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CLUB CORAIL-NORGE
I dagene 5. - 6. mai arrangerte
OrtoMedic sitt første Club Corail
møte på Holmen Fjordhotell, med
deltagere fra over 20 norske
sykehus. Faglig ansvarlig for møtet
var Professor Olav Reikerås,
Rikshospitalet Senter for Ortopedi.

M

øtet startet med «Case-Forum»
hvor deltagerne hadde tatt
med seg røntgen-bilder. Møteleder
var overlege Knut Grønneberg fra
Rjukan Sykehus. I panelet satt Jean
Claude Cartillier fra Artro-gruppen,
en av syv leger som står bak Corailkonseptet, samt overlege Per
Siewers, Martina Hansens Hospital
og Professor Olav Reikerås. Dette
ble en meget interessant sesjon med
ivrig deltagelse fra salen.
Etter et cruise på fjorden ombord i
MS Nordsol i et fantastisk vårvær
med reker og hvitvin, avsluttet vi
dagen med grilling på terrassen på
Holmen. (Den påfølgende helgen
snødde det i Oslo-området!!!).
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Den andre dagen var satt av til
foredrag med ulike aspekter rundt
Corail konseptet. Vi fikk høre om
betraktninger rundt polyetylenproblematikken og tanker om
fremtiden.
J. P. Vidalain fra Artro-gruppen
presenterte resultatene på
Corail/Tropic. Med over 12 års
oppfølging gjør dette Corail til en
av de best dokumenterte sementfrie
protesene på markedet.
Histolog P. Frayssinet fra Bioland
(verdens største leverandør av
hydroxyapatite) tok for seg hva som
skjer i overgangen mellom ben og
hydroxyapatite.
I det siste foredraget før lunsj tok
overlege Leif Havelin, Nasjonalt
register for leddproteser for seg
resultatene på Corail og Tropic.
Møtet fortsatte etter lunsj med
Corail-konseptet i revisjoner. J. C
Cartillier presenterte KAR og REEF
resultater fra Artro-gruppen, mens
professor Reikerås presenterte
resultatene fra RSO med
Corail/KAR i revisjoner ved bruk
av benutfylling. Overlege Paul
Lerheim, RSO tok for seg Corail ved
nedhentingsosteotomier.
Fra Regionsykehuset i Trondheim
ble det også gitt to foredrag.
Overlege Leif Persen presenterte to
trinns revisjon av infiserte proteser
med Corail/KAR. Overlege Otto
Schnell Husby presenterte de
foreløpige resultatene på
benpakking med Fjord/Corail.
M.D. J. P. Vidalain og Thor Arne Valle
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Dette er et ledd i
en norsk studie
som innbefatter
7 sykehus.
En av deltagerne
i studien
overlege Elin
Nesse, Nordland
Sentralsykehus,
tok for seg Dexa
målinger ved benpakking med
Fjord/Corail. Resultatene var
premature, men vi gleder oss til å
høre videre om Dexa-målingene ved
neste korsvei.

Histolog P. Frayssinet og Dr. Knut Grønneberg

Intensjonen med et slikt møte er at
flest mulig av Corail-brukerne i
Norge kan komme sammen å
diskutere ulike aspekter rundt
Corail-protesen. Vi i OrtoMedic
ønsker å arrangere et slikt møte
annethvert år, slik at det ene året er
et internasjonalt Club-Corail møte,
og det andre et nasjonalt møte.
OrtoMedic vil benytte anledningen
til å takke Professor Olav Reikerås
for at han påtok seg oppgaven ved å
være faglig ansvarlig. Vi vil også
takke deltagere og foredragsholdere
for innsatsen og håper at vi sees
igjen på neste Club-Corail møte.

Dr. Tore Kristiansen, Prof. Olav Reikerås, Dr. Bjarne Olsen og Dr. Arne Kjøndahl
M.D. J. C. Cartillier
M.D. J. P. Vidalain
Faglig ansvarlig
Prof. Olav Reikerås

Dr. Elin Nesse
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Nord-Norsk Ortopedisk Selskap
Den 2. vårkonferanse på hurtigruten "MS Nordlys"

D

en 9. mai 1998 fant stiftelsesmøtet for Nord-Norsk
Ortopedisk Selskap sted på
hurtigruta «MS Kong Harald» på
sin ferd fra Bodø til Tromsø.
I år kunne NNOS-leder overlege
Odd-Inge Solem igjen ønske
velkommen til «Verdens vakreste
sjøreise» og den
2.vårkonferansen i NNOS på
«MS Nordlys» fra Tromsø til
Trondheim.

Høydepunktet under festmiddagen var utnevnelsen av
det fjerde æresmedlem i NNOS,
Professor Einar Sudman. Han
kom til Nordland Sentralsykehus
som turnuskandidat i 1959 etter
først å ha jobbet der som vikar
året før. Videre jobbet han i Bodø
fra 1962 - 1965. Til Tromsø kom
han i 1975 og arbeidet på RiTø
frem til 1979.
Vi i OrtoMedic gratulerer!

Den 17. april seilte vi ut fra
Tromsø og temaet denne gang
var:
Traumatologi i mange
forskjellige aspekter.
I tillegg til kompetanse fra de tre
nordligste fylkene hadde kurskomiteen trukket inn foredragsholdere fra andre helseregioner.

Mandag 19.04 kl. 06.30 klappet
«MS Nordlys» til kai i
Trondheim.
Og det vi «søringer» nå lurer på,
er hvor ferden på den neste vårkongressen går, blir det
Svalbard???

Kurskomiteen som i tilegg til
overlege Solem, bestod av ass.
lege Astrid Synnøve Buvik og
ass. lege Jan Eirik Løkebø fra
RiTø samt overlege Arvid
Småbrekke fra Hammerfest,
hadde gjort en solid jobb og det
ble to meget interessante dager.
I tilegg til det faglige fikk vi ta
del i den storslåtte naturen.
Gjennom grunt farvann i
Risøyrenna, det dramatiske
Raftsundet, til de ville Syv Søstre
og hullet i Torghatten. Eneste
skår i gleden var at vi ikke kunne
gå inn i Trollfjorden p.g.a.
rasfare.

Prof. Einar Sudman utnevnes som
æresmedlem nummer 4.
Æresmedlem Dr. Anders Christensen
foretar den høytidelige utnevnelsen.

Prof. Einar Sudman og leder i Nord-Norsk
Ortopedisk Selskap Dr. Odd-Inge Solem
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SICOT 1999 SYDNEY
D

en 21. «Congress of the Societe
Internationale de Chirurgie
Orthopedique et de Traumatologie
(SICOT)», ble denne gangen
arrangert i Sydney fra 19. - 25. april.

DePuy, a Johnson & Johnson Company
presenterte seg i internasjonal
sammenheng for annen gang. Første
gang var på AAOS i Anaheim i
februar i år.

Rundt 5000 ortopedkirurger hadde
tatt turen «Down Under», og blant
dem - en solid norsk kontingent på
bortimot 30 leger.

Den sosiale rammen rundt møtet
var den aller beste. Vi kan faktisk si,
«Sydney bød på
det aller meste, for
de aller fleste».

Sydney, ranket som en av verdens
vakreste byer, ble på alle måter et
spennende møtested med et bredt
spekter av emner.
Flere av deltagerne hadde på
forhånd peilet inn hvilke
spesialiteter de ville orientere seg
mot, mens andre prøvde å få med
seg alt, og det ble garantert meget
slitsomt.
Av foredragene, som var mange og
interessante, har vi sakset følgende
klipp fra Congress News, avisen
som ble publisert hver dag på
møtet.:
Hip replacement top value for money.
Compared to treatments for
hypertension, coronary artery disease ,
and major surgery as heart or liver
transplant hip replacement is relatively
inexpensive.
Dette bekrefter bare tidligere
påstander og vurderinger om
verdien av protesekirurgien i
hofteleddet.
De fleste og beste innen den
medisinske industrien var på plass
og viste fram både «gammelt og
nytt».
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sammen med
DePuy hadde
gleden av å
invitere til «Dinner
Cruise» søndag 18.
april i Sydney
Harbour Area.
270 deltagere var
på plass og den
norske gruppen
markerte seg solid
på alle måter.
SICOT organisasjonene,
som består av 103
medlemsland, har
selvsagt allerede
bestemt arrangør
for møtet i år 2002.
Valget falt på San Diego, California,
så avslutningsvis sier vi bare:

PÅ GJENSYN I
SAN DIEGO!

Øyvind Roaas - OrtoMedic,
Dr. Johan Fr. Winge - Regionssykehuset i Tromsø, Thormod Dønås OrtoMedic
Darling Harbour i Sydney
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Endelig!!

Ny øre-nese-hals poliklinikk på
Telemark sentralsykehus
I

juni åpner ny øre-nese-hals
poliklinikk på Telemark
sentralsykehus. Poliklinikken
har de siste 30 årene vært drevet
med dispensasjon, så man kan
trygt si at det var på tide med
nye lokaler opplyser avdelingsoverlege Finn Kortner.

Vestfløyen på sykehuset er
totalrenovert – poliklinikken
ligger i 1. etasje og inneholder :
6 undersøkelsesrom
6 audiometrirom
1 operasjonsstue
post operativ rom
undervisningsrom

Øre-nese-hals avdelingen har i
dag 5 overleger og 1 assistentlege.
OrtoMedic har utstyrt
undersøkelsesrommene med
undersøkelsesenheten Atmos
Servant 5 og Atmos pasientstol
modell E2.
Siden lanseringen i mai 1995 har
OrtoMedic levert 38 stk. Atmos
Servant 5 til sykehus og privatpraktiserende spesialister i
Norge.

Dr. Finn Kortner og Dr. Bernt Dingsør ved øre-, nese-, hals avdelingen
En komplett Atmos Servant 5 med
mikroskop, instrumentskap og pasientstol

VI MINNER OM
Frakturkurs i
ansiktsskjelettet for
operasjonssykepleiere
ved øre-, nese-, hals- og
tann-/kjeve operasjonsavdelinger

Kurset holdes
17. - 18. september 1999
i Drammen.
Ta kontakt med
OrtoMedic for nærmere
informasjon.
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NOF Vårmøte
HAUGESUND 27. - 30. MAI 1999

L

a oss i OrtoMedia gratulere
overlege Emil Mohr og hans
team for et meget godt gjennomført
Vårmøte.
Det er ingen tvil om at Vårmøtet
alltid har hatt en sterk sosial profil
og det ble også sterkt understreket i
denne meget sjarmerende byen
Haugesund.
Hva så med det rent faglige utbyttet
fra årets begivenhet ?
Jo uten tvil et meget bra innhold.
Programmet var variert, da
arrangørene hadde delt det opp i
flere symposier om:
Traume, Kvalitet og Reuma/kne.
Dette sammen med 24 frie fordrag
og ikke minst «Ortopedien inn i
neste årtusen» gjorde sitt til at
Vårmøtet også holdt en høy faglig
standard.
Vi forstår meget godt tilhørerne som
lot applausen og jubelen runge da
Professor Einar Sudmann hadde
presentert sitt foredrag.
Vi i OrtoMedic er opptatt av at de
frie foredragene skal holde en høy
kvalitet på Vårmøtet. Derfor har vi
gått inn med kr. 30.000,- slik at de
beste foredragene kan premieres, og
vi håper dette har vært med å høyne
den faglig kvaliteten.
Årets jury bestod av overlegene
Tore Grønmark, Ole Dankert Lunde
og Arne Nilsen, og disse hadde uten

tvil Vårmøtets vanskeligste
oppgave. Den enstemmige juryen
kom frem til følgende rangering av
foredragene:
1. Kjersti Bringedal:
Coccygektomi for coccygodynia
2. Adelstein Odinsson:
Ruptur av distale bicepssene i albuen
behandlet operativt- en
etterundersøkelse
3. Bjørn Frank Nilsen:
Luksasjonsfrekvenser etter
proteseoperasjoner i hofteleddet.
VI GRATULERER!!

Så langt har jo alt vært bare vel, men Så til dem som ønsker å ta det til
det er også noe som bør bekymre i
seg: Gjør noe !!! Vi er alle glade i
forbindelse med Vårmøtene. Det er
Vårmøtet.
oppslutningen fra
ortopedene. I år
registrerte vi 67seksti syvdeltagere !! Dette
er noe som noen
må ta tak i, ellers
kan denne meget
gode tradisjon
snart smuldre
bort. Til sammenligning var det 63
personer som
representerte
næringslivet. Det
Dr. Sverre Barstad, Sykehuset Østfold - Fredrikstad og
betyr at det nesten
Dr. Jan Mjørud, Diakonhjemmets sykehus
er forholdet 1 til 1

Vårmøtets vertskap: Dr. Herman Luhr og Dr. Emil Mohr
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mellom ortoped og firmarepresentant. Hvis denne trenden ikke snur
er vi redd for at antallet firmaer som
engasjerer seg i Vårmøtet vil kunne
bli sterkt redusert.
Det positive i år var at gjennomsnittsalderen på Vårmøtet var
vesentlig lavere enn på de siste
møtene.

Dr. Ole Dankert Lunde Kysthospitalet i Hagevik og æresmedlem
Dr. Sverre Skeie
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Årets seminardager for
operasjonsykpleiere
Å
rets seminardager 2. - 5. juni
ble arrangert av NSF/LOS
Møre og Romsdal. Arrangementet
ble avholdt i naturskjønne omgivelser i Geiranger.

230 operasjonssykepleiere fra 50
forskjellige sykehus var samlet for
å øke sine kunnskaper og utveksle
erfaringer fra sine daglige
gjøremål.
Utstillingslokalene var fylt med
utstyr fra 38 firmaer og et var stor
interesse for utstillingene i
pausene. OrtoMedic opplever
landsmøte/seminardager som en
fin anlednig til å møte brukerne av
våre produkter.
Lokalgruppen fra Møre og
Romsdal hadde valgt å sitere

Florence Nightingale som ledetråd
for disse dagene:
Kunnskap er grunnlag for
sykepleiens kunst.

Cancer mamma var torsdagens
hovedtema. Omsorg og kirurgisk
behandling ble gjennomgått.
Fredag ble operasjonssykepleien
satt i fokus. Utdanning, funksjon
og ansvarsområde er temaer som
ble belyst og diskutert.
Seminardagene ble avsluttet lørdag
med «Organisasjonshelse» som
stikkord.
OrtoMedic vil få gratulere
NSF/LOS Møre og Romsdal med
et godt gjennomført program såvel
faglig som sosialt.

Vårmøte 1999 Øre - Nese - Hals

V

årmøte i Norsk Forening for
Otorhinolaryngologi Hodeog Halskirurgi, ble holdt i
Drammen 27. - 29. mai .
Det var ca. 80
spesialister tilstede på
møtet. Møtet startet
torsdag kveld med en
velkomstaften i
Drammen teater, som
nå er gjennoppbygget
etter brannen for ca.
fem år siden.
Her var det
underholdning av
lokale kunstnere, blant annet
overlege Torstein Røyne – som
spilte flygel.

Lørdag fortsatte det faglige
programmet med blant annet
overlege Per Djupesland som
foreleste om akustisk rhinometri.
Det var 28 firmaer som
hadde utstilling, og
alle hadde godt besøk.
OrtoMedic presenterte
noen nyheter:
• Lyskilder og
hodelamper fra
BFW i USA
•Stort sortiment av
skruer og plater for
craniomaxillofacial
kirurgi
• Oppgradert utgave av undersøkelsesenheten Atmos
Systema

Det faglige programmet fredag
var satt sammen av frie foredrag,
samt et hovedforedrag:
Dr. Ole-Petter Tungland foreleste
om tinnitus.

Avslutningsvis vil vi takke
avdelingsoverlege Røkenes og
hans kolleger i Drammen for et
fint arrangement, og vi ser frem
til Vårmøte år 2000 i Stavanger.

BFW lyskilde, 250 watt - med 2 uttak

Atmos Systema.
Kan leveres med mikroskop
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Vi i OrtoMedic
ønsker alle en riktig
god sommer!
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