i underekstremitetene etter vurdering fra 

helsepersonell med erfaring innen rehabilitering av slagpasienter. Etter markedsføring er 
det rapportert dødsfall (noen ganger assosiert med aspirasjonspneumoni) og mulig fjern 
spredning av toksin hos barn med komorbiditet, hovedsakelig med cerebral parese. Ble-
farospasme: Redusert blunking etter injeksjon av botulinumtoksin i orbicularis kan føre til 
hornhinneeksponering, vedvarende epitelskade og hornhinnesår, spesielt hos pasienter 
med forstyrrelser i N. VII. Det bør utføres nøyaktig kontroll av følsomheten i hornhinner som 
har vært operert tidligere. Man bør unngå injeksjon i området ved nedre øyelokk for å unn- 
gå ektropion og aktivt behandle enhver epiteldefekt. Det kan være nødvendig med beskyt-
tende dråper, salver, terapeutiske myke kontaktlinser eller lukking av øyet ved hjelp av 
øyelapp eller på annen måte. Ekkymose oppstår lett i mykt øyelokkvev. Dette kan hindres 
ved å trykke lett på injeksjonsstedet rett etter injeksjonen. Pga. den antikolinerge aktivi- 
teten til botulinumtoksin, bør det utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med 
risiko for kammervinkelglaukom, inkl. pasienter med anatomisk trange vinkler. Cervikal 
dystoni (spastisk torticollis): Pasientene bør informeres om risikoen for å få dysfagi som 
kan være mild, men også alvorlig. Dysfagi kan vare i 2-3 uker etter injeksjon, og er rappor- 
tert å vare opptil 5 måneder. En følge av dysfagi er risiko for aspirasjon, dyspné og iblant 
behov for sondemating. Ved å begrense dosen som injiseres i sternokleidomastoideus til 
under 100 enheter, kan en redusere forekomsten av dysfagi. Pasienter med liten muskel-
masse i nakke/hals, eller pasienter som får bilaterale injeksjoner i sternokleidomastoideus, 
er rapportert å ha større risiko for dysfagi. Dysfagi kan tilskrives spredningen av toksinet til 
øsofagusmuskulaturen. Injeksjoner i levator scapula kan være forbundet med økt risiko for 
øvre luftveisinfeksjon og dysfagi. Dysfagi kan bidra til nedsatt føde- og væskeinntak, og gi 
vekttap og dehydrering. Pasienter med subklinisk dysfagi kan ha økt risiko for å få mer 
alvorlig dysfagi. Kronisk migrene: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått ved profylakse av 
hodepine hos pasienter med episodisk migrene (hodepine <15 dager pr. måned) eller kro-
nisk spenningshodepine. Sikkerhet og effekt ved legemiddelutløst hodepine (sekundær 
hodepine) er ikke studert. Blæresykdommer: Hensiktsmessig medisinsk forsiktighet bør 
utvises når cystoskopi utføres. Hos pasienter som ikke er kateterisert, bør resturinvolumet 
etter vannlating kontrolleres innen 2 uker etter behandling og periodevis etter behov, i 
opptil 12 uker. Pasienten bør instrueres til å kontakte lege ved vannlatingsproblemer, da 
kateterisering kan være nødvendig. Overaktiv blære: Menn med overaktiv blære og tegn 
eller symptomer på urinveisobstruksjon bør ikke behandles med preparatet. Urininkonti- 
nens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Autonom dysrefleksi forbundet med prose- 
dyren kan forekomme. Øyeblikkelig legehjelp kan være nødvendig. Hud- og underhuds- 
sykdommer: Primær aksillær hyperhidrose: Anamnese og medisinsk undersøkelse, sam-
men med spesifikke tilleggsundersøkelser ved behov, bør utføres for å utelukke mulige 
årsaker til sekundær hyperhidrose (f.eks. hypertyreose, feokromocytom). Dermed unngår 
man symptomatisk behandling av hyperhidrose uten diagnose og/eller behandling av un-
derliggende lidelse. Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å 
kjøre bil eller bruke maskiner. Preparatet kan imidlertid forårsake asteni, muskelsvakhet, 
svimmelhet og synsforstyrrelser, som kan påvirke bilkjøring og bruk av maskiner. Interak- 
sjoner: Virkningen av botulinumtoksin kan forsterkes av aminoglykosidantibiotika, spek-
tinomycin eller andre legemidler som påvirker nevromuskulær overføring, f.eks. nevro-
muskulære blokkere. Uttalt nevromuskulær svakhet kan forverres ved administrering av et 
annet botulinumtoksin, før effektene av et tidligere administrert botulinumtoksin har gått 
over. Ingen interaksjonsstudier er utført hos barn. Graviditet, amming og fertilitet:  
Graviditet: Tilstrekkelig klinisk erfaring fra gravide foreligger ikke. Dyrestudier har vist re-
produksjonstoksiske effekter. Når drektige mus, rotter og kaniner fikk intramuskulære  
injeksjoner med preparatet i løpet av organogeneseperioden, var NOAEL for utviklings-
forstyrrelser henholdsvis 4, 1 og 0,125 E/kg. Høyere doser førte til reduksjon av fosterets 
kroppsvekt og/eller forsinket bendannelse og hos kaniner forekom abort. Preparatet skal 
ikke brukes under graviditet eller av fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke 
strengt nødvendig. Amming: Opplysninger mangler. Bruk av preparatet under amming 
anbefales ikke. Fertilitet: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende påvirkning av 
fertilitet ved bruk av botulinumtoksin type A hos fertile kvinner. Studier av hann- og hunn- 
rotter har vist redusert fertilitet. Bivirkninger: Generelt oppstår bivirkninger i løpet av de 
første dagene etter injeksjon og selv om de vanligvis er forbigående kan de vare i flere 
måneder eller i sjeldne tilfeller mer. Lokal muskelsvekkelse utgjør den forventede farma- 
kologiske virkning av botulinumtoksin i muskelvev. Svakhet i omkringliggende muskler og/
eller muskler lenger unna injeksjonsstedet er imidlertid rapportert. Som forventet ved alle 
injeksjonsprosedyrer, har lokal smerte, betennelse, parestesi, hypoestesi, ømhet, hevelse/
ødem, erytem, lokal infeksjon, blødning og/eller blåmerker vært forbundet med injek- 
sjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst har medført vasovagale reaksjoner, inkl. forbi- 
gående symptomatisk hypotensjon og synkope. Det er også rapportert om feber og influ-
ensasyndrom etter injeksjoner med botulinumtoksin. Fokal spastisitet forbundet med 
cerebral parese hos barn: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Virusinfeksjon, øreinfeksjon. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, 
smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: Søvnighet, unormal gange, parestesi. Nyre/urinveier: 
Urininkontinens. Øvrige: Fall. Ubehag, smerter på injeksjonsstedet og asteni. Fokal spas-
tisitet i overekstremitetene forbundet med slag: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Ekky-
mose, purpura. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter, muskelsvakhet. Nevrolo-
giske: Hypertoni. Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet, feber, influensalignende sykdom, 
blødninger på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oral parestesi. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. 
Hud: Dermatitt, pruritus, utslett. Muskel-skjelett-systemet: Artralgi, bursitt. Nevrologiske: 
Hypoestesi, hodepine, parestesi, manglende koordinasjon, amnesi. Psykiske: Depresjon, 
søvnløshet. Øre: Vertigo. Øvrige: Asteni, smerter, overfølsomhet på injeksjonsstedet, ube-
hag, perifert ødem. Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: Van-
lige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskelstivhet. 
Øvrige: Perifert ødem. Blefarospasme, hemifacial spasme og assosierte dystonier: Svært 
vanlige (≥1/10): Øye: Øyelokksptose. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Ekkymose. Øye: 
Punktkeratitt, lagoftalmus, tørre øyne, lysfølsomhet, øyeirritasjon, økt tåreflod. Øvrige: Irri-
tasjon, ansiktsødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Utslett/dermatitt. Nevrolo-
giske: Svimmelhet, ansiktsparese, ansikts- lammelse. Øye: Keratitt, ektropion, diplopi, 
entropion, synsforstyrrelse, uklart syn. Øvrige: Tretthet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Øye: Øyelokksødem. Svært sjeldne (<1/10 000): Øye: Ulcerøs keratitt, hornhinneepitel-
skade, hornhinneperforasjon. Cervikal dystoni: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: 
Dysfagi. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet. Øvrige: Smerter. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet, kvalme. Infeksiøse: Rhinitt, øvre luftveisinfeksjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Stivhet, sårhet i muskler og skjelett. Nevrologiske: Svimmelhet, 
hypertoni, hypoestesi, søvnighet, hodepine. Øvrige: Asteni, influensalignende sykdom, 
ubehag. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Luftveier: Dyspné, dysfoni. Øye: Diplopi, øye-
lokksptose. Øvrige: Feber. Kronisk migrene: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Pruritus, ut-
slett. Muskel-skjelettsystemet: Nakkesmerter, myalgi, smerter i muskler og skjelett, stivhet 
i muskler og skjelett, muskelspasmer, anspente muskler, muskelsvakhet. Nevrologiske: 
Hodepine, migrene, ansiktsparese. Øye: Øyelokksptose. Øvrige: Smerter på injeksjons- 
stedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Dysfagi. Hud: Hudsmerter. 
Muskel-skjelettsystemet: Kjevesmerter. Overaktiv blære: Svært vanlige (≥1/10): Infeksi- 
øse: Urinveisinfeksjon. Nyre/urinveier: Dysuri. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Infeksiøse: Bakte-
riuri. Nyre/urinveier: Urinveisretensjon, resturinvolum1, pollakisuri, leukocyturi. Urininkon-
tinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urin-
veisinfeksjon. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Forstoppelse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvekkelse, muskelspasmer. Nyre/urinveier: 
Hematuri2, dysuri2, blæredivertikkel. Psykiske: Søvnløshet. Øvrige: Autonom dysrefleksi2, 
fall, tretthet, ganglagsforstyrrelser. Primær aksillær hyperhidrose: Svært vanlige (≥1/10): 
Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: 
Hyperhidrose (non-aksillær svetting), unormal lukt i huden, pruritus, subkutane knuter, 
alopesi. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: Hodepine, pares-
tesi. Øvrige: Smerter, ødem på injeksjonsstedet, blødninger på injeksjonsstedet, overføl-
somhet på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet, asteni, reaksjoner på injeksjons-
stedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Muskel-skjelett- 
systemet: Muskelsvakhet, myalgi, artropati. Økt ikke-aksillær svetting er rapportert hos 
4,5% innen 1 måned etter injeksjon. Tilbakegang ble sett hos ca. 30% innen 4 måneder. 
Mild og forbigående svakhet i armene er rapportert hos 0,7%. I en ukontrollert studie av 
barn 12-17 år (som fikk 50 enheter pr. aksille) oppsto smerter på injeksjonsstedet og hyper- 
hidrose (non-aksillær svetting) hos 2 av 144 barn. Rapportert etter markedsføring: Gastro-
intestinale: Magesmerter, diaré, forstoppelse, munntørrhet, dysfagi, kvalme, oppkast. 
Hjerte/kar: Arytmi, hjerteinfarkt. Hud: Alopesi, psoriasislignende dermatitt, erythema multi-
forme, hyperhidrose, madarose, pruritus, utslett. Immunsystemet: Anafylaksi, angioødem, 
serumsyke, urticaria. Luftveier: Aspirasjonslungebetennelse (noen med dødelig utfall), 
dyspné, respirasjonshemming, respirasjonssvikt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelatrofi, 
myalgi. Nevrologiske: Brakial pleksopati, dysfoni, dysartri, ansiktsparese, hypoestesi, 
muskelsvakhet, myasthenia gravis, perifer nevropati, parestesi, radikulopati, krampeanfall, 
synkope, ansiktslammelse. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øre: Hypoakusis, tinnitus, ver-
tigo. Øye: Kammervinkelglaukom (ved behandling av blefarospasme), strabismus, uklart 
syn, synsforstyrrelser. Øvrige: Denerveringsatrofi, ubehag, feber. 1. Høyere resturinvolum etter 
tømming (PVR) som ikke trenger kateterisering. 2. Prosedyrerelatert bivirkning. 
Overdosering/Forgiftning: Overdosering med Botox er en relativ betegnelse og er av- 
hengig av dose, administreringssted og underliggende vevsfaktorer. Ingen tilfeller av 
systemisk toksisitet etter feilinjeksjon er rapportert. For høye doser kan medføre lokal 
eller distal, generell og uttalt nevromuskulær paralyse. Peroralt inntak av Botox er ukjent. 
Symptomer: Tegn på overdosering vises ikke umiddelbart etter injeksjon. Symtomer på 
muskelsvakhet fjernt fra administreringsstedet som kan inkludere ptose, diplopi, svelge- 
og taleproblemer, generell følelse av svakhet eller respirasjonssvikt. Disse pasientene bør 
vurderes for ytterligere medisinsk evaluering og passende medisinsk behandling, som kan 
inkludere sykehusinnleggelse, bør iverksettes umiddelbart. Med økende dosering oppstår 
det generell og uttalt muskulær paralyse. Når muskulaturen i orofarynks og øsofagus er 
rammet, kan det føre til aspirasjonslungebetennelse. Behandling: Ved overdosering eller 
peroralt inntak, eller mistanke om overdosering, bør pasienten ha medisinsk tilsyn i opptil 
flere uker i tilfelle progressive tegn og symptomer på muskelsvakhet, som kan oppstå 
lokalt eller distalt fra administreringsstedet, skulle oppstå. Hvis respirasjonsmuskulaturen 
blir paralysert eller tilstrekkelig svekket, er det nødvendig med intubering og assistert res-
pirasjon til pasienten er restituert. Dette kan omfatte behov for trakeostomi og langvarig 
mekanisk respirasjon, i tillegg til andre generelle støttetiltak. Se Giftinformasjonens an-
befalinger M03A X01. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C 
eller i fryser (-5°C eller lavere). Mikrobiologiske og potensstudier har vist at legemidlet 
etter rekonstituering kan oppbevares i inntil 5 dager ved 2-8°C. Bruker er ansvarlig for 
oppbevaringstid og -betingelser før bruk, som vanligvis ikke bør være >24 timer ved 
2-8°C. Preparatet er kun til engangsbruk og ev. ubrukt oppløsning skal kastes. Andre opp- 
lysninger: For sikker destruksjon bør ubrukte hetteglass fylles med litt vann og 
deretter autoklaveres. Brukte hetteglass, kanyler og søl osv. bør autoklaveres. Res-
terende preparat deaktiveres vha. fortynnet hypoklorittoppløsning (0,5%) i 5 minut-
ter. Ubrukt legemiddel og avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale 
krav. Pakninger og priser: 50 enheter (hettegl.) 02649, kr. 1401,00, 100 enheter 
(hettegl.), 002853, kr. 2133,70, 200 enheter (hettegl.) 095092, kr. 4288,70. Sist  
endret:  16.12.2016, (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag). Basert på SPC 
godkjent av SLV: 05.02.2016
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Oppdalsuka 2017 
– heftigere enn noensinne!

Rapport

For 18. gang ble det arrangert kurs i avansert bruddbehandling på  
Oppdal. Kurset er en del av de obligatoriske kursene man trenger i spesia-
liteten ortopedisk kirurgi, og arrangeres annethvert år. Og for et kurs det 
skulle bli! Kursledelsen hadde virkelig hentet inn kremen av norske  
traumeortopeder. 

Thor-Erling Engemyr, lege i spesialisering C 

På kurs stiller man strenge krav til foreleserne. 
Derfor stilte kursleder Gunnar Flugsrud også krav 
til deltagerne: Alle måtte ankomme tidlig til Oppdal 
og stille uthvilt mandag morgen. Vi fikk tilsendt 34 
artikler vi skulle lese før ankomst, samt en pretest 
som oppladning til eksamen fredag. 

Under behagelige omgivelser på Oppdal Skifer 
hotell var det lagt opp til skadebehandling fra tidlig 

til seint, dog avbrutt av en firetimers (ski)pause midt 
på dagen. Slik er det ortopeder liker det.

Høydepunktet først
 Vi starter med høydepunktet først; for første gang 
ble det arrangert disseksjon under Oppdalskurset.  
Kursledelsen har virkelig forstått hvordan man mo-
tiverer og  engasjerer yngre kollegaer. Det var flydd 
inn over et dusin ferske underekstremiteter fra USA, 
med formål for unge ortopeder å øve på kirurgisk 
tilgang. Med kun tre kursister pr ekstremitet, og 
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Fag & rapporter

”Hvorfor bruker vi ikke  
bakre tilgang til Volkmanns  
fragment hyppigere?”

”Dette er  
hva kirurgi  
virkelig dreier  
seg om!”

”Bakre tilgang 
på proximal 
tibiafractur 
er da ikke så 
skummelt.”

”Dette er den 
beste måten å 
lære på.”

”Jeg kan nesten ikke vente  
til neste 41-C3 fractur.”
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Tittel...
Tekst...

dyktige overleger som viste hver tilgang live på video 
like før, fikk vi elleve svært lærerike seanser nesten 
hele onsdagen. 

Overhørt
Overhørte ordvekslinger: ”Dette er hva kirurgi virke-
lig dreier seg om!” ”Hvorfor bruker vi ikke bakre 
tilgang til Volkmanns fragment hyppigere?” ”Dette 
er den beste måten å lære på”. ”Bakre tilgang på 
proximal tibiafractur er da ikke så skummelt.”  
”Jeg kan nesten ikke vente til neste 41-C3 fractur”.

Det var tydelig at kurset var lagt opp til at deltagerne 
hadde mye brudderfaring i karrieren før de kom 
– og slik skal det være. For dette er blant de siste 
kursene LIS´ene tar, og kurset har lang venteliste. 
Mange av deltagerne mangler kun dette kurset før 
de kan sende inn papirer til spesialistgodkjenning.

Kurset var lagt opp på en svært gjennomtenkt  
måte;  vi startet med generell kunnskap, før etter- 
hvert vi dykket dypere ned i hver knokkel og orto-
pedisk problemstilling. I diskusjonsgruppene etter 
hvert emne kunne man stille spørsmål og løse  
reelle caser.

Det er positivt at så mange sykehus deltar med 
forelesere; fakultetet hadde stor faglig bredde og 
geografisk spredning. 

Det ble utvist stor nivåforskjell i de nypreparerte 
alpin- og langrennsløypene. Å henge på Aksel Lund 
Svindals tidligere treningskamerat kunne gått ille for 
flere av oss, men det ble ikke rapportert om alvorlige 
skader. Det går rykter om at hotellets spaavdeling 
hadde mye å gjøre, i tillegg til at softismaskinen gikk 
tom to ganger. Utsøkt hotellmat fra tidlig til seint gjør 
at de fleste kom hjem både klokere og tyngre.

Oppdalsuka 2017 – heftigere enn noensinne! fortsatt ...
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Fag & rapporter

Redaksjonen har mottat en god del bilder av veks-
lende kvalitet som tyder på at deltakerne i tillegg 
til faglig utbytte har hatt upåklagelig sosialt og 
kulinarisk utbytte av Oppdalsuka.

Kurset ble avsluttet med eksamen som gjenspeilte 
kurset. Alt i alt var dette et veldig bra kurs. Flere av 
oss har også vært på AO Advanced. Oppdalskurset var 
signifikant bedre – på mange og ovennevnte måter. 

Helsedirektoratet ønsker å utdanne spesialister 
raskere, og har derfor laget en ny spesialistutdan-
nelse. Helsedirektoratet ønsker mer webbasert 
læring, og færre obligatoriske kurs som dette. Jeg vil 
påstå at det ved webbaserte kurs er helt umulig å 
oppnå samme læring, og man oppnår ikke dyktigere 
spesialster. Man møter dessuten landets nestorer, 
får kontakter og møter kollegaer. Det er svært viktig 
å opprettholde kursene våre, og vi må alle stå i mot 
foreslåtte endringer. 

På vegne av alle deltagere  
– tusen takk for et  
fantastisk kurs!

”... hotellets spa-avdeling hadde 
mye å gjøre, i tillegg til at softis-
maskinen gikk tom to ganger ...”



Arcoxia® MSD 
Anti�ogistikum. NSAID. Selektiv COX-2-hemmer.  ATC-nr.: M01A H05 
TABLETTER 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Etorikoksib 30 mg, resp. 60 mg, 90 mg og 120 mg, 
laktosemonohydrat 1 mg, resp. 3 mg, 4 mg og 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), 
titandioksid (E 171). Indikasjoner: Voksne inkl. eldre, ungdom ≥16 år: Symptomatisk behandling av artrose, revmatoid 
artritt, Bekhterevs sykdom samt ved smerte og tegn på in�ammasjon assosiert med akutt urinsyregikt. Korttidsbehandling 
av moderat smerte etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon. Beslutningen om å forskrive en selektiv 
COX-2-hemmer skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko. Dosering: Kardiovaskulær risiko kan 
øke med dose og behandlingsvarighet, og kortest mulig behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose skal derfor 
benyttes. Behov for symptomlindring og effekt av behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt ved artrose. Artrose: 
Anbefalt dose: 30 mg 1 gang daglig. Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dagsdosen økes til maks. dose 60 mg. Ved 
fravær av økt terapeutisk effekt, bør andre behandlingsalternativer vurderes. Revmatoid artritt: Anbefalt dose: 60 mg 1 
gang daglig. Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dosen økes til 90 mg 1 gang daglig. Så snart pasienten er klinisk 
stabilisert kan nedtitrering til 60 mg 1 gang daglig være hensiktsmessig. Bekhterevs sykdom: Anbefalt dose: 60 mg 1 gang 
daglig. Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dosen økes til 90 mg 1 gang daglig. Så snart pasienten er klinisk stabilisert 
kan nedtitrering til 60 mg 1 gang daglig være hensiktsmessig. Akutt urinsyregikt: Anbefalt dose: 120 mg 1 gang daglig. 
Maks. dose: 120 mg daglig, begrenset til maks. 8 dagers behandling, og bør kun tas i perioder med akutte symptomer. 
Smerter etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon: Anbefalt dose: 90 mg 1 gang daglig. Maks. dose: 90 mg 
daglig, begrenset til maks. 3 dagers behandling, og bør kun tas i perioder med akutte symptomer. Enkelte pasienter kan 
trenge annen postoperativ smertelindring i tillegg under behandlingsperioden på 3 dager. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt leverfunksjon: Ved mild nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh 5-6) bør ikke dosen på 60 mg daglig overstiges, 
uavhengig av indikasjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh 7-9) bør ikke dosen på 30 mg daglig overstiges, 
uavhengig av indikasjon. Klinisk erfaring er begrenset, spesielt ved moderat nedsatt leverfunksjon, og forsiktighet bør 
utvises. Ingen erfaring ved sterkt nedsatt leverfunksjon (kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering 
nødvendig ved ClCR ≥30 ml/minutt. Kontraindisert ved ClCR <30 ml/minutt. Barn og ungdom <16 år: Kontraindisert. 
Eldre: Ingen dosejustering nødvendig, men forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med eller uten mat. Effekten kan 
inntre raskere når tablettene tas uten mat, og det bør tas hensyn til dette ved behov for rask symptomlindring. Bør ikke 
deles eller knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktivt magesår eller aktiv GI-blødning. 
Pasienter som, etter å ha tatt ASA eller NSAID, inkl. COX-2 -hemmere, får bronkospasme, akutt rhinitt, nasale polypper, 
angionevrotisk ødem, urticaria eller allergilignende reaksjoner Graviditet og amming. Alvorlig leverdysfunksjon 
(serumalbumin <25 g/liter eller Child-Pugh ≥10). ClCR <30 ml/minutt. Barn og ungdom <16 år. In�ammatorisk 
tarmsykdom. Kongestiv hjertesvikt (NYHA II-IV). Ukontrollert hypertensjon med vedvarende forhøyet blodtrykk >140/90 
mm Hg. Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom. Forsiktighetsregler: 
Komplikasjoner i øvre gastrointestinaltraktus er sett, noen med fatalt utfall. Forsiktighet utvises ved økt risiko for 
GI-komplikasjoner ved bruk av NSAID; eldre, samtidig bruker av annet NSAID eller ASA, eller ved tidligere GI-sykdom, som 
sårdannelse eller GI-blødning. Samtidig bruk av etorikoksib og ASA (selv ved lave doser) gir ytterligere økt risiko for 
GI-bivirkninger (sårdannelse eller andre komplikasjoner). Oppfølging er viktig ved bruk hos eldre og ved nedsatt nyre-, 
lever- eller hjertefunksjon. Selektive COX-2-hemmere kan være assosiert med en risiko for trombotiske hendelser (spesielt 
hjerteinfarkt og slag). Pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (som hypertensjon, 
hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking) skal bare behandles etter grundig overveielse. Selektive COX-2-hemmere har 
ikke platehemmende effekt, og kan ikke erstatte ASA til profylakse mot kardiovaskulære tromboemboliske sykdommer. 
Platehemmende behandling skal derfor ikke avbrytes. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale 
antikoagulantia. Væskeretensjon, ødem og hypertensjon er observert. NSAID er forbundet med nyutviklet eller tilbakefall 
av kongestiv hjertesvikt. Forsiktighet utvises ved tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, 
eller ødem av annen årsak. Ved forverret tilstand bør hensiktsmessige tiltak igangsettes, inkl. seponering. Etorikoksib kan 
være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon enn andre NSAID og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved 
høye doser. Spesiell oppmerksomhet må derfor rettes mot monitorering av blodtrykket i løpet av behandlingen. Blodtrykket 
kontrolleres innen 2 uker etter behandlingsstart og følges opp regelmessig. Ved vesentlig blodtrykksøkning , skal alternativ 
behandling vurderes. Ved nedsatt renal blodgjennomstrømming kan etorikoksib redusere prostaglandindannelsen med 
ytterligere forverring av renal blodgjennomstrømming, og dermed nedsatt nyrefunksjon. Pasienter med tidligere signi�kant 
nedsatt nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt, og oppfølging av nyrefunksjonen bør 
vurderes. Pasienter med symptomer og/eller tegn på nedsatt leverfunksjon, eller med unormal leverfunksjonsprøve, bør 
overvåkes. Ved vedvarende tegn på nedsatt leverfunksjon eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) 
bør preparatet seponeres. Dersom noen av hendelsene beskrevet ovenfor forverres, skal nødvendige tiltak iverksettes og 
seponering vurderes. Forsiktighet utvises hos dehydrerte pasienter, og rehydrering anbefales før behandlingsstart. 
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i sammenheng med bruk av NSAID og noen selektive COX-2-hemmere, noen av dem 
fatale. De �este tilfellene oppstår i løpet av 1. behandlingsmåned. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner er rapportert. 
Økende risiko for hudreaksjoner ved tidligere legemiddelallergi. Preparatet skal seponeres ved første tegn på utslett, 
mukosale lesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Etorikoksib kan maskere feber og andre tegn på in�ammasjon eller 
infeksjon. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller 
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Pasienter som opplever svimmelhet eller somnolens, bør ikke kjøre bil eller bruke 
maskiner. Interaksjoner: Forsiktighet ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale antikoagulantia. Protrombintiden 
(INR) bør følges nøye ved samtidig bruk av orale antikoagulantia, spesielt de første dagene etter oppstart med etorikoksib, 
eller ved doseendring. Etorikoksib kan brukes samtidig med ASA, gitt i doser som brukes ved kardiovaskulær profylakse 
(lavdose ASA). Kombinasjonen kan imidlertid gi økt hyppighet av GI-sårdannelse eller andre komplikasjoner sammenlignet 
med bruk av etorikoksib alene. Samtidig administrering av ASA-doser som er høyere enn de som gis ved kardiovaskulær 
profylakse eller med andre NSAID, anbefales ikke. NSAID kan redusere effekten av diuretika eller andre antihypertensiva. 
Hos enkelte pasienter med nedsatt nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre med nedsatt nyrefunksjon) kan 
samtidig administrering av ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist og cyklooksygenasehemmere, gi ytterligere 
forverring av nyrefunksjonen, inkl. mulig akutt nyresvikt, som vanligvis er reversibel. Dette bør tas i betraktning ved 
samtidig behandling med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonist, og kombinasjonen bør brukes med forsiktighet, 
spesielt hos eldre. Pasientene bør være adekvat hydrert og monitorering av nyrefunksjonen bør vurderes ved start av 
samtidig behandling og deretter periodisk. Nyrefunksjonen bør overvåkes når etorikoksib brukes samtidig med ciklosporin 
og takrolimus. NSAID reduserer litiumutskillelsen via nyrene, og plasmanivået av litium økes. Hvis nødvendig overvåkes 
litiumkonsentrasjon nøye, og litiumdosen justeres når kombinasjonen tas og når NSAID avsluttes. Adekvat monitorering 
mhp. metotreksatrelatert toksisitet anbefales når etorikoksib gis samtidig med metotreksat. Ved samtidig bruk av et oralt 
antikonsepsjonsmiddel som inneholder etinyløstradiol, øker etinyløstradiolkonsentrasjonen, og forekomsten av 
bivirkninger forbundet med oralt antikonsepsjonsmiddel kan øke (f.eks. tilfeller av venetrombose hos kvinner i 

risikogruppen). Dette bør tas hensyn til i valg av oralt antikonsepsjonsmiddel. Ved samtidig bruk av etorikoksib og et 
hormonpreparat som inneholder konjugert østrogen øker østrogenkonsentrasjonen. Dette bør det tas hensyn til ved valg 
av hormonbehandling i menopausen, da økning i østrogeneksponeringen kan øke bivirkningsrisikoen. Pasienter med høy 
risiko for digoksintoksisitet bør overvåkes ved samtidig bruk av digoksin. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre 
legemidler som primært metaboliseres av humane sulfotransferaser. Rifampicin, en potent CYP-induktor, reduserer 
plasmakonsentrasjonen av etorikoksib med 65%. Pga. manglende erfaring anbefales ikke bruk av høyere 
etorikoksibdoser. Graviditet, amming og fertilitet: Kontraindisert. Graviditet: Dyrestudier har vist 
reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko under svangerskapet er ukjent. Etorikoksib kan føre til nedsatt rieaktivitet og prematur 
lukking av ductus arteriosus i løpet av 3. trimester. Behandling må avsluttes ved graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Kvinner som bruker etorikoksib skal ikke amme. Fertilitet: Anbefales ikke til kvinner som planlegger å bli gravide. 
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, gastritt, halsbrann/syrere�uks, 
�atulens, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår i munnen. Hjerte/kar: Palpitasjoner, arytmi, 
hypertensjon. Hud: Ekkymose. Infeksiøse: Alveolar osteitt. Lever/galle: Økninger i ALAT og ASAT. Luftveier: 
Bronkospasme. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Stoffskifte/ernæring: Ødem/væskeretensjon. Øvrige: 
Asteni/fatigue, in�uensalignende sykdom. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi (primært assosiert med 
GI-blødning), leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppblåst mage, endret tarmbevegelsesmønster, tørr munn, 
gastroduodenalt sår, peptisk sår inkl. perforasjon og blødning, irritabel tarmsyndrom, pankreatitt. Hjerte/kar: Atrie�immer, 
kongestiv hjertesvikt, uspesi�kke EKG-forandringer, angina pectoris, hjerteinfarkt, rødming, takykardi, cerebrovaskulær 
hendelse, transitorisk iskemisk attakk, hypertensiv krise, vaskulitt. Hud: Ansiktsødem, kløe, utslett, erytem, urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Infeksiøse: Gastroenteritt, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. Luftveier: 
Hoste, dyspné, neseblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper/-spasmer, smerter/stivhet i muskel/skjelett. 
Nevrologiske: Smaksforandringer, insomnia, parestesi/hypestesi, søvnighet. Nyre/urinveier: Proteinuri, økt 
serumkreatinin, nyresvikt/nedsatt nyrefunksjon. Psykiske: Angst, depresjon, nedsatt mental klarhet/årvåkenhet, 
hallusinasjoner. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt eller økt appetitt, vektøkning. Undersøkelser: Forhøyede BUN-nivåer, økning 
av kreatininfosfokinase, hyperkalemi, økning av urinsyre. Øre: Tinnitus, vertigo. Øye: Tåkesyn, konjunktivitt. Øvrige: 
Smerter i brystet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, fast 
lokalisert hudlesjon (�xed drug eruption). Lever/galle: Hepatitt, gulsott, leversvikt. Undersøkelser: Reduksjon av natrium i 
blodet. Immunsystemet: Angioødem, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Psykiske: Forvirring, rastløshet. 
Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert ved bruk av NSAID: Nefrotoksisitet, inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom. 
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 500 mg og �erdoser på opptil 150 mg/dag i 21 dager er gitt uten 
signi�kante symptomer på toksisitet. Det er rapportert om akutte overdoser av etorikoksib. De vanligste bivirkningene 
samsvarer med sikkerhetspro�len for preparatet. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke dialyseres ved hemodialyse. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger M01A H05. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hemmer dannelsen av prostaglandiner 
ved COX-2-hemming. Hemmer ikke prostaglandinsyntesen i magesekken. Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 100%. Ved 
steady state (120 mg dose) er Cmax 3,6 μg/ml, Tmax ca. 1 time, og AUC24 timer 37,8 μg/ml/time. Proteinbinding: Ca. 
92%. Fordeling: Vd: Ca. 120 liter. Halveringstid: Ca. 22 timer. Metabolisme: I stor grad, hovedsakelig av CYP-enzymer. 
Utskillelse: Ca. 70% i urin, <1% som uforandret substans og 20% i feces. Sist endret: 24.05.2016 (priser og ev. refusjon 
oppdateres hver 14 dag)

Arcoxia®, TABLETTER:

ARCOXIA®  
Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 24.05.2016):

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene, aktivt 
magesår eller aktiv gastrointestinal blødning, tidligere overfølsomhet mot acetylsalicylsyre eller 
NSAIDs, graviditet og amming, alvorlig leverdysfunksjon, beregnet kreatininclearance < 30 ml/min, 
barn og ungdom under 16 år, in�ammatorisk tarmsykdom, kongestiv hjertesvikt, vedvarende 
hypertensjon (blodtrykk over 140/90 mmHg) og ikke er tilfredsstillende kontrollert, etablert iskemisk 
hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom.

Forsiktighetsregler:  Forsiktighet ved behandling av pasienter med økt risiko for å utvikle 
gastrointestinale komplikasjoner ved bruk av NSAIDs; eldre, pasienter som samtidig bruker et annet 
NSAID eller acetylsalisylsyre, eller pasienter med en tidligere gastrointestinal sykdom, slik som 
sårdannelse eller GI-blødning. Det er en ytterligere økt risiko for gastrointestinale bivirkninger, ved 
samtidig bruk med acetylsalisylsyre.

Selektive COX-2-hemmere kan være assosiert med en risiko for trombotiske hendelser (spesielt 
hjerteinfarkt og slag) i forhold til placebo og noen NSAIDs. Kortest mulig behandlingsvarighet og 
laveste effektive døgndose bør benyttes ved behandling med etorikoksib. Pasienter med vesentlige 
risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, 
røyking) skal kun behandles etter nøye vurdering.

Hos pasienter som tidligere har hatt signi�kant nedsatt nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller 
cirrhose, bør det vurderes om nyrefunksjonen hos disse pasientene skal monitoreres, da etorikoksib 
redusere prostaglandindannelsen og sekundært den renale blodgjennomstrømming, og dermed 
nedsette nyrefunksjonen.

Det bør utvises forsiktighet hos pasienter med tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon 
eller hypertensjon, og hos pasienter som har hatt ødem av annen årsak. Hypertensjon bør 
kontrolleres før behandling, innen to uker etter oppstart og deretter følges opp regelmessig. 

Pasienter med symptomer og/eller tegn som tyder på nedsatt leverfunksjon, eller som har avgitt en 
unormal leverfunksjonsprøve, bør monitoreres.

Der bør være hensiktsmessig medisinsk tilsyn når etorikoksib brukes av eldre og pasienter med 
nedsatt nyre-, lever- eller hjertefunksjon. Det bør utvises forsiktighet ved dehydrert pasienter. Det 
anbefales å rehydrere pasienter før behandling startes.

Etorikoksib kan maskere feber og andre tegn på in�ammasjon.

Forsiktighet bør utvises når etorikoksib gis sammen med warfarin eller andre orale antikoagulantia.

Etorikoksib anbefales ikke hos kvinner som prøver å bli gravide.

De hyppigste bivirkningene var alveolær osteitt, ødem/væskeretensjon, svimmelhet, hodepine, 
palpitasjoner, arytmi, hypertensjon, bronkospasmer, forstoppelse, �atulens, gastritt, 
halsbrann/syrere�uks, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår i munnen, 
økninger i ALAT og ASAT, ekkymose, asteni/fatigue og in�uensalignende sykdom. 

Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert i forbindelse med bruk av NSAIDs og kan ikke utelukkes 
for etorikoksib: nefrotoksisitet inkludert interstitiell nefritt og nefrotisk syndrom.

Det har svært sjelden blitt rapportert om alvorlige hudreaksjoner, noen av dem fatale, inkludert 
eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i sammenheng 
med bruk av NSAIDs og noen selektive COX-2 hemmere etter markedsføring.

Styrke Pakning Varenr Pris R.gr. Refusjon
30 mg 28 stk. (blister) 114440   240,50 C M01AH05_2

98 stk. (blister) 161753   744,10 C M01AH05_2
60 MG 28 stk. (blister) 011207 Byttegruppe   291,40 C M01AH05_2

98 stk. (blister) 011216 Byttegruppe   914,80 C M01AH05_2
90 MG   7 stk. (blister) 011260 Byttegruppe   105,80 C -

28 stk. (blister) 011271 Byttegruppe   328,20 C M01AH05_2
98 stk. (blister) 011282 Byttegruppe 1035,40 C M01AH05_2

120 MG   7 stk. (blister) 011326   116,20 C -
14 stk. (blister) 011348   201,10 C M01AH05_1

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
-71 Kroniske, sterke smerter 111 -71 Kroniske, sterke smerter 111
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136 -81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 -90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136
L88 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom - M05 Seropositiv reumatoid artritt -
L89 Hofteleddsartrose - M06 Annen reumatoid artritt -
L90 Kneleddsartrose - M15 Polyartrose -
L91 Polyartrose INA - M16 Hofteleddsartose -

M17 Kneleddsartrose -
M45 Ankyloserende spondylitt -
M46.1 Sakroiliitt, ikke klassi� sert annet sted -
M46.8 Andre spesi� serte in� ammatoriske 

lidelser i ryggsøylen
-

M01AH05_2 Etorikoksib -
Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose. Revmatoid artritt, ankyloserende 
spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. 
Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår 
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ARCOXIA® (etorikoksib) er godkjent
for et bredt spekter av indikasjoner1

Beslutningen om å forskrive en selektiv syklosygenase-2-hemmer (COX-2-hemmer)
bør baseres på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko.1

For symptomlindring av:1

Osteoartritt1,*

30 mg eller 60 mg 
én gang om dagen

Revmatoid artritt1

60 mg én gang om dagen****

Bekhterevs sykdom1,**

60 mg én gang om dagen****

Korttidsbehandling av moderat 
smerte etter operativt inngrep i 

forbindelse med tannekstraksjon1,***

90 mg én gang om dagen, 
maksimalt 3 dager

Smerte og tegn på inflammasjon 
assosiert med akutt urinsyregikt1

120 mg én gang om dagen, 
maksimalt 8 dager

For korttidsbehandling av:1

På grunn av kardiovaskulær risiko skal kortest mulig behandlingsvarighet og laveste 
effektive døgndose av ARCOXIA® benyttes.1

Doser som er større enn anbefalt for den enkelte indikasjon, har enten ikke vist seg å ha tilleggseffekt 
eller er ikke undersøkt. Dosen oppgitt for hver indikasjon er høyeste anbefalte dose, med unntak av 
for artrose, som har en høyeste anbefalte døgndose på 60 mg.1 

Ved fravær av økt terapeutisk effekt, bør andre behandlingsalternativer vurderes.

*  Anbefalt dose for artrose er 30 mg én gang om dagen. En økt dose på 60 mg én gang om dagen 
vil kanskje gi økt effekt. Dosen for artrose bør ikke overstige 60 mg om dagen.

**  For akutte smertetilstander skal etorikoksib bare brukes i den akutte symptomperioden.
***  Noen pasienter må kanskje ha tilleggsbehandling med postoperativ analgesi.
**** Ved utilstrekkelig symptomlindring, kan dosen økes til 90 mg 1 gang daglig.

Så snart pasienten er klinisk stabilisert kan nedtitrering til 60 mg 1 gang daglig være 
hensiktsmessig.

Før forskrivning av ARCOXIA® må man lese all forskrivningsinformasjon, blant annet 
kontraindikasjoner og forholdsregler. Detaljert informasjon om bl.a. effekt og sikkerhet 
kan finnes i gjeldende preparatomtale og www.felleskatalogen.no

Referanse: 1. Preparatomtale ARCOXIA® 24.05.2016, avsnitt 4.2
Forkortelser: COX-2 (syklosygenase-2), OA (osteoartritt)



Fint håndkirurgisk 
vintermøte 
på Ilsetra

UNN-miljøet med Katrin Valen som kursleder sto 
for fine håndkirurgiske fagdager på Ilsetra hel-
gen 27.-29. januar i år. Kurset startet i strålende 
solskinn, og var det første solskinnet for oss som 
kom fra Tromsø. 

Hebe Désirée Kvernmo, Universtetssykehuset i Nord-Norge 

Årets håndkirurgiske vintermøte 
hadde den største oppslutningen 
noensinne, med 38 påmeldte 
fra de ulike sykehusene som 
behandler håndskader. Mange 
hadde også tatt med seg familien 
til dette flotte kursstedet. Det var 
lagt opp til et variert program, 
men hvor det samtidig var avsatt 
rikelig med tid slik at man rakk 
å gå i dybden på de utvalgte 
temaene.

Skafolunære skader
Fredagsprogrammet omhandlet 
skafolunære skader. Det ble gitt 
en kort presentasjon fra univer-
sitetsmiljøene i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø, samt fra 
den nye håndseksjonen i Moss, 
ved hhv Torstein Husby, Cecilie 
Lind, Heike Zeitlmann og Istvan 
Rigo. Praksis ved de ulike sted- 
ene var ganske lik, og innbefattet 
åpen reposisjon og sutur av SL-
ligament(er), samt rekonstruk-
sjon med en modifisert Brunelli. 
Invitert foredragsholder var Marc 

Garcia Elias, tidligere general- 
sekretær i FESSH, den europeiske 
håndkirurgiske foreningen og 
påtroppende generalsekretær i 
IFSSH, den internasjonale hånd-
kirurgiske foreningen. Garcia- 
Elias har gjort omfattende forsk-
ning innen temaet, og holdt impo-
nerende forelesninger om hånd-
rotsanatomi og biomekanikk, samt 
om behandling av SL-skader som 
lar seg reponere og de hvor dette 
ikke lengre er mulig. Garcia-Elias 
presenterte sin klassifikasjon av 
SL-dissosiasjonen i 7 grader (se 
figur 1), hvor behandlingen for 
hver av disse gradene ble gjen-
nomgått (figur 2). 

Avslutningsvis ble det gjort en 
oppsummering ved leder av 
håndkirurgisk forening, Jan-
Ragnar Haugstvedt, om hva som 
burde være gjeldende praksis. 
Alle var enige om at man burde 
gjøre en tidlig sutur av SL-ligmen-
tet og at man ved sent oppdag-
ede tilfeller primært gjorde en 
rekonstruksjon med en modifisert 

Brunelli der bruskforholdene tilsa 
dette. Det ble ingen konsensus 
om at inngrepene måtte gjøres 
ved en artroskopisk prosedyre. 

Patomekanikk av 
CMC1-leddet
Lørdag morgen holdt Marc 
Garcia-Elias en spennende 
forelesning om patomekanikk av 
CMC1-leddet og som ledet frem 
til hans behandlingsvalg som var 
Weilbyplastikken. Garcia-Elias 
presiserte at denne teknikken var 
effektiv, men ikke bevist å være 
bedre enn andre teknikker. Dog 
mente han at denne teknikken 
var bedre ut fra biomekaniske 
forhold. 

Senesuturer 
Resten av lørdagen var viet til 
senesuturer. Det ble gitt innled-
ningsforelesninger om bøyesener 

Rapport
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”... Alle var enige om 
at man burde gjøre 
en tidlig sutur av SL-
ligmentet og at man 
ved sent oppdag- 
ede tilfeller primært 
gjorde en rekonstruk-
sjon med en modifi-
sert Brunelli.”
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og strekkeseneskader, samt hvor-
dan man håndterte kompliseren-
de forhold som ved ledsagende 
nerveskade, fraktur og bløtdels-
defekter, samt rekonstruksjoner, 
ved hhv undertegnede, Line Lied, 
Rasmus Thorkildsen, Katrin Valen, 
Eivind Strandenes og Istvan Rigo; 
de tre sistnevnte hadde lagt ned 
et betydelig arbeide for etter- 
følgende workshop hvor delta-
gerne fikk trent på de ulike sutur-
teknikkene både på Silikonsener 
og ”griseknoker”. 

Brannskader
Kurset ble avsluttet søndag etter 
forelesninger om brannskader 
og etterfølgende mobilisering ved 
Ragnvald Brekke, leder av Brann-
skadeavsnittet ved Haukeland 
universitetsklinikk og kursleder 
Katrin Valen. Haukeland univer-
sitetssykehus har en nasjonal 
behandlingstjeneste for de større 
skadene, og behandler ca. 100 av 
de 700 håndbrannskadepasient- 
ene som innlegges i sykehus. 
Henvisningskriteriene fremgår av 
hjemmesiden deres. I tillegg til 
disse behandles ca. 1500 pasi- 
enter poliklinisk på sykehus. 

Det er verdt å merke seg at 
brannskader blant barn un-
der 3 år er 12 ganger hyppi-
gere enn blant barn over 5 år og 
blant voksne. Her ligger det et 
betydelig potensiale for forebyg-
gende arbeide. Det er ikke lengre 

Garcia-Elias har 
gjort omfattende 
forskning innen 
temaet, og holdt 
imponerende  
forelesninger.

Figur 1:  
Klassifikasjon av 
SL-dissosiasjoner

Figur 2:  
Behandlingen  
for hver av de  
7 SL- gradene
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kokeplaten som er den hyppigste 
årsaken, men at barnet støtter seg 
mot eller tar på peisinnsatsen. 

Som tidligere, kjøl ned brannska-
den, ikke pasienten. 20 minutter 
i vann med 20 grader er tilstrek-
kelig, og dette bør skje tidligst 
mulig etter skaden og innen tre 
timer. Brekke ba oss være forsik-
tige med Waterjet og Burnshield 
og fjerne disse etter 20 minutter 
slik at ikke hele pasienten ble 
nedkjølt. Flamazinepose var ”litt 
ut”, siden Flamazine skal være 
vist å forlenge tilhelingstiden noe. 

Brannskadeavsnittet foretrekker 
å legge på bandasjer som Mepi-
lex Ag, Aquacel Ag eller lignende, 
som beskytter mot infeksjon og 
som gir gode tilhelingsforhold. 
Undertegnede slo et slag for 

Flamazineposen, som håndsek-
sjonen i Tromsø har god erfaring 
med ved større areal og hvor 
dybden av brannsåret kan vari-
ere. Dette sikrer god bevegelighet 
frem til tilheling eller frem til evt. 
hudtransplantasjon. 

Kurset ble avsluttet søndag etter 
lunsj. Vi kan oppsummerings-
vis si at det var ei flott helg og 
med mange flotte innlegg fra 
forelesere og med meget aktive 
deltagere. Neste års kurs vil bli 
arrangert av Bergensmiljøet på 
samme sted.

 

Fint håndkirurgisk vintermøte på Ilsetra fortsatt ...

”... Brekke ba oss 
være forsiktige  
med Waterjet og 
Burnshield [...] slik  
at ikke hele pasient- 
en ble nedkjølt.”

Over t.v: LIS-legene Anne Maret Dønland, Titus Baston, Aslak Lima Braut og over-
lege Heike Zeitlmann fra Tromsømiljøet. Thale Mørk fra A-hus i bakgrunnen.
Over t.h: Katrin Valen illustrerer noen av suturteknikkene.
Under: Pause i fantastisk vintervær.
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HÅNDKIRURGI i BARCELONA

Takket være et reisestipend fra Norsk Forening 
for Håndkirurgi, fikk jeg mulighet for å besøke 
Marc Garcia-Elias ved Institut Kaplan i Barcelona 
Takket være et reisestipend fra Norsk Forening for 
Håndkirurgi, fikk jeg mulighet for å besøke Marc 
Garcia-Elias ved Institut Kaplan i Barcelona. 

Istvan Zoltan Rigo, overlege, håndkirurgi, Sykehuset Østfold HF 

Barcelona er Spanias nest største 
by, og er hovedstaden i Catalo-
nia. Barcelona er ikke bare en 
av Europas viktigste havnebyer, 
men er også et veldig populært 
turistmål med rik kulturarv.  
Flere av Antonio Gaudis arkitek- 
toniske verk, blant annet basili- 
kaen Sagrada Familia står på 
Unescos verdensarvliste. Byen 
arrangerte sommer-OL i 1992, 
hvor Norge vant 2 gull-, 4 sølv-  
og 1 bronsemedaljer. Men  
Barcelona er kanskje mest kjent 
for sitt verdensberømte fotballag, 
FC Barcelona.

Institut Kaplan
Institut Kaplan ble grunnlagt 
1993 av en håndfull anerkjente 
håndkirurger. Det er en privat 
organisasjon, med 6 leger og 2 
assistenter, som tilbyr avanserte 
prosedyrer innen hånd- og albue- 
kirurgi. Instituttet har 4 konsul-
tasjonsrom, et behandlingsrom 
og et stort bibliotek, men ikke 
egne operasjonsstuer; de leier 
stuer ved to forskjellige sykehus, 
Hospital de Barcelona og Clinica 

Creu Blanca. De har en betydelig 
turnover, ca. 5000 konsultasjo-
ner, hvorav en tredjedel nyhen-
viste, og ca. 1000 operasjoner 
på årsbasis. Pasientene kommer 
ikke bare fra Catalonia, men 

de har ansvar for håndkirurgi 
også for fyrstedømmet Andorra. 
Instituttet er et populært mål for 
spanske leger i spesialisering 
innenfor traume-, ortopedisk- og 
plastikk-kirurgi med spesiell in-

teresse for håndkirurgi, men mer 
erfarne kollegaer fra hele verden 
kommer hit for å få ny inspirasjon 
til sine praksiser.

Blant legene er Dr PhD Alberto  
Lluch, tidligere president av 
spansk håndkirurgisk forening, 
Dr PhD Angel Ferreres, nåværen-
de president av spansk hånd- 
kirurgisk forening og Dr PhD Marc 
Garcia-Elias, general sekretær av 
både europeisk og internasjonal 
håndkirurgiske organisasjoner/
foreninger (FESSH og IFFSH). 

Teamet har stor vitenskapelig 
aktivitet, med hovedvekt på bio-
mekanikk av håndledd og karpal 
instabilitet. De har publisert man-
ge artikler, og Dr Garcia-Elias har 
blant annet skrevet kapitelet om 
karpal instabilitet i Green’s ”Hand 
Surgery”, den mest brukte lære-
boka for håndkirurger. Han er 
aktiv på internasjonale kongres-
ser og kurs, hvor han holder 
veldig didaktiske forelesninger. 
Han regnes som en av de mest 
meriterte eksperter i verden; 
når han reiser seg for svare på 
et spørsmål eller komme med 
en merknad, blir det stille i 
møterommet; alle vil høre hans 
mening. Han har tidligere besøkt 
Norge to ganger (SSSH 2006 og 
FESSH 2011), og var invitert til 
vintermøtet i Norsk Forening for 
Håndkirurgi på Ilsetra i slutten av 
januar 2017.

Skafolunær instabilitet
Leddbåndskader mellom skafoid 
og lunatum er en av de vanske-
ligste tilstandene å behandle 

”... mer erfarne kolle-
gaer fra hele verden 
kommer hit for å  
få ny inspirasjon til 
sine praksiser.”

Reisebrev
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” ... når han reiser seg for å svare på et spørsmål 
eller komme med en merknad, blir det stille i 
møterommet ...”

... om Dr Garcia-Elias
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i håndleddet. Pasienter med 
denne skaden kommer ofte sent 
til håndkirurg, og man finner da 
at direkte reparasjon ikke lenger 
er mulig. Dr Garcia-Elias har 
forsket mye på denne skaden; 
har beskrevet et eget ”grading 
system”, og har utviklet en me-
tode for ligamentplastikk som nå 
regnes som «gull standard» for 
behandlingen. Etter nye kadaver-
studier har metoden blitt ytterli-
gere videreutviklet. Han har også 
påpekt viktigheten av innervasjon 
av leddkapsel og ligament for å 
opprettholde normal propriosep-

sjon, og har bl. a. publisert en 
metode for å spare nervene ved 
tilgang til håndleddet. 

Min hovedinteresse er hånd-
leddsartroskopi, minimal invasiv 
kirurgi, men jeg var meget in-
teressert i å lære mer om åpen 
tilnærming til håndleddet. Og her 
tok jeg ikke feil; han er den beste 
til å lære fra seg hvordan man 
skal respektere strukturene i og 
rundt håndleddet. Hele teamet 
ved Institut Kaplan er veldig 
opptatt av tensjonsfri sårlukking 
og legger mye vekt på kirurgens 
”signatur” (arret). Selv om alle er 

ivrige kirurger, så prøver de alltid 
først en konservativ tilnærming. 
De hadde gode løsninger på 
hverdagslige problemer også, 
som triggerfinger, de Quervain 
syndrom, recidiv av carpal tunnel 
syndrom, og artrose i tommelens 
rotledd eller mellom skafoid, 
trapezium og trapezoideum. 

Jeg tilbrakte en meget lærerik 
uke i Barcelona som definitivt 
har forandret mine rutiner. Jeg 
kan anbefale alle mine kollegaer 
med interesse for håndkirurgi å 
besøke Institut Kaplan.

Håndkirurgi i Barcelona fortsatt ...



Norsk Ortopedpost   •   1  -  2017 3939

I september 2017 er det 30 år siden  
Hofteregisteret ble startet. Dette øn-
sker vi å markere med en Nasjonal 
konferanse der alle interesserte 
inviteres til Bergen. 

Ove Furnes, leder Nasjonalt register  
for leddproteser

Flesland har da fått ny terminal og det nye 
flyplasshotellet Scandic Airport Flesland ligger 
i gangavstand fra terminalen,  
ca. 300 meter. 

Hovedtemaet blir ”Historisk tilbakeblikk på 
30 år med hofteprotesekirurgi i Norge”. Gjen-
nom historiske tilbakeblikk vil vi også rette blikket 
framover og spørre oss ”Hvordan kan vi bidra til en 
bedring av kirurgien i framtiden”. Det er også naturlig å 
presentere resultater og diskusjoner fra de andre registrene 
som Kneprotese, andre leddproteser, Korsbånd, Hoftebrudd og 
Barnehofte.

For påmelding, vennligst benytt følgende link: 

leddproteser17.axacoair.se    

Påmeldingsfrist 28. august.

30-årsjubileum  
”Hofteregisteret”

Sett av 
datoen  

nå !  
TID:

28.- 29.   
september   

2017

STED:

Scandic Airport Flesland

Stipend, kurs &  
konferanser
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EPOS, European Paediatric Orthopaedic Society, er den europeiske  
organisasjonen for barneortopedi og består av ortopeder fra alle land  
i Europa, samt fra USA og Canada og enkelte andre land. Den årlige  
EPOS-kongressen avholdes i europeiske storbyer og hovedsteder. 

Terje Terjesen og Joachim Horn, leder og sekretær i arrangementkomitéen, EPOS 2018

Neste år har vi fått det privilegium å arrangere 
kongressen i Oslo (11.-14. april, 2018). Nasjonal 
arrangør er Norsk Barneortopedisk Forening og or-
ganisasjonskomitéens leder er Prof. emeritus. Terje 
Terjesen. De øvre medlemmer i komitéen er barne-
ortopeder ved Oslo universitetssykehus. Endelig pro-
gram for kongressen er ennå ikke 
klart, men vil følge det vanlige 
mønsteret med Symposium ons-
dag og frie foredrag fra torsdag 
til lørdag. Så det er bare å sette i 
gang og forberede foredrag. Fris-
ten for innsendelse av abstrakts 
bruker å være i begynnelsen av 
oktober. Siden vi står som arran-
gør, ville det være veldig bra hvis 
vi kunne markere oss med fore-
drag om det vi holder på med av 
vitenskapelige prosjekter.

Nærmest et ”must”
Symposiet onsdag 11. april vil bli om medfødt hofte-
leddsdysplasi (DDH), der det er en rekke omdisku-
terte emner: Ultralydscreening av alle eller kun av ri-
sikogrupper? Strekk før reposisjon? Lukket eller åpen 
reposisjon? Behandling av ”restdysplasi”: femur og/
eller bekkenosteotomi? Hvilken nytte har vi av studier 
med langtids oppfølging?

Kongressen finner sted i Oslo kongressenter som er 
lokalisert midt i byen med gangavstand til alle hotel-
ler i sentrum. Vi har søkt ordføreren i Oslo om å få 
åpne kongressen med en mottakelse i Oslo rådhus, 
men har enda ikke fått svar på denne anmodningen. 
H.M. Kong Harald har sagt seg villig til å være kon-

gressens høye beskytter. Om han vil 
være tilstede ved åpningen er fore-
løpig ikke klart. Forventet deltager-
antall er 5-600, med både erfarne 
spesialister og forskere, men også 
et økende antall yngre ortopeder 
under spesialutdanning. EPOS-
kongressen er nærmest et ”must” 
for europeiske barneortopeder og 
alle toneangivende kolleger bruker å 
delta. Vi anmoder alle kolleger som 
er interessert i barneortopedi om å 
delta, det vil garantert bli et faglig og 
sosialt høydepunkt.

Barcelona i mai
For øvrig: årets EPOS kongress finner sted i Barce-
lona i tiden 3 - 7 mai. Barcelona er jo et populært 
reisemål og når man får en solid faglig påfylling i 
tillegg, er det all mulig grunn til å melde seg på.

Vi arrangerer EPOS kongress i 
Oslo i 2018

” Siden vi står som  
arrangør, ville det 
være veldig bra  
hvis vi kunne  
markere oss med 
foredrag om det vi 
holder på med av 
vitenskapelige  
prosjekter.”
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Stipend, kurs &  
konferanser

Har du lyst til og ambisjoner om å oppdatere deg, få ny inspirasjon eller 
utveksle erfaringer med kollegaer du ikke ser til daglig? Det er ikke for 
sent å planlegge kurs og konferanser i løpet 2017.

Things to do 2017

Albuekirurgikurs
24. - 26. april 2017, Oslo

EPOSNA 2017
May 3-6, Barcelona, Spain
Mer info under eposna.posna.org

NOFAFs temadag  
– ankelleddsartrose (se også side 47)

5. mai, Lillestrøm
Mer info under www.nofaf.no

18th Efort Congress
31. mai - 2. juni 2017, Vienna, Italia
Mer info under www.efort.org/vienna2017

13th OInternational Conference  
on Osteogenesis Imperfecta 
OIOslo2017 (se også side 43)

27. - 30. augusr 2017, Oslo
Påmelding: www.oioslo2017.org

30-årsjubileum  
”Hofteregisteret” (se også side XX)

28. - 29. september 2017, Bergen
Påmelding: leddproteser17.axacoair.se

ALBUEKIRURGIKURS
24. - 26. april 2017 - Soria Moria Konferansehotell

Disseksjon   & diskusjonsgrupper
Påmelding: 

kurs.oslo@legeforeningen.no

AKTUELT - NOFAFS TEMADAG

ANKELLEDDS- 
ARTROSE
Fredag 5. mai 2017
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Instrument- og implantatutformingen gjør at kirurgen peroperativt, enkelt kan gå fra:

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

™ Trademark of Smith & Nephew

LEGION™
Total Knee System

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

OXINIUM™ 
Oxidized Zirconium 
proprietary ceramicised metal

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology
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OIOslo2017 - Save the date! 
The 13th International Conference on 
Osteogenesis Imperfecta will take place in 
Oslo, Norway from August 27 - 30, 2017.  
 

	  	  	  www.oioslo2017.org 
	  
    Questions? post@oioslo2017.org  

	  	  	  Quality	  Hotel	  Expo,	  Oslo,	  Norway	  	  

NOP & annonser
Ønsker du å annonsere i Høstmøteboken eller NOP 
og har du spørsmål vedrørende artikler og innlegg, 
ta kontakt med Ødegaard reklame & design.

telefon 66 78 32 00 eller 

mail bente@odesign.no

Vi minner om at materiellfrist for NOP  
nr. 2, 2017 er 29. mai

Våre tjenester
• profilering
• annonser
• brosjyrer/trykksaker
• kataloger
• årsrapporter
• kampanjer
• utstillinger
• reklameartikler
• web design

Høstmøtet 2017
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet, påmelding, hotell,  
utstilling eller andre ting ta kontakt med Kristin Solstad i KSCI.

mail kristin@ksci.no



Kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha Norsk  
ortopedisk forening som din fagmedisinske forening
Ikke-leger kan søke om å bli medlen av foreningen ved å søke til  
Nof styret v/ sekretar@ortopedi.no

Søknaden om medlemsskap skal inneholde
• Navn, fødselsdata
• Arbeids- og hjemmeadresse
• E-postadresse
• Utdanning
• Yrkeskarriere (stikkordsmessig)

Medlemsfordeler
• Medlemmer får fritt tilsendt foreningens  

medlemsblad Norsk Ortopedpost med  
4 utgaver i året

• Du blir også automatisk medlem  
i Nordisk ortopedisk forening

• Du får automatisk abonnement  
på Acta Orthopedica

Årskontingent er kun  
kr 600,- for assosierte  
medlemmer.

For styret i Nof
Karl-Ivar Lorentzen

Blir du med?
Ønsker du å bli medlem av  
Norsk ortopedisk forening (Nof)?



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 skandinaviske. 
Deles ut hvert år. Førstegangs-
søkere vil bli prioritert.

Søknader sendes til styret 
ved sekretæren og bør inne-
holde opplysninger om reisemål, 
fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag.

Søknadsfristen er 1. september.

Tildeling bekjentgjøres på års-
møtet. 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 Høstmøte- 
foredrag fra unge kirurger

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

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

Stipend, kurs &  
konferanser

Norsk Ortopedpost • 2 - 2013 4545



Inger Schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi
Etter Inger Schulstads ønsker, 
skal stipendet fortrinnsvis utdeles 
til en kvinnelig lege med inter-
esse for og under utdannelse  
i håndkirurgi. Styret i Norsk for-
ening for håndkirurgi kan tildele 
et eller flere stipend på inntil  
kr 10.000 for å besøke hånd- 
kirurgiske avdelinger i andre 
land. Førstegangssøkere vil bli 
prioritert. Søknaden sendes til 
styret ved sekretæren og bør 

inneholde opplysninger om reise- 
mål, fordypningstema, varighet 
og kostnadsoverslag. Søknads-
frist vil være 1. september. 
Tildelingen bekjentgjøres på  
årsmøtet. Etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev i  
Norsk ortopedpost eller Tidsskrift 
for Den Norske Legeforening.  
Det bør fremgå av brevet at  
reisen er støttet av stipend fra 
Inger Schulstads minnefond. 

Kopi av reisebrev og regnskap for 
reisen sendes styrets sekretær, 
hvoretter utbetaling av stipend-
midlene kan finne sted. Hvis 
stipendiaten ikke har oppfylt 
betingelsene for utbetaling av 
stipendet innen 1. september 
det påfølgende år, går stipendet 
tilbake til minnefondet.

Beste foredrag
Norsk Forening for Skulder-  
og Albuekirurgis stipend.

Foreningen vil i forbindelse med 
Ortopedisk Høstmøte dele ut 
stipend til beste foredrag innen 
skulder og albuekirurgi. 
Stipendet er på kr 10.000. 
Alle innsendte abstracts og 
tilhørende presentasjoner 
under høstmøtet vurderes, og 
en bedømmelseskomite tar den 
endelige avgjørelse.

Beste foredrag
Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige forhandlinger 
for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) ved Høstmøte 2017.

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske delen 
av Høstmøte 2017. Vi har derfor besluttet å belønne det beste bidrag 
med kr 5.000. 
En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant alle 
aksepterte innlegg.
Lykke til og god arbeidslyst!
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Session

09:35 – 09:50

09:55 – 10:30 

10:35 – 10:50

10:50 – 11:05

11:10 – 11:35

11:40 – 11:55

10:35 – 10:50

12:10 – 12:25

12:30 – 12:45 
 
 

12:45 – 12:55 

12:55 – 13:45

Session

13:45 – 14:00 

14:05 – 14:15

14:20 – 14:30 

14:35 – 14:50 

14:50 – 15:05

15:10 – 15:25

15:30 – 15:45

15:50 – 16:00

Ankle Arthodesis
Moderator: Kjetil Hvaal 

Etiology, epidemiology and biomechanics 

The good indication for an ankle arthrodesis,  
choice of method, pitfalls and outcome 

Coffee and tea break

OCD and ankle arthrosis 

Arthroscopic ankle arthrodesis

AVN and ankle arthrodesis 

Tea and coffe break

Management of revision arthrodesis 

History of the “Saltzman view”. How this view  
supports the understanding of deformities  
in the ankle and hindfoot  

Joint salvage or OA prevention by ostotomies  
or joint distraction 

Lunch

Total Ankle Arthroplasty (TAA) 
Moderator: Mariannne Lund Eriksen

The history of TAA. My experience and problems  
with TAA  

Our experience of TAA  

Break

Ankle Arthroplasty in patients under 50 YOA

Our experience with revision TAA

Ankle artrodesis in patients with previous TAA 

Arthodesis or TAA in the future or..?

Adjourn

2017 SPRING MEETING
The Norwegian foot and ankle surgery society

Friday May 5 - Thon Hotel Arena Lillestrøm

Osteoarthritis of the ankle

ankelartrose

Program

Arrangør Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening (NOFAF)
Sted Thon Hotell Arena, Lillestrøm, Norway
Registrering Påmelding innen 04.04.2017 til www.nofaf.no  
Andre spørsmål til marianne.lund.eriksen@hotmail.com
Deltagerpris 850,- nok, betales til foreningens konto: 4260.70.75810

Faculty

Charles Saltzman, USA

Xavier Martín Oliva, Spain

Mariannne Lund Eriksen, Norway

Kari Eikvar, Norway

Kjetil Hvaal, Norway

Saulius Lapinskas, Norway

Jákup Midjord, Faroe Islands

Stig Hegna, Norway

Are Stødle, Norway



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

ARTROSKOPI
Ortomedic er ny distributør  

for MITEK produkter
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Financial support for research work, 
both basic and clinical research, in 
orthopaedics in Norway. Only full 
members of The Norwegian Orthopedic 
Association can apply for this grant.

The evaluation committee will consist of 
members from the Norwegian Orthopedic 
Association. The board of The Norwegian 
Orthopedic Association (Nof) will suggest 
Nof-members to the evaluation committee.

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

The application, no longer than 2–3 pages, 
should be written as a Word-document with 
the following content:

1.  Name of the applicant

2.  Birth date of the applicant

3.  Hospital/institution

4.  Division/department

5.  Address

6.  Telephone

7.  E-mail address

8.  Other participants in the study (super-
visors, other hospitals) Further content:

  a.  Title of the project/study

 b.  Description of the study, 
project protocol

 c.  Budget

Applications with the Word-document  
attached, should be sent to: 

leder@ortopedi.no

Deadline for application is 30. September.

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

Research Grant
Charnley stipend som støtte til  
forskningsarbeid, videre- og etter- 
utdanning, produktutvikling og studie- 
reiser med mer innen hoftekirurgi.

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

Vurderingskomiteen består av Kari Indrekvam 
og Arild Aamodt som representanter fra Nof 
og Thormod Dønås fra Ortomedic AS.

Søknadsfrist 15. september.

Skriv søknaden din på et Word-dokument 
etter følgende mal:

- Søkerens navn

- Fødselsdato

- Sykehus/Institusjon

- Seksjon/avdeling

- Adresse

- Telefon

- E-post adresse

- Prosjektets tittel

- Prosjektbeskrivelse

- Budsjett

- Er annen finansiering søkt?

Word-dokumentet sendes  
som vedlegg til begge  
e-mail adresser nedenfor:

thormod.donas@ortomedic.no

og

leder@ortopedi.no

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

Stipendet er på kr 50.000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

3. Stipendet er på kr 50.000
  og utdeles en gang årlig.
  Stipendet kan eventuelt deles
  på flere søkere.

4. Norsk ortopedisk forenings
  generalforsamling velger et
  stipendstyre på 5 medlemmer.
  Stipendstyret har en
  funksjonstid på 4 år.

5. Søknadsfristen er 31. august

6. Søknaden sendes
  leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi  
  rapport 

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

Nof stipend for leger  
under utdanning til støtte  
til forskningsarbeid eller 
utdanning.

Stipendet er på kr 50.000.

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

1. Norsk ortopedisk forenings
  stipend gis til et medlem 

under utdanning etter søknad.

2. Stipendet gis til medlemmer
  for økonomisk støtte til forsk- 

ningsarbeid eller hospitering
  ved annet sykehus i inn eller
  utland for fordypning i et
  spesielt fagområde av minst 
  3 måneds varighet.

3. Stipendet er på kr 50.000
  og utdeles en gang årlig.
  Stipendet kan eventuelt deles
  på flere søkere.

4. Norsk ortopedisk forenings
  generalforsamling velger et
  stipendstyre på 5 medlemmer.
  Stipendstyret har en
  funksjonstid på 4 år.

5. Søknadsfristen er 31. august

6. Søknaden sendes
  leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi  
  rapport

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

Smith & Nephews  
forskningsstipend til støtte 
for basalforskning og klinisk 
forskning innen implantat-
kirurgien.

Stipendet er på kr 50.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.

Nof’s representanter i  
stipendstyret er Tina Wik  
og Lars Engebretsen.

Søknadsfrist er  
30. september.

Benytt standard søknads-
skjema, se Nofs nettside.
Søknaden sendes: 
johan.dahlstrom@smith-
nephew.com og  
leder@ortopedi.no



Oxford® Cementless  
Partial Knee

1. Liddle, A. et al. JBJS (Br.) Vol. 95-B, No.2, February 2013.
2. Pandit, et al. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:1365-72 
3. Pandit, H et al. JBJS (Br.) Vol. 91-B,No.2. February 2009. 

©2016 Zimmer Biomet. All pictures product names and trademarks herein 
are the property of Zimmer Biomet, or its affiliates. This material is intended 
for health care professionals only. For indications, contraindications and risk 
information, please see the package insert and visit www.zimmerbiomet.com. 
Not intended for distribution in France.

• 97.2% survivorship at 6 years1

• 9 minute reduction in OR time 
shown with cementless compared 
to cemented2

• Reduction of radiolucent lines  
(7% vs 75%)3

oxfordpartialknee.com



Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

We’ve set the standard.
Again.

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

™ Trademark of Smith & Nephew

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