NYHETSBREV Nr. 1-2018
Kort ventetid til behandling av korsbånd og menisk

TILGJENGELIGHET
Vi ønsker et godt samarbeid med
våre henvisere. Ta kontakt med
oss om dere har noen spørsmål.

Ortopedisk poliklinikk
Mandag til fredag,
kl. 09:00-11:00 og 12:00-14:00:
Tlf. 675 21 726
E-post: ortpol@mhh.no

Revmatologisk poliklinikk
Mandag til fredag,
kl. 09:00-11:00 og 12:00-14:00:
Tlf. 675 21 727
E-post: revpol@mhh.no

Vakthavende revmatolog

Ved kneseksjonen, MHH utføres både korsbåndrekonstruksjoner og avansert
menisk-kirurgi. Dersom dere har pasienter som kunne trenge en vurdering av
kneskade/leddbåndskade, kan dere henvise pasientene til oss. Med økt
kapasitet på ACL-poliklinikken fra 2018 sikrer vi at pasientene kommer raskt

Ukedager kl. 08:00 - 16:00:

inn på poliklinikken og eller operasjon og at de får kyndig hjelp og veiledning til

Tlf. 675 02 312

både konservativ og operativ behandling.

Kveld og helg:
Tlf. 900 82 156

HENVISNINGER
Alle henvisninger kan sendes
elektronisk eller pr. post:
Postboks 823, 1306 Sandvika

Korsbånd
MHH er et av de sykehusene i landet som utfører flest korsbåndoperasjoner. I
2016 ble over 100 korsbåndpasienter operert ved Hospitalet. Vi har fortsatt
kapasitet til å behandle flere og har opprettet en egen ”Korsbånd-poliklinikk”,
hvor utredning og behandling av denne type skade finner sted. Hensikten er å
få pasienter raskt inn til vurdering og igangsatt behandling.

Korsbånd (ACL)-poliklinikk
Les mer om henvisningsrutiner
på vår nettside:
mhh.no/for-helsepersonell

TILBAKEMELDING
Vi vil gjerne ha innspill til
forbedringer. Send din
tilbakemelding til:
postmottak@mhh.no

Korsbånd poliklinikken er et tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med
leddbåndskade i kneet. Her får pasientene samtidig konsultasjon av både
knekirurg og spesialisert fysioterapeut. Pasientene får råd og veiledning om
opptrening evt. tilbud om kirurgi, hvis det viser seg å være nødvendig.
Våre kne-kompetente fysioterapeuter hjelper pasientene til å komme raskt i
gang med et individualisert trenings-opplegg. Samtidig har de mulighet til å få
prioritert time hos fysioterapeuter i nærområdet til pasienten. Hvis operasjon
blir nødvendig forsøker vi å få disse utført så snart forholdene rundt kneet
tillater det.

Martina Hansens Hospital AS
Postadresse
Postboks 823, 1306 Sandvika

Besøksadresse
Dønskiveien 8, 1346 Gjettum

E-post
Postmottak@mhh.no

Telefon
06780

Web
www.mhh.no

Meniskskader
Martina Hansens sykehus var ett av de første sykehusene i Norge som
behandlet meniskskader med treningsterapi. Vi har samarbeid med
mange kne-kyndige fysioterapeuter i området som nå er oppdatert på
denne typen trening. I tillegg utfører vi avansert meniskkirurgi hvis det
viser seg at pasientene har behov for operasjon.
Vi har korte ventetider
på operasjon og pasienten er sikret en grundig undersøkelse og
behandling for deres menisk-skader.

Forskning ved kneseksjonen
Ved kneseksjonen har vi nå 2 ortopeder som tar doktorgrad;
Nina Kise på degenerative menisk-skader og Cathrine Aga på korsbåndskader. Forskningsprosjektene har vært implementert i den daglige driften
og har sikret et høyt nivå på behandlingen underveis.
Studiene fra disse prosjektene er publisert i internasjonale tidsskrift og
har vært utført i samarbeid med både amerikanske (Steadman Philippon
Research Institute, Vail, USA) og andre norske forskningsinstitusjoner
(Norsk senter for aktiv rehabilitering (NAR), Senter for
Idrettsskadeforskning NIH, Oslo Universitetssykehus etc).

Vi oppdaterer oss kontinuerlig på de metoder som brukes internasjonalt og er således i front i valg av de teknikker vi
bruker for kirurgi og rehabilitering. Vårt mål er å få pasienten tilbake til sitt ønskede aktivitetsnivå og samtidig forhindre
at skadene gir uheldige konsekvenser i det lange løp.

Velkommen til informasjonskveld - Vår/Sommer 2018
Dato: Tirsdag 12. Juni
Klokkeslett: 18:00
Sted: Martina Hansens Hospital, Porten Nord
Vi ønsker å invitere henvisende leger, fysioterapeuter til korsbånd/menisk informasjonskveld her på Hospitalet. Det blir
lagt opp til kortere informative innlegg fra våre fysioterapeuter og kirurger, samt satt av tid til spørsmål og diskusjon
rundt denne type kirurgi og behandling.
Egen invitasjon følger når det nærmer seg – Hold av kvelden!
Med vennlig hilsen Kne seksjonen ved MHH

NETTSIDE OG NYHETSBREV
Les mer om våre nyheter og informasjon som kan være relevant for deg som henviser på vår nettside:
www.mhh.no/for-helsepersonell . Du kan også melde deg på å motta nyhetsbrev digitalt ved å sende en e-post til:
Item@mhh.no
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