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Kirurgen . . .
. . . er denne gang noe forsinket. Styret har bestemt at bladet fra nå skal finansieres
med annonser, og det har tatt noe tid å få dette på plass, slik at trykking av dette
nummeret måtte utsettes.
Dette nummeret inneholder reportasjer fra Høstmøtet, blant annet informasjon om
prisvinnere innen de ulike spesialiteter. Vi gratulerer alle prisvinnerne, og minner om at
abstracts til prisbelønnede foredrag kan leses på høstmøtets nettside.
Vi følger også opp serien om kvalitetsregistre ved en presentasjon i dette nummeret av
Nasjonalt register for leddproteser, skrevet av leder av registeret overlege dr. med. Ove
Furnes ved Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Dette registeret har
vært i drift fra 1987 og kan vise til svært gode resultater, ved at data fra registeret har
påvist svikt av implantater og dermed direkte påvirket til endring av praksis og kvalitetsforbedring, og Nasjonalt register for leddproteser har fra høsten 2002 status som
Kompetansesenter. God organisering og ledelse, - og lojal oppfølging fra norske ortopeder når det gjelder rapportering til registeret! Et eksempel til etterfølgelse.
NKF’s nye nestleder er Tom Glomsaker, som ble valgt på generalforsamlingen under
høstmøtet, og styret er dermed fulltallig.
Lars Vasli overtar som redaktør for KIRURGEN, og for undertegnede gjenstår det da
bare å ønske lykke til videre.
Spesialisthelsetjenesten går inn i en periode med radikale omorganiseringer. NKF har
et ansvar for at faglige hensyn også blir synlige når viktige beslutninger taes i helseforetakene.

Kirsten Krohg-Sørensen
Redaktør
kirsten.krohg-sorensen@rikshospitalet.no
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Velkommen til et nytt år med Norsk Kirurgisk Forening

Nok et høstmøte
er vel overstått . . .

Bort fra storbyens larm, med
Holmenkollen og Nordmarka som
nærmeste nabo, var også rammen
om Høstmøtet 2002.

. . . med stor deltakelse og antall
frie fordrag fullt på høyde med de
senere års nivå både i antall og
kvalitet. Også middagen var godt
besøkt, med god stemning.
Det eneste skår i gleden var, som
vanlig, en altfor lav deltakelse på
generalforsamlingene. Ikke minst
gjelder det Nkf’s generalforsamling. Det var flere viktige saker,
og Tom Glomsaker ble valgt til ny
nestleder.
2 Hans-Petter Næss

4Vårt fag påvirkes
Det er synd at så få av oss er opptatt av å arbeide
for faget i en bredere sammenheng. Det er til en
viss grad forståelig at generalforsamlingen ikke er
så interessant når man ikke er opptatt av innholdet resten av året. For de av oss som forsøker å
holde liv i disse aktivitetene, er det likevel viktig at
det vises et visst engasjement. For å være helt
ærlig så oppleves det fra lederposisjonen ofte som
å forholde seg til en flokk unger som krever at det
ene og det annet blir gjort av foreningen (og hvem
er så det?), uten at de kan tenke seg å bidra med
noe selv. I en verden der ting er i endring i økende
tempo, er faget vårt under massiv påvirkning fra
mange kanter. Det må vi forsøke å forholde oss
aktivt til, og det er våre foreninger som bør være
arenaen. Det er ikke nok å protestere i 12. time fra
hver enkelt av oss som berøres av endringene.
Stadig påminnelser
Nå ser vi konturene av hva foretaksreformen vil
innebære, og hvilke endringer som vil komme som
følge av denne. Foreningen vil engasjere seg i
dette og håpe at vi bevarer et overordnet ønske
om samarbeid faglig og at vi ikke lar økonomiske

styringsmidler påvirke fagutøvelsen i gal retning.
Det er interessant at også helseministeren i ulike
fora finner det stadig mer maktpåliggende å
minne legestanden om dette. Da er det åpenbart
grunn til bekymring.

for å foreslå vesentlige endringer på det nåværende tidspunkt, bortsett fra å opprette mammaendokrin kirurgi som egen grenspesialitet. Det vil
gjøre dagens modell komplett. Vi har tro på at det
også blir den endelige konklusjonen.

Temamøte uten overraskelser
Temamøtet om spesialitetsstrukturen var relativt
godt besøkt og i hvert fall de ”gamle” traverne
viste engasjement. Nasjonalt Råds sekretariat har
fått i oppdrag å holde en ”gjennomgang” av alle
spesialiteter med tanke på å avdekke behov for
endringer, og hadde engasjert Dag Sørlie til å foreta denne for faget kirurgi (generell kirurgi med alle
grenspesialiteter). Hans rapport var ikke offentlig
på møtetidspunktet og er fortsatt ikke det. Nkf og
legeforeningen har arbeidet aktivt med saken
sammen med de øvrige kirurgiske spesialforeninger. Etter vårt syn gir ikke gjennomgangen grunnlag

Takk til avtroppende redaktør
For øvrig vil Kirurgen fra dette nummer av endre
karakter. Vi vil i ett år forsøke å lage bladet med
annonser. Lars Vasli overtar som ansvarlig redaktør. Nestleder Tom Glomsaker blir styrets representant i redaksjonskomiteen som for øvrig vil bestå
av en person fra hver av spesialforeningene under
Nkf. Vi håper dette blir en god løsning for bladet
og for medlemmene, og vil benytte anledningen til
å takke avtroppende redaktør for innsatsen!3
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Samhandling mellom sykehus
Høstmøtet starter med mat og sosialt samvær på Holmenkollen Park Hotell
før fellesmøtet mellom Den Kirurgiske Forening i Oslo og Norsk Kirurgisk
Forening. I år var temaet Medisinsk faglig vurdering av samhandling mellom
sykehus. Temaet er allmenngyldig, men møtet samlet bare ca. 20 deltagere,
kanskje fordi det syntes å rette seg spesielt mot Helse Øst. Alle innledere
var fra Helse Øst, og så tidlig i høstmøteuka er det vel heller ikke mange fra
andre deler av landet som er kommet.
2 Kirsten Krohg-Sørensen

4 Jarle

Nordstein, avdelingsleder i Kreftregisteret, var møteleder. Han åpnet debatten med
å kommentere at eierskapsreformen, som skulle
være en faglig reform for å fremme kvalitet, nå
synes å bli fokusert som en rent økonomisk
reform. Han minnet om at det er farlig å løsrive
økonomistyring fra fagkompetanse fordi det faktisk er billigst å gjøre ting riktig. Den medisinske
tradisjon med faglig evidens som basis for beslutninger må gjelde fremdeles.
Solidarisk helsevesen
Første innleder var Mons Lie, avdelingssjef ved
Thoraxkirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Han beskrev hvordan man hadde løst kapasitetsproblemer i hjertekirurgi ved først å etablere
hjertebroen til England, og deretter bygge ut private sykehus for hjertekirurgi, med støtte av politikere, pasientorganisasjoner og LHL. Det er nå
overkapasitet for hjertekirurgi i Norge. Lie beskrev
dagens finansieringssystem som han mente gir de
private klinikkene fordeler i konkurranse med universitetssykehusene. Mens de private klinikkene
får 80% av DRG fra første pasient, uten begrensning oppad, vil Ullevål sykehus pga en kombinasjon av basistilskudd og DRG-finansiering,
behandle hver pasient med tap dersom man
produserer mer en det budsjetterte volum. Han
konkluderte med at privatisering i helsevesenet er
farlig ("intet er så farlig som en fattig lege"), og at
det nødvendig å beholde et offentlig solidarisk
helsevesen. Etter dette fikk han takk fra møteleder
for et politisk innlegg.
Kostnadseffektivt
Neste innleder Jørgen J. Jørgensen er avdelingsleder ved Oslo karkirurgiske senter, Aker
universitetssykehus. Han mente at helseforetakenes viktigste visjon var gode og likeverdige helsetjenester, som skal oppnås til lavest mulig kostnad. Metoden som presenteres for å oppnå disse
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målene er oftest oppgave- eller funksjonsfordeling
mellom sykehus, men det er et problem at det ikke
finnes referanser for bruk av denne metoden, og at
det ikke er definert hvordan effekten av tiltak skal
evalueres. Innen karkirurgi er det enighet i fagmiljøet om at det ikke er hensiktsmessig å ha karkirurgi ved alle akuttsykehus. Dette er nedfelt i
rapporten "Struktur og organisering i i norsk karkirurgi" (www.legeforeningen.no/nkkf) , som konkluderer med at et komplett karkirurgisk senter
bør ha et befolkningsgrunnlag på 400 000.
Rapporten er laget på oppdrag av Norsk karkirurgisk forening, og er behandlet og godkjent i plenumsmøte i foreningen. Jørgensen påpekte at
enighet på metaplan ikke er ensbetydende med
enighet på lokalplan når konkrete tiltak skal
gjennomføres. Han skisserte en nettverksmodell,
der det komplette regionale senteret samarbeider
med andre sykehus og delegerer enkelte funksjoner, og at man kan utveksle pasienter og personell, og f.eks. ha felles ventelister og felles vurdering av operasjonskapasitet, intensivkapasitet o.a.
Han avsluttet med å oppfordre fagmiljøene til å
være aktive og selv ta initiativ til å foreslå faglig
funderte løsninger.
Lik konkurranse
Konstituert sykehusdirektør Øyvind Graadahl fra
Sentralsykehuset i Hedmark er spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Han tok utgangspunkt i "innlandet", dvs. Hedmark/Oppland og diskuterte om
man skulle satse på sentralisering i innlandet, hvor
de to fylkene har 375 000 innbyggere og det bor
250 000 mennesker innen en mils omkrets rundt
Hamar. Hvilket forhold skal man i så fall ha til
Regionsykehuset, og hva trenger man dette til?
Han pekte på utdanningsproblemet. I dag er kirurgiske tjenester funksjonsfordelt til mange sykehus
i Hedmark/Oppland. Ingen kan gi full utdannelse i
generell kirurgi, og ingen tilbyr heller gruppe I tjeneste. Utdannelsen lider ved funksjonsfordeling,

og det er viktig å ta tak i dette og finne løsninger.
Når det gjelder private sykehus mente han at det
er opp til Stortinget å bestemme, men at det er
viktig å ha konkurranse på like vilkår. Kostnader
ved oppgaver som kontinuerlig vakt, syketransport/ambulansetjeneste, utdanning og forskning
må beregnes og synliggjøres slik at offentlige
sykehus også får betaling for dette.
Ny eierform – høyere kvalitet?
Siste innleder var avdelingsleder Knut Strømsøe
ved Ortopedisk avdeling, Aker universitetssykehus.
Han sa også at eierreformen var ment å være en

Fra årets fellesmøte på
Holmenkollen Park.
Fra venstre sitter:
Jarle Norstein, Mons Lie,
Jørgen Jørgensen, Øyvind
Graadahl og Knut Strømsøe.

kvalitetsreform, men at man nå ser mest krav til
øket inntjening og reduksjon i kostnader, og at
sykehuseier bruker konkurranse mellom datterforetakene som virkemiddel, - resultatene måles i
penger og noen sykehus vil "dø". Han presenterte et forslag til hvordan ortopedi kan organiseres
i nettverk i Helse Øst for å redusere antall sykehus
med vaktansvar. Han mente at Akershus universitetssykehus, Bærum sykehus og Martina Hansens
sykehus kunne være ett foretak med felles ansvar
for utdanning. AHUS har vakt, og pasienter fra
Asker og Bærum må transporteres dit ved akutt
ortopedi. Samme modell kunne gjelde for
Aker/Lovisenberg og for Ullevål/Diakonhjemmet.
Oslo Ortopediske universitetsklinikk skulle "gjenfødes", med deltagelse av alle ortopediske sykehus i Helse Øst, og i tillegg ville Strømsøe at
Rikshospitalet som regionsykehus for Helse Sør
skulle være en del av OOU.
Frisk debatt
Debatten etter innledningsforedragene dreide seg
om hvordan fagmiljøet skal komme i dialog med
sykehuseier for å påvirke prosessen. Flere viste
selvinnsikt ved å hevde at fagmiljøet ikke taler
med en tunge, og at det svært ofte finnes en skjult
agenda og evt. mangel på redelighet i argumentasjonen. Det er også et problem at det ikke finnes en objektiv kunnskapsbasert sannhet.
Funksjonsfordeling har vært prøvd i Gøteborg,
men var mislykket og er forlatt. Knut Strømsøe
hadde invitert mange direktører og styreledere fra
helse Øst og Helse Sør til møtet, to hadde takket
nei, resten hadde ikke engang svart på invitasjonen, og ingen møtte opp. Er eierne ikke interessert
i innspill fra fagmiljøet? Så lenge vi gir sprikende
signaler, vil forskjellene bli utnyttet. Hvis vi klarer
å oppnå konsensus innad i fagmiljøet og gi entydige faglige råd, vil det være umulig for eier å gå
utenom. Oslo Urologiske universitetsklinikk ble
framholdt som et eksempel til etterfølgelse.3

NKF's foreningsdebatt:

Spesialitetsstrukturen i
kirurgi
2 Kirsten Krohg-Sørensen

Temaet er meget aktuelt fordi det
også diskuteres i Nasjonalt Råd,
og debattmøtet samlet ca, 60
deltagere. Bakgrunnen er at NR går
gjennom spesialitetsstrukturen i
alle fag, og i forbindelse med dette
hadde sekretariatet i NR utnevnt
en gruppe ledet av professor
Dag Sørli. Gruppen har utarbeider
forslag til endringer i spesialitetsstruktur i kirurgi.
4Forslaget er ennå ikke behandlet i Nasjonalt
Råd, men innholdet var publisert i siste nummer av
KIRURGEN og er også presentert i Tidsskriftet
(Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2574).
Nasjonalt Råds sekretariat deltok i oktober i et
møte i legeforeningen sammen med representanter fra alle kirurgiske spesialforeninger, og vil etter
dette bearbeide notatet før det igjen drøftes i NR,
og deretter evt. sendes på høring.
Legeforeningens sentralstyre har utnevnt et hurtigarbeidende utvalg under ledelse av leder i spesialitetskomiteen i generell kirurgi, Torgeir Løvig,
og med representasjon fra øvrige kirurgiske spesialiteter. Utvalget skal vurdere spesialitetsstrukturen og konsekvenser av endringer.
NKF's leder Hans-Petter Næss innledet møtet
med å gi en innføring i hva som skjer internasjonalt.
Han er representant i UEMS, og her diskuteres faglige forutsetninger for "fri flyt" av spesialister i et
felles arbeidsmarked. Man ønsker en felles "common trunk" hvor innhold og kvalitet er definert.
Lang og utilpasset utdannelse
Første innleder var Dag Sørli, professor og leder
av kirurgisk avdeling ved universitetssykehuset i
Tromsø, og leder for utvalget utnevnt av NR for å
foreslå endringer i spesialitetsstrukturen. Han
startet med å si at det kirurgiske laug har vært
"nevrotisk" og unngått å ta opp denne problemstillingen. Han mente at generell kirurgi og en
sterk common trunk er på vikende front fordi pasi-

entene vil ha spisskompetanse. Han hevdet også
at utdannelsen er for lang og ikke tilpasset framtidens sykehusstruktur og at man har problemer
med rekruttering til generell kirurgi.
Han presenterte forslaget som er levert til NR:
• To år "common trunk". Generell kirur
gi opphører som egen spesialitet.
• Det vurderes om kar- og thoraxkirurgi
bør slås sammen til en spesialitet.
Utdannelse 6 år,- 2 år common trunk
2 år karkirurgi og 2 år thoraxkirurgi.
• Bløtdelskirurgi I er gastrokirurgi. Her
inkluderes oppgaver fra generell
kirurgi. Utdannelsen tar 6,5 år, med
minimum 4 år gastrokirurgi.
• Bløtdelskirurgi II er urologi. Her
inkluderes endokrin- og mammakirurgi, og spesialiteten heter Urologi
og endokrin kirurgi. Utdannelsen tar
6 år, med minimum 4 år urologi.
• Barnekirurgi bortfaller som spesialitet
og oppgavene går inn i andre
spesialiteter.
• Det foreslås ingen endringer for
ortopedi, nevrokirurgi eller plastikkkirurgi.
Sørli avsluttet sitt innlegg med en oppfordring til
en grundig diskusjon, og håpet på engasjement
fra alle kirurger.
Harmonisering til Europa
Torgeir Løvig som var neste innleder hadde
sterkt behov for å imøtegå beskyldningen om at
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NKF foreningdebatt.
Innlederne var fra venstre: Torgeir Løvig,
Marius Langballe Dalin,
Tom Gerner, Dag Sørlie.

"det kirurgiske laug" hadde unngått spørsmålet
om spesialitetsstruktur og påpekte at spørsmålet
har vært diskutert i Norsk kirurgisk forening og
spesialitetskomiteen gjennom mange år. Han gikk
gjennom historikk med Haffner-utvalg og tidligere
diskusjoner og endringer og oppsummerte at
dagens struktur var et resultat av at svært få norske sykehus har seksjonert kirurgisk vakt, og at
common trunk er nødvendig for bløtdelskirurgisk
vaktkompetanse. Man kan diskutere hvor lang
"common trunk" må være, men 2 år er for lite. Det
viktigste er at det stilles krav til innholdet i utdanningen i "common trunk". Vi må harmonisere
utdanningen i forhold til Europa, men også beholde generell bløtdelskirurgisk vaktkompetanse.
Upraktisk administrasjon
Tom Gerner, avdelingsoverlege ved Lillehammer
sykehus, startet sin innledning med et hjertesukk
vedr. praktisk administrasjon av utdanningstillinger i avdelingen. Alle ortopediske utdanningskandidater har krav om generell kirurgisk tjeneste, mens
de kirurgiske utdanningskandidater ikke må ha
ortopedisk tjeneste. Dette medfører problemer
med å få kabalen til å gå opp vedr. rotasjonssystemet.
Som Løvig så han også tilbake 10-20 år og imøtegikk Sørlis oppfatning om at kirurger ikke har vært
opptatt av utdanningsspørsmålet.
Han definerte generell kirurgi som et tverrsnitt av
det samlede kirurgiske fagområde (inkl. ortopedi),
men på et lavere kravs-, ferdighets-, og ambisjonsnivå enn innenfor den enkelte grenspesialitet. Han konkluderte med at generell kirurgi er
død som egen spesialitet, men aktuell og høyst
nødvendig som basis for moderne kirurgisk utdanning. Han foreslo en modell med 3 års common
trunk, og deretter 3 års spesialisering innen ortopedi, gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, thoraxkirurgi, barnekirurgi eller mamma/endokrin-kirurgi. I
et slikt system kan noen sykehus få ansvar for
utdanning i "grunnskolen" som er de første 3 år
common trunk, mens andre sykehus påtar seg
ansvar for de 3 års grenspesialisering.
Kortere utdannelsestid
Marius Langballe Dalin, YLF's representant i
spesialitetskomiteen i generell kirurgi, var neste
innleder. Han utfordret kravet om forkortet utdanningstid. Arbeidsinnsatsen fra assistentleger i

8

utdanning er nødvendig for avdelingenes drift og
vaktberedskap. Han pekte på at "funksjonsfordeling" og "skjerming av elektiv drift" har hatt uheldige konsekvenser for innhold i utdanningen. Det
finnes ingen dokumentasjon på at det bedrer kvalitet, heller ikke at det er fordelaktig ut fra økonomiske vurderinger. Konsekvensene for utdanning i
kirurgi er negative, med enda hyppigere flytting,
reising mellom ulike arbeidssteder, og "misbruk"
av vakttid på små elektive satellitt-enheter.
Man må fokusere mer på innhold i common trunk
enn på formaliteter og regelverk. Hva skal være
innhold i generell kirurgisk vaktkompetanse? Hvis
det ikke finnes sykehus med generell kirurgisk
vaktkompetanse, og alle sykehus med kirurgivakt
har grenspesialisert vakt, vil primærhelsetjenesten
måtte forholde seg direkte til grenspesialist. Er det
hensiktsmessig? Det vil trolig medføre sentralisering av sykehus. Man bør heller forenkle utdanningsstrukturer og innføre begrepet profilering.
Hvilke problemer må løses
Debatten dreide seg om hvilket problem som
egentlig skal løses med omstrukturering av kirurgiutdannelsen. Skal utdannelsen og faget tilpasse
seg endring i sykehusstruktur og funksjonsfordeling som skjer ut fra økonomiske og politiske
betraktninger i de regional foretak, eller skal sykehusstruktur planlegges ut fra medisinske argumenter? Behovet for internasjonal harmonisering
ble understreket, og også nødvendighet av å ta
hensyn til kirurgiutdanning når endringer iverksettes. Mange avdelinger har også problemer med for
lite volum, slik at utdanningskandidater får for lite
trening. Det ble uttrykt bekymring vedrørende forkortning av utdanningstiden på grunn av dette, og
også fordi avdelingene har behov for assistentlegenes arbeidsinnsats.
Det syntes å være enighet om behov for en common trunk, og flest talte for at den ikke bør være
kortere enn 3 år. Det kirurgiske miljø må delta i
prosessen og være påvirkningskraftige, og det er
viktig å fokusere de prinsipielle ting som det er
enighet om og ikke fortape seg i detaljer. Utvalget
som Legeforeningen har utnevnt under ledelse av
Torgeir Løvig og med representanter fra alle kirurgiske spesialiteter skal følge saken videre, og
Hans-Petter Næss avsluttet med en forsikring om
at Norsk Kirurgisk Forening er på banen, og at alle
innspill fra medlemmer er velkomne.3

ATLS –
snart på
skinner

Det er inngått en samarbeidskontrakt mellom Stiftelsen Norsk
Luftambulanse (SNLA), Norsk
Anestesiologisk Forening og
Norsk Kirurgisk Forening om ATLSkursene.
4Det er Norsk Kirurgisk Forening som eier
rettighetene i Norge, og som har leder i
prosjekt/styringsgruppen for ATLS. SNLA vil stå
for praktisk gjennomføring av kursene. Vi regner
med at den amerikanske kirurgforeningen (ACS)
vil komme over og godkjenne kurssteder på nyåret. Haukeland og Ullevål er foreløpig utpekt som
aktuelle kurssteder. Utviklingen vil vise om det er
behov for flere kurssteder og om vi i så fall klarer
å drive flere. Neste trinn blir utdanning av norske
instruktører. Det ble sendt ut skjema til landets
avdelinger innen anestesi og kirurgi og etterlyst
interesserte for instruktøroppgaver. Interessen var
upåklagelig, og utdanningen av de første vil forhåpentligvis skje i løpet av våren. Til høsten eller
våren 2004 regner vi med at de første kursene vil
kunne arrangeres!3
2 Hans-Petter Næss

Årets avdelingsoverlegemøte:

"Erfaringene til nå
med enhetlig ledelse"
Tidligere år har det vært sendt ut
personlige invitasjoner til avdelingsoverleger. Tittelen avdelingsoverlege
er mange steder borte. Kirurger i
lederstillinger kan ha ulike titler som
direktør, leder, sjef o.a., - og man kan
lede avdelinger, men også divisjoner,
blokker og seksjoner. Målgruppen er
derfor vanskeligere å definere.
2 Kirsten Krohg-Sørensen

Årets overlegemøte
hadde fortjent større
deltakelse. Fra venstre:
Tor Hammelbo,
Brynjulf Ystgaard,
Ole Erik Iversen og
Jørgen Jørgensen.

4I år var derfor dette et åpent møte, med sikte
på kirurgiske overleger i lederstillinger. Årets tema
var "Erfaringene til nå med enhetlig ledelse". Det
var bare 16 deltagere på møtet, og det er mulig
noen kan ha vært usikre på målgruppen, siden det
tidligere år har vært sendt personlig invitasjon. Det
var i alle fall rikelig med suppe for deltagerne ved
middagen etter møtet.
Gerd Tranø fra styret i Norsk Kirurgisk Forening
ledet møtet, og styret hadde invitert 4 innledere.
Først ute var overlege Brynjulf Ystgaard fra St.
Olavs Hospital i Trondheim. Han påpekte at legen
også i følge den nye helsepersonell-loven har faglig autonomitet, og at ingen har instruksjonsrett
over LEGEN. Det var legene som primært ønsket
enhetlig ledelse, men moderne sykehus er komplekse bedrifter, og vi er ikke alene om ansvar. Alt
helsepersonell er pålagt ansvar innen eget kompetanseområde, og det er opp til oss å overbevise
eier om at det er en fordel å ha leger som ledere.
Overlege Ole Erik Iversen fra Kvinneklinikken på
Haukeland sykehus beskrev lederkonflikten som
har foregått der. Han har gjennom årene flere
ganger vært beordret som sjef for KKB som er en
stor "bedrift" med 500 ansatte fordelt på 18

enheter, og budsjett på 160 mill. NOK. Klinikken
har hatt enhetlig ledelse fra 1995, og det har fra
1995 - 2002 vært 3 ledere som alle har vært avdelingsoverlege og professor samtidig, uten å ha
støttefunksjoner i stab. Fra mars 2002 ble det
ansatt en jordmor i hovedstilling som avdelingsleder, og samtidig en administrasjonskonsulent i full
stilling. Man har etter dette hatt behov for en
medisinsk rådgiver, som får ansvar for medisinske
beslutninger uten å ha myndighet. Det har ikke
vært mulig å få stillingsinstruks for en slik stilling,
og ingen leger har søkt. Leger som har vært beordret har sluttet etter 6 måneders beordringstid.
Legene ønsker en avdelingsoverlegestilling i linje
under klinikkleder med klart definert myndighet i
forhold til ansvar (inkl. vetorett). I tillegg har man
pekt på behov for en avklaring av ansvar for ivaretakelse av universitetsfunksjoner. I den uavklarte
situasjonen er det i praksis legene som driver
avdelingen. Avdelingslederen besøker morgenmøtet, men har ingen innflytelse der.
Avdelingslederen kan ikke vurdere legenes overtidslister eller permisjonssøknader, heller ikke
rekruttere eller ansette leger.
Overlege Jørgen J. Jørgensen fra Aker universitetssykehus informerte om at man på Aker sykehus

hadde ansatt leger som ledere for alle kliniske
avdelinger, og profesjonsnøytral ledelse på andre
avdelinger. Dette hadde ført til konflikt bl.a. på
røntgenavdelingen. Her hadde man ansatt radiograf som leder, men gitt avdelingsoverlegen en
stillingsinstruks som omfattet ansvar for forskning,
medisinsk behandlingstilbud, personell- og kompetansebehov, kvalitetssikring, utdanning, ansettelse av leger o.a., og som var så omfattende at
den nærmest definerte en direkte linje til direktøren utenom avdelingsleder, altså i praksis likevel
todelt ledelse. Man var inne i en uavklart situasjon
mht. ansettelsesforhold både for avdelingsleder og
avdelingsoverlege.
Overlege Tor Hammelbo fra Vest-Agder
Sentralsykehus beskrev innføringen av enhetlig
ledelse ved VAS, som allerede i 1999 utlyste stilling for "enhetlige" avdelingsledere. Det ble ved
to av sykehusets avdelinger ansatt sykepleiere som
avdelingsledere. Dette har ført til langvarige konflikter med behov for gjentatte beordringer av
avdelingsoverleger som skulle ta det medisinske
ansvar. Prosessen var rask, med et preg av "forutbestemthet", som man prøvde å legitimere med
bruk av ekstern konsulent. Først nå nylig, etter
lang tid, har man fått stillingsinstruks for avdelingsoverlegen. Denne definerer at "Avdelingsoverlegen er avdelingens medisinske leder og har
det øverste medisinske ansvar for avdelingens
medisinske virksomhet". Det er vanskelig å oppfatte dette annerledes enn at man er tilbake i
todelt ledelse.
I debatten kom det fram at man ved flere sykehus
hadde opplevd lignende konflikter. Direktørene
hadde ved innføringen av enhetlig ledelse behov
for et "sykepleieralibi" og måtte ved enkelte avdelinger ansette ikke-leger i lederstillingen. Dersom
avdelingsoverlegen ansettes i linje under denne
lederen, vil lederen i praksis være avhengig av
avdelingsoverlegens godkjennelse for over 90%
av alt som foregår. Betydningen av en klar stillingsinstruks for avdelingsoverlegen i en slik situasjon ble gjentatt av mange. Ansvaret man har er
definert i loven, og kan ikke delegeres, mens myndigheten derimot må delegeres og defineres i stillingsinstruksen.
Det ble også reist spørsmål i debatten om i hvilken
grad leger er villige til å ta makt i sykehusene. Man
må ønske å ha makt, og det har for leger ikke gitt
verken prestisje, lønnsfordeler eller meritt å ta på
seg lederansvar. Hvis sykehusledelsen i tillegg krever at man skal være leder i full stilling og legge
ned sin kliniske virksomhet, er det vanskelig å
rekruttere leger til disse stillingene. Man må i alle
fall forvente å ha en stab for administrasjon (dvs.
sekretær-, personal- og økonomifunksjoner).3
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Utdeling av priser på høstmøtet
Høstmøtet er et viktig faglig møte
for alle norske kirurger, uansett
hvilken spesialitet man tilhører.
De som arbeider på tvers av grenspesialitetsgrenser finner her hele
bredden, og i år var også høstmøtet godkjent som kurs i generell
kirurgi. De frie foredragene bærer
preg av at kolleger jobber mye og
godt, og setter sin ære i å komme
til høstmøtet med presentasjoner
av høy kvalitet. Det deles ut priser
og stipend i de fleste spesialforeninger, og bedømmelseskomitéene har hvert år en stor utfordring
i å plukke ut de aller beste blant så
mange gode konkurrenter.
Vi presenterer her vinnerne.
2 Kirsten Krohg-Sørensen og
Olaug Villanger

4Ortopedi
Norsk ortopedisk forenings stipend på
Kr. 10 000 ble tildelt Kristian Bjørgul til
studien: ”Hoftefrakturprosjektet i Østfold”
Det var 1 søker til stipendet.
Charnley-stipendet fra Ortomedic på
Kr. 50.000 ble tildelt Astvaldur Arthursson for
studien:
”Sammenligning av resultat av Charnley
hofteoperasjoner med lateral tilgang, med
eller uten trochanterosteotomi. En
prospektiv randomisert studie”
Det var 2 søkere til stipendet.
Smith & Nephews Forskningsstipend er på
Kr. 75.000. Stipendet ble delt i 2 deler:
Kr. 25.000 til; Ola Wiig for studiet:
”Landsomfattende samarbeid om registrering og behandling av pasienter med
Calve-Legg-Perthes sykdom”
Kr 50.000,- til; Inger Elisabeth Ellingsen for
studiet: ” Evaluering av patofysiologiske
effekter og kliniske implikasjoner ved
margnagling hos pasienter med brudd i
lårbenet”
Det var 4 søkere til stipendet.

hos nyresteinpasienter ved sykehuset
Buskerud 2001 (abstract 54)”
Abbotts reisestipend på 30.000 kr. gikk til Witold
Zasada som skal bruke pengene til
et forskningsopphold i Atlanta.

4Karkirurgi
Norsk karkirurgisk forenings pris på Kr. 10 000
fra BBraun gikk til E. Haug og medarbeidere ved
St. Olavs Hospital, Trondheim for foredraget:
“Autoimmunsykdommer forekommer hyppigere hos pasienter med inflammatorisk
aortaaneurisme (abstract 273)”
4Thoraxkirurgi
Norsk thoraxkirurgisk forenings pris på
Kr. 15 000 gikk til H. Brunvold og medarbeidere
ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet for
foredraget: “Forsinket behandling av diafragmadefekter. Fire kasus (abstract 299)”
4Nevrokirurgi
Norsk nevrokirurgisk forenings pris på
Kr. 5000 fra Ortomedic AS ble iår delt mellom
Geirmund Unsgård, Trondheim (abstract
14,15,16) og Angelika Sorteberg, Rikshospitalet
(abstract 11).
4Gastroenerologisk kirurgi
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
gav pris for beste foredrag innen Gastroenterologi gikk til Ola Røkke og medarbeidere
(multisenterstudie) for foredraget “Tidlig
behandling av alvorlig pancreatitt med
Imipenem (abstract 85)”
Pris for beste foredrag innen Eksperimentell
Gastroenterologi gikk til Ingebjørg Juel og medarbeidere ved St. Olavs Hospital, Trondheim for
foredraget “Laktat og glycerol som markører ved tarmischemi monitorert med
mikrodialyse (abstrakt 91)”

Psvinnere i NTLF
Fra venstre: To firmarepresentanter,
Olaug Villanger fra NTLF, Inge Holm
Nygaard, Ronald Mårvik (på vegne av
Thomas Langø), Erik Trondsen og en
firmarepresentant.
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4Urologi
Norsk urologisk forening har delt ut to
priser: Wolf-prisen på Kr. 10.000 til Vendil Vatne
og medarbeidere ved Haukeland sykehus, Bergen
for foredraget “Effekten av taxol(paclitaxel)
på tcc celler in vitro (abstract 50)”.
Bard-prisen på 5000 kr til Catrine Kjøl og medarbeidere ved Sykehuset Buskerud, Drammen for
foredraget: “Primær hyperparathyroidisme

4Norsk plastikkirurgisk forening
Norsk plastikkirurgisk forenings pris på Kr. 10000
fra PULS AS ble tildelt Haris Mesic og medarbeidere ved Sykehuset Telemark HF for foredraget:
“Erfaringer med bruk av DIEP-lapp ved
brystrekonstruksjon – De første 30
pasienter (abstract 17)”

8
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4Norsk

thoracolaparoskopiforum
NTLF kåret under Kirurgisk høstmøte 2002 som
tidligere, beste foredrag og beste video innenfor
mini-invasiv kirurgi. I fjor ble det opprettet en ny
pris for beste eksperimentelle/vitenskapelige foredrag, og denne ble også delt ut i år. Prisene er
finansiert henholdsvis av Tyco Healthcare,
Johnson & Johnson og Olympus; hver på Kr.
10.000. Formålet med prisene er henholdsvis å
fremme god klinisk og eksperimentell forskning
innenfor mini-invasiv kirurgi, samt å fremme god
undervisning og formidling av nye kirurgiske teknikker. Styret i NTLF hadde nedsatt følgende
komite til å vurdere innleggene: Jan Wexels,
Hedin Jacobsen, Arne Rosseland og Olaug
Villanger.

Det var i år flere foredrag og større bredde enn
de siste år, samt gjennomgående meget god kvalitet på alle foredragene; i alt 16 foredrag, 10
videopresentasjoner og noen få ”ekperimentelle”
innenfor mini- invasiv kirurgi, fordelt på gastro-,
thorax-, og plastikk kirurgi samt urologi.
Pris for beste foredrag gikk til Inge Holm Nygaard
og medarbeidere, Molde sykehus HF for foredraget : “Laparoskopisk fundoplicatio am.
Nissen-Rosetti. Et 5- års materiale
(abstract 150)”

Vellykket fellesmøte
med anestesiforeningen

I Holm Nygaard presenterte et 5-års materiale
med 82 pasienter operert med laparoskopisk fundoplicatio fra april 1997 til juni 2002. Utredning,
peroperative og postoperative komplikasjoner ble
presentert. I tillegg ble data fra rutinemessig 1
måneds postoperativ kontroll, samt 6 måneders
kontroll for knapt halvparten av pasientene lagt
frem. Resultatene fra gastroskopi samt 24-timers
pH-måling ble presentert. Man konkluderer med
at utredning med 24-timers pH-måling ikke synes
nødvendig ved typiske endoskopifunn og symptomer. Man ser heller ikke lenger behovet for regelmessig 6 måneders kontroll, men kan slutte med
rutinekontroller etter 1 måned pga. de gode
resultatene vedrørende refluksproblemet.
Komplikasjoner til kirurgi kan være alvorlige, men
frekvensen synes å avta med økende læring.
Pris for beste video gikk til Erik Trondsen og T
Buanes, Ullevål universitetssykehus for videoen
“Laparoskopisk kolecystektomi hos 35
ukers gravid kvinne. (abstract 113)”
E Trondsen presenterte en meget instruktiv video
med kolecystektomi hos en høygravid kvinne med
en meget didaktisk tilnærming til problemstillingen. Han la frem og diskuterte aktuell litteratur, og
konkluderte med at laparoskopisk kolecystektomi
kan og bør utføres etter de samme retningslinjer
hos gravide som hos ikke gravide, med svært lite

4NKF

var arrangør av fellesmøtet med Norsk
Anestesiologisk Forening under årets høstmøte.
Siden dette var første Høstmøte med egen traumesesjon syntes vi det var riktig å ha traumebehandling som emne for fellesmøtet. Tittelen på
møtet var: ”ATLS er bra, hva er BEST?” med tanke
på den kursvirksomhet som planlegges og allerede er i gang for traumemottak og traumeteam.
Asgaut Viste startet med å redegjøre for NKFs
arbeide med etablering av ATLS i Norge. Kontrakt
er nå signert og den videre plan er å utdanne
instruktører for kursstart høst 2003.

2 Odd Grenager

Jan Erik Nilsen, som representerer Norsk
Luftambulanse (NLA), gjennomgikk NLAs rolle
videre som sekretariat og også økonomisk garantist for oppstartsutgifter av ATLS-kursvirksomhet.
Torben Wisborg hadde en grei gjennomgang av
hva BEST-kursene er og hva det enkelte sykehus
kan få ut av disse kursene. Kapasiteten til å avholde kurs er god og utgiftene forholdsvis små for det
enkelte sykehus, så oppfordringen om å trene

maternell og føtal risiko. I tillegg var det hyggelig
at E Trondsen endelig fikk denne prisen etter å ha
bidratt med mange gode innlegg gjennom flere år.
Pris for beste ekperimentelle/vitenskapelige foredrag gikk til Thomas Langø, og medarbeidere,
SINTEF Unimed Ultralyd, Kirurgisk avdeling og
Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk
Kirurgi, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i
Trondheim for foredraget: “3D navigasjon i
laparoskopisk kirurgi (abstract 138)”
Langø pekte på nytten av 3D navigasjon i kombinasjon med preoperativ MRI eller CT bilder for å
gi kirurgen oversikt over strukturer som ikke er
synlig i overflateperspektiv. Det ble presentert et
tilfelle med tumor reseksjon på pasient der man
brukte laparoskopisk peker i kombinasjon med
MR bilder og en egen programvare utviklet for å
visualisere MR-bilder på ulike måter under planlegging og under selve inngrepet. Fremdriften av
operasjonen ble overvåket med både endoskopibilde og preoperative MR bilder vha. den laparoskopiske pekeren.3

traumemottak via BEST-kurs går til alle sykehus,
både små og store. Alle kan bli bedre!
Kari Schrøder Hansen snakket om traumeregistre
som verktøy, og Hans Morten Lossius om arbeidet
for et felles traumeregister for Norge.
Guttorm Brattebø hadde tatt med seg mentometer- utstyr og tilhørerne fikk anledning både til å
uttale seg og prøve sine kunnskaper om traumebehandling.
Symposiet var godt besøkt, etter hvert måtte ca 30
personer stå langs veggene i ”Nobel”. I flg. mentometerknappene var det en klar overvekt av
anestesileger tilstede, tiltross for at fellesmøtet i år
fant sted på vårt eget møtehotell. Forhåpentligvis
har kirurgene rundt på det enkelte sykehus større
interesse for traumebehandling enn det som kom
fram her. Det var blant møtedeltagerne ønske om
å arrangere en felles vitenskapelig traumesesjon
for kirurger og anestesileger i forbindelse med
neste års høstmøte.3
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Kjære kollega . . .
Høstmøtet er over for denne gang, og vi begynner planleggingen av
Høstmøtet i 2003. Høstmøtet blir i uke 43 som vanlig, fra mandag den
20/10 til fredag den 24/10. Sett av denne uken allerede nå og begynn
planleggingen av bidrag til møtet. Høstmøtet er helt avhengig av at vi har
kirurger med et faglig engasjement og et ønske om å bidra i den videre
utvikling av faget.

1
4Høstmøte - programmet ble i år for andre gang
lagt ut på egen Hjemmeside, og mer en 2000
unike brukere var inne på disse sidene i de siste tre
ukene før Høstmøtet. Dette bekrefter hvor viktig
denne kommunikasjonsformen er blitt, og vil bli i
fremtiden. Høstmøte - sekretariatet mottok over
800 mailer i løpet av de siste 2 månedene før
Høstmøtet.
Ny teknologi
Årets Høstmøte ble gjennomført uten store problemer. I år var det bare to gjesteforelesere som
var avhengig av dias fremviser. Alle foredrag ble
ellers presentert ved hjelp av PC og videokanon.
Denne omleggingen er til stor hjelp for en bedre
flyt i programmet, og en høyere teknisk kvalitet på
foredragene. Tilbakemeldingene på denne omleggingen har bare vært positiv.
Stor aktivitet
I år deltok det ca. 500 kirurger daglig på møtet.
Det ble avholdt 330 frie foredrag og 24 symposium som totalt fyller ca. 150 timer med faglig
program. I tillegg blir det avholdt 17 årsmøter /
generalforsamlinger, 2 universitetskurs og 20 styremøter / gruppemøter.
Stor oppslutning om det sosiale
Sosialt har Høstmøtet også en viktig funksjon. Vi
solgte i år 1400 lunsj billetter og 240 deltok på
12

2

3

Kirurgmiddagen. Det ble god stemning under middagen og flere av våre kolleger bidro aktivt til
underholdningen.
På bilde nr. 2 ser vi Leder for Nevrokirurgisk forening Overlege Morten Lund-Johansen under
Kirurgmiddagen. Hyggelig å se at folk slår seg løs.
Vel møtt i 2003!
Vi ser frem til et nytt Høstmøte 20-24 oktober
2003, og håper at flest mulig setter av tid i denne
uken for faglig utvikling og oppdatering. I en tid
med stort fokus på økonomiske utfordringer i helsesektoren, er det viktig at vi som kirurger ikke
glemmer å ta vare på faget og kirurgiens utvikling.
Detter er antakelig den beste måten vi kan bidra
til et godt Norsk helsevesen.3

4

1.Tidligere leder i Nof Henrik Hoffgaard
koser seg under kirurgmiddagen.
2.Formannen i Norsk nevro kirurgisk
forening i fri musikalsk utfoldelse.
3. Ny nesteleder Tom Glomsaker ønskes
lykke til av avtroppende nestleder og
redaktør av Kirurgen, Kirsten KrohgSørensen.
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4. Leder i Nkf, Hans-Petter Næss hygger
seg med musikk fra kolleger.
5. Store og små i familien Vasli deltar i
pakkingen av materiell til Høstmøtet.

2 Lars R. Vasli

:

15 år med hofteregisteret
– nasjonalt register for leddproteser
4Hofteregisteret

veileder.

På grunn av dårlige resultater med Christiansen
hofteprotesen og dobbelkopp protesene, og introduksjonen av mange nye usementerte proteser
besluttet Norsk ortopedisk forening å starte opp et
nasjonalt register for hofteproteser. Registreringen
startet 15. september 1987. Registeret har vært
lokalisert ved Haukeland sykehus siden starten.
Avdelingsleder dr. med. Leif Ivar Havelin har fra
starten i 1987 vært leder av registeret, og fra 1992
ble det opprettet en heltidsstilling for ham som
leder av registeret.

Finansiering
Finansieringen var et problem fra starten og arbeidet ble finansiert gjennom forskjellige fond, og
mye av arbeidet ble gjort på fritiden.
Fra 1992 - 1996 var driften sikret ved tilskudd fra
kvalitetssikringsfondet i Den norske lægeforening.
Budsjettet dekkes nå via det
statlige regionsykehustilskuddet. Registerets høyeste organ er generalforsamlingen i Norsk ortopedisk forening.

Hensikten med registeret var å påvise dårlige
resultat av hofteproteser så tidlig som mulig, og
registeret ble utformet med tanke på dette. Det
avgjørende for om registeret skulle fungere, var å
få kirurgene til å rapportere.
Registreringsskjemaet ble derfor laget så enkelt
som mulig. Ved primæroperasjon blir pasientens
navn og fødselsnummer registrert, samt protesetype og andre variabler som får plass på en side.
Reoperasjon meldes på samme skjema.
Reoperasjon defineres som kirurgisk innsetting,
fjerning eller bytting av deler eller hele implantatet. I perioden 1987-1990 var det registrert 39
ulike hofteproteser med over 400 design og størrelser på det norske markedet, dette anses som et
unødvendig høyt antall.
Nasjonalt register for leddproteser
Oppmuntret av den gode oppslutningen (Engesæter
1992) og resultatene fra de andre nordiske proteseregistrene, ønsket Norsk ortopedisk forening også å
registrere andre leddproteser enn i hofte. Fra 1994
har vi derfor registrert proteser i knær, skuldre, albue,
håndledd, fingre, ankler og tær.
Hofteregisteret endret navn til Nasjonalt Register
for Leddproteser. Registerert omfatter nå 70 norske sykehus samt 5 utenlandske sykehus som opererer for utenlandsmilliarden (for 2001 50 kne og
55 hofteproteser, og for 2002 frem til oktober 15
kne og 38 hofteproteser). Nesten 7000 hofteproteser og mer enn 2400 kneproteser ble operert inn
i 2001, og dette representerer en økning på 7%
for hofter og 18% for kneproteser i forhold til året
før (Figur 1-2).
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Registermedarbeiderne har publisert over 30
vitenskapelige artikler de siste 10 år og det er
avlagt 4 doktorgrader basert på data fra registeret
(Havelin 1995, Espehaug 1998, Furnes 2002 og
Lie 2002). Datatilsynet har gitt konsesjon for
registrering av personnummer. Dette har vært
nødvendig for å kunne følge protesen fra innsetting til revisjon. Pasienten gir skriftlig samtykke på
eget skjema som lagres i pasientjournalen.

Figur 1

Prim æroperasjoner

Figur 2

Antall operasjoner

Ansatte
Registeret har 1 1/2 sekretærstilling og en overlegestilling som deles på 3 leger. For tiden er overlege dr. med. Ove Furnes ansatt i 40 % stilling som
leder og medarbeidere er professor Lars B.
Engesæter og avdelingsleder dr. med Leif Ivar
Havelin. Dr. philos Birgitte Espehaug er ansatt som
statistiker og dr. philos Stein Atle Lie er postdoc stipendiat. Professor Stein Emil Vollset er statistisk

Arbeidsform
Det utgis årlig en rapport som sendes alle medlemmer av Norsk Ortopedisk Forening samt myndigheter og industrien. I tillegg gis det ut en sykehusvis rapport som sendes til kontaktpersonen ved hvert av de 70 deltagende sykehus.
I denne rapporten gis det deskreptive data samt
proteseoverlevingskurver for det enkelte sykehus
sammenlignet med landsgjennomsnittet. I tillegg
benytter vi Norsk Kirurgisk Forenings høstmøte til
å presentere vitenskapelige arbeider.

Operasjonsår
Prim æroperasjoner

Reoperasjoner

2 Overlege dr. med. Ove Furnes,
leder av nasjonalt register for leddproteser i ortopedisk avdeling,
Haukeland Unversitetssykehus, Bergen

Nasjonalt register for
leddproteser har vært i
drift siden 1987 og kan
dokumentere gode resultater.

Resultat
Allerede etter 2 - 3 år kunne registeret legge frem
resultat som dokumenterte at flere usementerte
proteser, spesielt hos unge personer, gav dårlige
resultat. I 1991 ble Boneloc sementen introdusert
, og oppnådde raskt en markedsandel på 14 %.
Allerede etter 2,5 år kunne registeret påvise en
økt revisjonsfrekvens, og publisering av data fra
registeret var sterkt medvirkende til at salget av
denne sementen ble stoppet på verdensmarkedet.
Registeret viste i 1995 at den lavviskøse sementen
CMW III hadde dårligere resultat etter 5 år enn
høyviskøse sementer (Havelin 1995). Etter 10 års
oppfølging av sementer påviste registeret at i tillegg til CMW III hadde også den høyviskøse
sementen CMW I dårligere resultat enn andre
sementer (Espehaug 2002).

rets medarbeidere i kliniske studier ved denne
avdelingen. I tillegg er det opprettet et prosjekt
innen bioimplantater ved Haukeland Universitetssykehus hvor flere av registerets funn har ledet til
biomekaniske studier.

sjon av proteser og sementer ikke er underlagt de
samme krav til kliniske studier som medikamenter.
Samarbeidsprosjekt
Registeret har samarbeidet med Norsk Pasient
Register (NPR) om å undersøke hvor mange proteser som blir meldt til registeret. I en gjennomgang
fra 1995 -97 viste det seg at registeret hadde fått
rapportert 2 % flere totalproteser i hofte enn NPR.
Prosjekt har også vært gjort sammen med SINTEF
Unimed om fylkesvise variasjoner i bruk av primærprotese og revisjonskirurgi (Samdata Sykehus
1/00). Registeret samarbeider også med enkelte
sykehus om kliniske forskningsprosjekt som supplerer registerforskningen.
Mulighet for kobling av data fra andre helseregistre er også utnyttet i form av samarbeid med
Statens Helseundersøkelser (Flugsrud 2002). Vi
samarbeider også med den Europeiske ortopediske forening (EFORT) om etablering av et Europeisk
register.

Har registeret hatt noen effekt på
kvaliteten av protesekirurgien i Norge?
Antall typer av hofteproteser som er på markedet
er redusert. Figur 4 viser at kvaliteten på protesekirurgien målt med proteseoverleving er bedret i
den siste perioden. Vi kan registrere en kvalitetsreduksjon i Boneloc-perioden for sementerte proteser, men etter 1994 har resultatet for sementerte proteser bedret seg (Figur 5). For usementerte
proteser har det vært en bedring av resultatet i alle
4 tidsperioder (Figur 6). Andelen revisjoner i forhold til totalt antall hofteproteser er redusert de
siste årene. Dette til tross for en økning av antall
kirurger og kirurger i utdanning.
Ville forbedringen i protesekirurgien kommet uansett, og skjer forbedringen raskere med et register? I følge tall fra det Svenske hofteregisteret som
er drevet siden 1978 tyder deres systematiske
arbeid på at kvaliteten på svensk hoftekirurgi er
bedre enn i USA og andre land uten register.

Registeret samarbeider ellers med kompetansesenteret for ortopediske implantater i Trondheim,
og vi er en del av Locus for registerepidemiologi
ved Universitetet i Bergen. Locus har sitt utspring
i registerforskningen fra Fødselsregisteret og flere
av de vitenskapelige medarbeiderne i registeret
har erfaring fra deres arbeid. Siden 3 av de ortopediske kirurgene jobber ved Ortopedisk avdeling
ved Haukeland Universitetssykehus, deltar registe-

Figur 3

Kneprotese-kirurgien har kortere observasjonstid,
og det har ikke vært noen bedring i den siste tidsperioden. Det var heller ikke så mange implantat

Endring i bruk av Boneloc sement / lavviskøs sement
700
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Vi har også vist at antibiotikaprofylakse sammen
med antibiotikaholdig sement gav minst revisjoner
på grunn av infeksjon (Espehaug 1997). Videre
har vi kunnet vise at 4 gjentatte doser med antibiotika operasjonsdagen gav mindre infeksjoner
enn færre doser og at det ikke er noe økt beskyttende effekt ved å gi profylakse i 2 eller 3 dager.
Diagnosen betyr lite for resultatet av hofteproteser, men det viser seg at svært mange pasienter
med diagnoser hvor pasientene fikk hofteprotese i
ung alder hadde fått usementerte proteser og spesielt mange usementerte proteser med dårlige
resultater (Furnes 2001).
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Resultater fra registeret har raskt gitt en endring
av praksis hos de norske kirurger. Figur 3 viser
endring i bruk av Boneloc sement og lavviskøs
sement. Norske ortopeder har vært flinke til å
endre praksis i forhold til resultatene fra bl.a.
registeret, men istedenfor å gå over til veldokumenterte proteser og sementer, begynner man ofte
med nye og udokumenterte proteser og sementer.
Dette er mulig fordi kravene til klinisk dokumenta-
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Figur 5

Takk til alle norske ortopediske
kirurger for den gode
innrapporteringen av leddproteser til registeret!
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4Registerets medarbeidere ønsker å takke professor emeritus Einar Sudmann og overlege Tor
Steinar Raugstad for deres initiativ til registeret
sammen med professor Lasse Engesæter. Videre
takkes professor emeritus Norvald Langeland som
var avdelingsoverlege da registeret ble etablert
ved Haukeland sykehus. Videre takker vi overlege
Asgeir Furnes for hans arbeid med etableringen av
registeret for kne og andre ledd.

Antall år etter primær operasjon

Engesæter LB, Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE.
Kunstige hofteledd i Norge. Tidsskr Nor Laegefor
1992; 112: 872-5.

Figur 6

Usementerte proteser
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Engesæter LB, Furnes A, Havelin LI, Lie SA, Vollset
SE. Hofteregisteret. God samfunnsøkonomi.
Tidsskr Nor Lægefor 1996; 116: 3025-7.
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Espehaug B, Engesæter LB, Vollset SE, Havelin LI,
Langeland N. Antibiotic prophylaxis in total hip
arthroplasty. Review of 10,905 primary cemented
total hip replacements reported to the Norwegian
Arthroplasty Register, 1987-1995. J Bone Joint
Surg (Br) 1997; 79B: 590-5.
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Antall år etter primær operasjon

på markedet fra starten og vi som kirurger har
vært mer konservative ved å satse på sementerte
kneproteser. Revisjonsraten for kneproteser er 1 2 % lavere enn i Sverige. For hofteproteser har vi
hatt noe høyere revisjonsrate enn i Sverige, trolig
på grunn av et høyere antall usementerte proteser.
Registeret har også undersøkt dødelighet av pasientene etter hofteprotesekirurgi (Lie 2002) og det
viser seg at det har vært en gradvis lavere dødelighet i hele registreringsperioden.
God samfunnsøkonomi
Årlig representerer leddprotesekirurgien en DRG
inntekt for Norske sykehus på 1 milliard norske
kroner. Leddproteseregisteret representerer en
kvalitetssikring med en kostnad på kun kr. 160,per protese. Hver spart reoperasjon sparer samfunnet for minst kr.100 000.- (Engesæter 1996).
Framtiden
Driften av Nasjonalt Register for Leddproteser har
vært sikret de siste årene gjennom regionsykehustilskuddet, og vi håper at dette vil videreføres i den
nye foretaksmodellen. Registeret har nå fått status
som Kompetansesenter (november 2002), og vi
håper at dette ytterligere vil sikre vår drift.
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De siste 3-4 årene er det introdusert nye prinsipper for protesekirurgi som metall mot metall artikulasjon, keramikk mot keramikk artikulasjon og
ny fremstilling av polyethylene (”highly cross-linked polyethylene”). Det er fortsatt usikkerhet om
hvilken metall-legering som er best i proteser. Det
diskuteres hvilken geometri og overflateruhet
sementerte proteser bør ha. Flere av proteseprodusentene endrer sine produkt før langtidsresultater (>10 år) foreligger. Flere nye sementer er introdusert de siste 2 år selv om det er kjent at endring
i kjemisk sammensetning av sement kan gi uante
problemer. 54 % av de usementerte protesene
som er brukt på det norske marked i 2001 har
mindre enn 4 års klinisk oppfølging. Tall fra
Sverige tyder på at protesekirurgien vil øke med
30% de neste 20 årene bare på bakgrunn av en
økende andel eldre i befolkningen, og da er ikke
vår tendens til stadig å operere eldre og sykere
pasienter og yngre pasienter medregnet.
Som følge av det nevnte er det fortsatt viktig med
et nasjonalt register som følger protesekirurgien.3

Espehaug B, Furnes O, Havelin LI, Engesæter LB,
vollset SE. Cement type and failure of total hip
replacements. J Bone Joint Surg (Br) 2002;84B:832-838.
Furnes O, Lie SA, Espehaug B, Vollset SE,
Engesæter LB, Havelin LI. Hip disease and the
prognosis of total hip replacements. A review of
53 698 primary total hip replacements reported to
the Norwegian Arthroplasty Register 1987-1999.
J Bone Joint Surg (Br) 2001; 83-B: 579-86.
Flugsrud G.Nordsletten L, Espehaug B, Havelin LI,
Meyer HE. Risk factors for total hip replacement
due to Primary Osteoarthritis. Arthritis &
Rheumatism 2002;46:675-6
Havelin, LI, Espehaug, B, Vollset, SE, Engesaeter
LB. The effect of cement type on early revision of
Charnley total hip prostheses. A review of 8,579
primary arthroplasties from the Norwegian
Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg (Am)
1995; 77A: 1543-50.
Havelin,LI, Engesæter LB, Espehaug B; Furnes O,
Lie SA, Vollset SE. The Norwegian Arthroplasty
Register. 11 years and 73,000 arthroplasties. Acta
Orthop Scand 2000; 71 (4):337-353.
Lie SA, Engesæter LB, Havelin LI, Furnes O, Vollset
SE. Early postoperative mortality after 67548 total
hip replacements. Causes of death and thromboprohylaxis in 68 hospitals in Norway from 1987 to
1999. Acta Orthop Scand 2002;73 (4):392-399

3

Internasjonal kongress om
brannskader i Bergen
Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus arrangerer
10.-13. september 2003:
”10th European Burns Association Congress” i Grieghallen i Bergen. Vi
forventer 500 deltakere, med variert yrkesbakgrunn. Programmet er
sammensatt, med Plenary sessions med inviterte forelesere, spesielle tematiske symposier, og et rikt utvalg av frie foredrag og posterpresentasjoner.
For nærmere informasjon og tilsendelse av 2nd Announcement kontakt:

Congrex-Conference AS
P.O.Box 2694 Solli
0204 Oslo
Tlf. 22561930
E-mail: eba2003@congrex.no
2 Henning Onarheim, ass.avdelingsoverlege prof. dr.med., Anestesi- og intensivavdeling, Haukeland Sykehus, 5021 Bergen

Norsk urologisk forening 40 år
I år feiret Norsk Urologisk Forening sitt
40-års jubileum. Feiringen ble lagt til
Norsk Kirurgisk Forenings høstmøte, og
onsdag 23. oktober ble det arrangert et
seminar på Holmenkollen Park Hotell.
2 Bernt Kvarstein

4Etter velkomstord av lederen i Norsk Urologisk
Forening, direktør dr. med. Tor Erik Sand, holdt
tidligere helseminister Tore Tønne foredrag om:
”Omstillinger i helsevesenet; tilbakeblikk og utfordringer fremover.” I sitt foredrag omtalte han særlig den store forandringen som skjedde ved at
Staten har overtatt sykehusene.
Journalist i Aftenposten Anne Hafstad, holdt
foredrag om: ”Norsk helsevesen og forholdet til
pressen.” I sitt foredrag kom hun bl.a. inn på oppsøkende journalistarbeid og nevnte flere eksempler fra helsevesenet.
Viseadministrerende direktør i Helse Øst RHF
Bente Mikkelsen’s emne var:
”Funksjonsfordeling og strukturendringer i norske
sykehus etter statlig overtakelse.” Hun belyste
spørsmålet fra et prinsipielt og generelt synspunkt.
Seminaret ble avsluttet med et kåseri av professor

em. dr. med. Bjørn Klevmark om: ”Fra urologiens historie i Norge.” Han omtalte bl.a. en del pionerer innenfor medisinen og urologien i Norge.
Jubileet ble avsluttet med fest på Bogstad gård
om kvelden. Festen ble åpnet med en konsert hvor
cellisten Aage Kvalbein og pianistinnen Reidun
Askeland spilte. Etter å ha lyttet til vakker
musikk, fikk vi omvisning på Bogstad gård som er
en praktfull bygning i renessansestil, og med
møbler fra samme tidsepoke. Stedet har også spilt
en sentral rolle i Norges historie.
Festmiddagen ble holdt i Løa på Bogstad gård som

er bygget om til et flott festlokale. Der ble det servert en utsøkt middag med Per Åge Høisæter
som fremragende toastmaster. Under middagen
holdt Bernt Kvarstein et kåseri om Norsk
Urologisk Forenings historie. Det var hilsen fra
Nordisk Urologisk Forening ved Alexander Schultz.
Anne Lydersen fra Astra Zeneca hilste fra medisinske firmaer. En av de yngste urologene, Sujata
Parkar, takket for maten.
Etter middagen var det gode muligheter til å bevege seg på et stort dansegulv. 3
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SMIT 2002 – et blikk inn i
fremtidens behandlingsmetoder
Det 14. årlige kongressen i the
Society for medical innovation and
technology – SMIT- ble avholdt
på Rikshospitalet 5. - 7. september
2002. Kongressen samlet 160
deltakere fra 20 land og fire
verdensdeler. Tilbakemeldinger
viser at både deltakere og
sponsorer var svært tilfreds med
arrangementet.
4Det var stor interesse også fra sponsorer og for
første gang ble ”glassgata” på Rikshospitalet
brukt som utstillingslokale for mange utstillere
samtidig.
Kikkhullskirurgi
SMIT ble opprinnelig etablert som en organisasjon
for å fremme minimal invasiv behandling, men
laparoskopisk kirurgi blir i dag allerede presentert
ved en rekke internasjonale spesialkongresser.
Dessuten dekket store urologiske, thoraxkirurgiske
og gastroenterologiske kongresser dette området.
På samme vis dekker de store radiologsike kongressene som RSNA det meste innen konvensjonell intervensjonsradiologi.
Generalforsamlingen i SMIT besluttet derfor for tre
år siden å fokusere mer på innovasjon innen teknologisk medisin. Det vil si morgendagens kikkhullskirurgi og intervensjonsradiologi. På møtet i
Oslo ble dette demonstrert til gagns.
2 arbeidsgrupper
SMIT har foreløbig to arbeidsgrupper: SMITROB og
SMITIMAGE. På SMITROB sesjonen ble det spesielt fokusert på automatiske skopholdere og tracking systemer ved robotisert kirurgi, samt en presentasjon av prof Smokodub fra Ukraina ang
endoskopisk applisering av stamceller. Det var
dessuten fokus på simulatorer og trening innen
robotkirurgi.
SMITIMAGING møtet ble i sin helhet viet stenter
og implantater i MR. MR utsetter verken pasient
eller operatør for stråler og man har derfor bedre
tid. MR gir også mulighet for intravasal tracking og
flowmålinger direkte, men ulike legeringer kan gi
artefakter. Sesjonen som omfattet representanter
både fra klinikk og industri, gav indikasjoner på at
fremtidens intervensjonsradiologi sansynligvis vil
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foregå mer i MR rommene. Andre temaer var roboter i klinisk praksis robotteknologi, fremtidig
læring, betydningen av simulatorer og et spesialsymposium om stenter i MRI.
Nyttige seminarer
Første dag ble det avholdt et eget seminar om de
orgasnisasjonsmessige utfordringene som ligger i
ny teknologi. Kombinasjonen av bildeveiledede og
åpne prosedyrer vil kreve endringer i strukturen i
sykehus og derved også i opplæring og spesialisering. Denne utviklingen truer den eksisterende
maktstrukturen i sykehusene. Dette spesialsymposiet ble ledet av tidligere helseminister Werner
Christie med professor Ole Berg ved senter for
helseadministrasjon som hovedattraksjon.
Andre dag var temaet biosensorer. Utvikling av
detektorsystemer vil endre overvåkning av pasienter. Nanoteknologi vil føre til at fremtidens intervensjon kan skje på cellenivå. Richard Satava viste
i sin innledning til nye forsøk der glucosesensorer
kan kobles til nano systemer som kan produsere
insulin.Kees Grimbergen presenterte det siste inne
taktil sensing.
3D visuakisering og navigering
Et annet hovedtema var 3D visualisering og navigering. I dag brukes ultralyd, MR, CT og røntgen til
navigering under minimal invasiv intervensjon.
Sammen med minimal invasiv viedotekninkk, vil
disse teknikkene endre vår forestilling om minimal
invasiv behandling. I Trondheim er det utviklet 3D
ultralydteknikker som kan brukes til navigering og
monitorering under intracranielle inngrep. Ved
Intervensjonssenteret på Rikshospitalet benyttes
intraoperativ MR til det samme formål.
Eigil Samset fra Intervensjonssenteret på

Rikshospitalet demonstrerte overvåkning av cryobehandling av lever svulster i tredimensjonale MR
bilder. I fremtiden vil vi ikke lenger operere med
bilder overført direkte fra kameraet til en skjerm,
men ved hjelp av proseserte bilder der tredimensjonale bildevolumer fra ulike kilder som video,
ultralyd, MR eller CT er fusjonert i en sålkalt ”augmented reality” der kirurgen får ”supermannsyn”.
En egen sesjon omhandlet implantater, fra radiologisk avdeling ved St Olavs hospital ble resultatene
av stentgraft behandling av aortaaneurysmer tatt
opp. Fra Trondheims-miljøet ble også deres
program for ”skreddersydde” hofteproteser
presentert. Basert på preoperativ CT undersøkelse
spesiallages en skreddersydd protese tilpasset
pasientens hofte. Magne Brekke fra Ullevål sykehus gikk gjennom de ulike radiologisk veiledede
implantater som er tilgjengelige i dag.
En egen sesjon viet kirurgisk trening ble åpnet av
Richard Satava som beskrev de nye paradigmene i
kirurgisk opplæring. I dag blir simulatorer i økende
grad en mulighet ved kirurgisk trening. Men utfordringene er mange. Det er fortsatt vanskelig å
modulere vevet som reagerer troverdig ved
skjæring og sutur i et dataprogram. Men en rekke
sentre demonstrerte simulatorer for f. eks hjertekateterisering, anastomosesuturering etc.
Roboter
Thermal kirurgi der vev fjernes enten ved frysing
eller oppvarming er en gammel teknikk. I dag har
vi nye metoder både for å applisere termisk energi og ikke minst for å monitorere temperaturen i
vevet, slik at man kan sikre en radikal vevsdestruksjon.
En rekke roboter har vært i klinisk bruk de siste 3
årene, men hvor stor betydning har roboter i
klinisk praksis? I en egen sesjon ble erfaringene

Fra venstre: Dr Andreas Meltzer
fra Mühlheim i Tyskland, tidligere
Helseminister Werner Christie,
Professor Erik Fosse, Rikshospitalet.

Ny nestleder i
Norsk Kirurgisk Forening
Etter at Kirsten Krohg-Sørensen
har bedt om avløsning, ble Tom
Glomsaker valgt til ny nestleder i
NKF på årets generalforsamling.
Navn:
Tom Glomsaker, 43 år
Spesialitet: Gastrokirurg, MHA
Stilling:
Avdelingssjef og avdelings
overlege, kirurgisk avdeling,
Sykehuset Innlandet, Gjøvik

4Hva er NKF's viktigste oppgave?

med da Vinci og Zeus systemet både innen hjertekirurgi og abdominalkirurgi lagt fram. Professor
Börner la fram resultatene med dedikerte ortopediske roboter. Sentra som har innført bruk av robot
systematisk kan dokumentere en egenverdi med
slike systemer.
Nye operasjonsstuer
Bildeveiledet behandling er i dag mer enn videoskop eller røntgenveiledet kateterteknikk. Møtet
ble avsluttet med en presentasjon ulike MR, CT og
ultralydveiledede metoder. I dag kombineres i
større grad metoder som tidligere var forbeholdt
radiologer med kirurgiske og endoskopiske prosedyrer. Skillet mellom spesialitetene utviskes. En
gjennomgang av framtidens operasjonsstuer viser
at det bygges stadig fler stuer for multimodal bildeveiledning, der ulike bildemodaliteter kombineres for å utvide grensene for minimal invasiv og
bildeveiledet behandling.

-NKF`s viktigste rolle i nærmeste framtid er etter
min oppfatning å bidra til å fremme kirurgien i
Norsk helsevesen både innen fag, utdanning,
ledelse og organisasjon. NKF må aktivt være med
i den samfunnsdebatt som pågår og ytre konsekvenser for de kirurgiske er fag ved forskjellige
organisatoriske eksperiment. NKF må være en
samlende paraplyorganisasjon for alle de kirurgiske fag.3

Nytt styre i NKF
Nr Forening Tittel

Fornavn

1

NKF

Overlege

Hans-Petter Næss

Sandefjord sykehus

2

NKF

Overlege

Tom

Glomsaker

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

3

NKF

Ass.lege

Gerd

Tranø

St. Olavs Hospital HF

4

NKF

Ass.lege

Knut Magne Augestad

UNN

5

NKKF

Overlege

Odd

Grenager

Akershus Universitetssykehus HF

6

NOF

Overlege

Eivind

Witsø

St. Olavs Hospital HF

7

NFGK

Overlege

Arne

Bakka

Akershus Universitetssykehus HF

8

NTKF

Overlege

Rune

Haaverstad Hjerteklinikken St. Elisabeth,
St. Olavs Hospital HF

9

NBKF

Overlege

Borger

Loe

St. Olavs Hospital HF

10 NUF

Sjeflege

Tor-Erik

Sand

Akershus Universitetssykehus HF

2 Professor Erik Fosse,

11 NKF

Overlege

Torgeir

Løvig

Aker sykehus

Intervensjonssenteret, Rikshospitalet

13 NKF

Klinikk sjef Lars R.

Vasli
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Neste SMIT kongress avholdes i Amsterdam
28-30 august 2003. For nærmere informasjon
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