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Kirurgen . . .
…har fått ny redaksjon, som med stor iver har tatt på seg jobben med å videreføre
det gode arbeidet som Kirsten Krogh-Sørensen har nedlagt de siste årene.
Redaksjonskomiteen som består av Odd Grenager, Tom Glomsaker, Rune
Haaverstad, Ragnar Madsen, Ola Røkke, Tor-Erik Sand og Eivind Witsø, har alle
deltatt i planleggingen og utformingen av bladet. Redaksjonskomiteen har fått en
bred sammensetning. Alle de store kirurgiske spesialitetene, er representert.
På den måten håper vi å kunne formidle stoff som har felles interesse for alle de
kirurgiske spesialitetene. Vi ønsker at Kirurgen skal være et fora for nyhetsformidling, trender og utviklingstrekk. Den bør gi kirurger nyttig informasjon og
skape debatt i det kirurgiske miljø.
Flere av artiklene i Kirurgen illustrerer at mye av dagens omstilling og endring, er
forankret i økonomiske hensyn. Vi må passe på at økonomi ikke blir det sentrale
temaet i den kirurgiske hverdagen. Fokus på faget, utvikling av faget og pasientens
beste, må være det vi er opptatt av. I denne forbindelsen er det godt å se at
Høstmøtet hvert år samler stor oppslutning. Høstmøtet er en bekreftelse på at de
aller fleste fortsatt er mest opptatt av det kirurgiske faget, og at det utføres en
betydelig innsats i utviklingen av faget og forbedring av pasientbehandlingen.
I dette nummeret finner dere informasjon og frister for innsending av abstrakt til
Høstmøtet 2003. Jeg håper at alle tar ansvaret for å bidra til utvikling av kirurgien,
enten ved egne bidrag, eller ved å stimulere kolleger til å sende inn foredrag.
Uten det faglige engasjementet vil vi få en fattigere hverdag og intet Høstmøte.
Sett dere ned og forbered et faglig innlegg til Høstmøtet, det vil gjøre dere
"rikere", og gavne pasienten og norsk kirurgi.

GOD SOMMER!
Lars R. Vasli
Redaktør
lars@vasli.no
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Faglige premisser
for beslutninger
– til hvilken pris?
Først vil jeg gratulere den nye redaksjonskomitéen og redaktøren
med den nye utgaven av Kirurgen. Vi håper dette konseptet vil gi oss
et innholdsrikt og økonomisk bærekraftig blad.

4I mange år har vi ergret oss over beslutningstakere i helsevesenet som mangler innsikt i medisinske spørsmål. Vi har sett direktører komme og
gå, og vi har måttet ”lære opp” nye hver gang.
Hverdagen tynges i økende grad av tiltak iverksatt
av ledere uten tilstrekkelig innsikt i nytten av dem
eller kostnadene ved dem. Ingen ville høre på oss!
Da Staten overtok og gjorde styrene ”profesjonelle” og sykehusene til foretak, syntes vi å merke at
interessen for faglige råd økte hos ledelsen en del
steder. Hadde sykehusledelsen frigjort seg fra den
fylkes-kommunalt korrekte legeskeptiske holding
og fått lov til å tenke mer rasjonelt ? Vi så at leger
fikk lederstillinger i foretakene og ble attraktive
medspillere i alt fra funksjonsfordeling til DRGkoding. Dette var meget positive utviklingstrekk.
Nå synes det som om den harde økonomiske hverdag har overtatt arenaen. Vi hører stadig mer om
styrer som krever høyere produksjon og effektivitet. Kvaliteten skal være ”bra nok” og kreativiteten skal være av en helt annen verden enn før når
det gjelder å løse oppgavene på nye og billigere
måter. Om det gjøres faglig korrekt er heller ikke
så nøye hvis pasientene er fornøyde (kunden har
alltid rett). Faglige råd er bare verd å lytte til i den
grad de kan føre til større kostnadseffektivitet. De
regionale foretakene har alle behov for faglige råd
i sine beslutningsprosesser, men ulike måter å forholde seg til de medisinske fagmiljøene på når de
skal utforme strategi eller ta beslutninger om for
eksempel ressursfordeling og oppgavefordeling.
Noen bruker ”legeforeningen” og noen velger selv
enkeltpersoner fra fagfeltene. Når ”fagmiljøene”
brukes i en utredningsfase, har det vært en tendens til at resultatet ikke blir sendt på høring, fordi
”fagfolkene har vært med i prosessen”.
Dette kan skje selv om tilrådninger og beslutninger avviker betydelig fra de faglige rådene.
Det er flott at leger blir tatt med i prosessene og at
de gjør en god jobb. Men vi skal ikke godta at

disse blir brukt som gisler for beslutninger som
ledelsen må ta. Utredninger må derfor sendes på
høring til legeforeningens tillitsvalgte, til berørte
ledere osv. selv om leger har gitt sine råd i prosessen.
DRG og ISF, moralske og etiske
utfordringer.
Et annet eksempel på tidvis problematisk samarbeid mellom fag og ledelse i foretakene, er ISF og
diagnosebasert økonomisk inntjening. DRG-systemet sammen med foretaksmodellen er laget slik at
det vil kunne oppmuntre til kreative tilpasninger.
Presset på ”riktig” kodepraksis er stort og det er
ikke alltid bare én måte som er riktig. Det er bare
leger som kan sette diagnoser og vite hva som er
korrekt. Media slår opp saker om diagnosekoding
på en måte som får det til å se ut som om leger får
prosenter av DRG på lønnsslippen.
Helseministeren må benytte nesten enhver anledning til å mane legestanden til å holde på sine
etiske verdier og stå imot ledernes press og egne
fristelser mot å tøye DRG-systemet til fordel for
egen avdeling.
Det er all grunn til å lytte til det han sier. Fristelsen
til å få være med på å forme helsevesenet må ikke
bli så stor at vi ender som gisler for uetiske beslutninger. Det samme gjelder diagnosekoding, som
skal være faglig og etisk korrekt. Det skal ikke
være vår oppgave å kompensere for svakheter i
systemet med egen integritet som innsats. DRGsatsene har ikke et presisjonsnivå som gjør det
egnet som grunnlag for budsjett på enkeltavdelinger, kanskje ikke engang på hele sykehus.
Nettopp derfor er det foreslått at DRG-inntektene
overføres til RHFene som deretter fordeler midler
til foretakene på grunnlag av for eksempel aktivitetsbasert budsjettering.
Det er derfor utilbørlig press dersom sykehusledelsen budsjetterer enkeltavdelinger stramt på
grunnlag av disses egne DRG-inntekter slik at de

2 Hans-Petter Næss, leder

ser seg nødt til å styre aktiviteten etter DRG i stedet for faktiske behov.
Det er mye som kan sies om ”kodesaken” i Helse
Sør. Det vi i hvert fall har sett eksempel på i denne
saken, er at ledelsen jakter nedover i systemet
etter syndebukker. Det er vi som må kode diagnosene våre, og vi må ta hensyn til visse retningslinjer som systemet krever for å registrere riktig DRG.
Skal vi unngå å bli offer, må vi være uhyre varsomme med å tenke på sykehusets økonomi når vi
setter diagnosekoder.
Norsk kirurgisk forening, liv laga?
Grenspesialiseringen i kirurgi omfatter så å si alle
deler av faget, og ingen områder er eksklusive for
den generelle kirurgi. Vår forening har derfor problemer med å fungere på samme måte som de
andre spesialforeningene som har definerte fagområder. Det kirurgiske miljø har innsett dette, og
også vært opptatt av at noen eller noe sørger for
at de kirurgiske fag holdes samlet om de ting de
fortsatt har felles. Derfor ble foreningen for tre år
siden forsøkt laget som en paraplyorganisasjon for
de kirurgiske fagområdene. Tiden viser at det grepet som da ble tatt ikke har gitt det ønskede resultat. Foreningen er bare én av mange kirurgiske foreninger, sidestilt i alle henseender.
Styresammensetningen er slik at styret er blitt
svært stort, og representantene for de andre foreninger har en tendens til å oppfatte Nkf og arbeidet der som sekundært til ”egen” forening. Eget
fagutvalg har det ikke vært mulig å etablere i de to
siste styreperiodene. Det er likevel ikke tvil om at
mange kirurger ser behovet for en samlende forening som ivaretar hele det kirurgiske fagområdet
på en overordnet måte. Spørsmålet er hvordan det
gjøres. Jeg har mine oppfatninger, men ser gjerne
at vi får en dialog med medlemmene om dette. Jeg
viser til Torgeir Løvigs artikkel (se side 14) i dette
bladet som et godt utgangspunkt for debatt.3
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Hvordan har
foretaksmodellen
påvirket kirurgien?
Omorganiseringen av Helse-Norge er igang for fullt. Et betydelig antall spaltemeter i
norsk presse viser at temaet har stor allmenn interesse. I en slik prosess settes ofte
fokus på omstrukturering, rasjonaliseringsgevinster, interne maktkamper etc.
Kunder og fag kommer ofte i bakgrunnen. En referanse kan være den nye fusjonen
mellom DNB og Gjensidige Nor. Men helse er ikke bank, og det er derfor et tankekors
hvis byråkrater og økonomer, som er vant til å ha fokus på markedskrefter, lønnsomhet og rasjonalisering, får styre utviklingen av Helse-Norge. Det norske
helsebudsjettet har imidlertid en størrelse som gjør det viktig å kunne foreta
prioriteringer basert på ulike hensyn. Det bør i alle fall være all grunn til at norske
kirurger nå må organisere seg, engasjere seg og påvirke prosessen, hvis man ønsker
å delta i utformingen av fremtidens helsetjenester. Men hva har skjedd til nå?
Hvilke konkrete erfaringer har man fra ulike helseforetak og forskjellige
grenspesialiteter innen kirurgien? Kirurgen har fått noen reaksjoner fra grasrota.

Sykehuset Innlandet
– et stort luftslott!
4Under denne headingen har redaksjonsmed-

lem og nestleder i NKF Tom Glomsaker kommet
med en del kraftsalver til journalisten i Oppland
Arbeiderblad. Han retter i artikkelen kritikk mot
organiseringen, der ”gode, gamle” Gjøvik
Sykehus nå innlemmes i ”Sykehuset Innlandet HF”.
Glomsaker sier han er redd for at den store omorganiseringen vil slå beina under mye av det gode
arbeidet som allerede er gjort ved sykehuset. For
1 1/2 år siden overtok han ansvaret for kirurgisk
avdeling ved Gjøvik sykehus, nå har han sagt opp
sin stilling.
Han mener at sykehusets kirurgiske avdeling nå kan
tilby pasientene god kvalitet, høy service og nærmest
ingen ventelister. Også blant de ansatte hersker
det en ny entusiasme og tilfredshet. Den forandringsviljen som de ansatte ved avdelingen har vist,
har han ikke sett maken til ved noe annet sykehus.
Hvorfor er sykehuset Innlandet
et luftslott?
Glomsaker mener at Gjøvik sykehus i større og
større grad vil miste sin selvråderett, og dermed
ikke være herre over egen utvikling. Eksperimenteringsiveren er stor for tiden, og penger som burde
gått til pasientbehandling forsvinner i det store
omstillingsprosjektet. For å utøve god ledelse, må
det være samsvar mellom fullmakter og ansvar.
Ledelsen bør være der beslutningene skal tas, og
det er lokalt. Gjøvik sykehus, i motsetning til sykehusene på Hedemarken, har i mange år skjært ned
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til beinet økonomisk, og ostehøvelprinsippet som
nå benyttes for å spare penger i Helse Øst, rammer
derfor Gjøvik spesielt hardt, mener Glomsaker
Sparetiltak og forenkling
- Vi er nå pålagt å komme med sparetiltak som vil
gå ut over pasientene. Vårt kostnadsnivå er allerede
så lavt at jeg ikke kan godta ytterligere innsparinger. Millionene som i dag benyttes til nok en
profilendring, tapper systemet. Det er i tillegg
svært energikrevende for de ansatte som til enhver tid må leve med usikkerhet på arbeidsplassen.
Ett av målene til den nye helsereformen er å gjøre
beslutningslinjene kortere. En god målsetting, ifølge
Glomsaker. Virkeligheten er likevel i ferd med å bli
det stikk motsatte.
Trenger akuttilbud
I disse dager henger fødeavdelingens framtid i en
tynn tråd, og om ikke lenge vil akuttberedskapen i
Oppland og Hedmark bli et meget hett tema. Alle
de seks sykehusene har i dag akuttberedskap, men
dette skal etter sigende reduseres til to eller tre.
- At det må gjøres noe med akuttberedskapen, er
de fleste enige om. Men at det skal ramme Gjøvik,
er på ingen måte fornuftig, sier overlege Tom
Glomsaker. Sykehuset har etter min oppfatning en
ideell størrelse, og behovet er utvilsomt tilstede, sier
Glomsaker, og maner til kamp.
Pasientene rammes
- Det beste bidraget Helse Øst kan gi pasientene
er en godt fungerende og handlekraftig lokal
organisasjon som samarbeider i nettverk. Det skaper motivasjon og kreativitet blant de ansatte,
avslutter Glomsaker, som stiller et stort spørsmål

om en sammenslåing av alle sykehusene i
Oppland og Hedmark er rett veivalg.
Tar reaksjonene med knusende ro
Artikkelen skapte reaksjoner og svar fra direktør
for Sykehuset Innlandet HF, Torbjørn Almlid kom
raskt. Han er ikke overrasket over at omorganiseringen som nå foregår i helsesektoren blir møtt
med motstand også blant de ansatte. - Det nye
store helseforetaket er gjenstand for både stor
skepsis og negative holdninger. Det er derfor en
stor utfordring for oss å bevise at dette er rett vei
å gå, sier direktøren.
At den erfarne kirurgen Glomsaker har liten tro på
den nye styringsmodellen, at omstillingsprosjektet
er et pengesluk og at sykehusene, som er underlagt SI, på sikt vil miste sin selvråderett, tar han
med knusende ro.
- Tom Glomsaker har hele tiden ment at det er viktig
at hvert enkelt sykehus må ha en stor grad av selvstyre. Der er vi uenige, men han er absolutt ikke
alene om den holdningen. Det er ingen tvil om at
den nye styringsmodellen har blitt møtt med
meget variabel entusiasme, innrømmer Almlid.
Almlid tar det som en stor utfordring å bevise at
omorganiseringen gir en tilleggseffekt både for
pasientene og de ansatte. Det er en krevende
jobb, og han ber derfor om tid til å foreta de rette
valgene. Å vinne sine egne er i seg selv en stor
oppgave for SI.
Hvordan driften av sykehusene i Oppland og
Hedmark til syvende og sist blir, er foreløpig veldig
uvisst. Mange og store utfordringer venter, og
Almlid hevder å være åpen for de innspill som
måtte komme. En ting er han likevel veldig opptatt
av å opprettholde, og det er det enkelte sykehus’s
lokale forankring. Målet er å skape et helhetlig
sykehustilbud. Men ingen ting blir helt som før,
det lover han.
Avventende
Adm. dir. for sykehuset i Gjøvik, Wencke Furuseth
velger å ikke kommentere utviklingen knyttet til SI
før en del av veivalgene er gjort denne våren.
- Vi er veldig spente på hva som nå kommer til å
skje spesielt med tanke på funksjonsfordelingen,
er det eneste hun vil si om den saken.
At Tom Glomsaker ikke har tro på den modellen SI
representerer, vil Furuseth ikke uttale seg om.
- At han valgte å stå fram med sin mening er greit.
Det er viktig å få fram ulike synspunkter. Vi som
ledere må lytte til det alle sier, både det som er
positivt og negativt, sier hun diplomatisk. 3

– At det må gjøres noe med akuttberedskapen, er alle enige om. Men det bør
ikke ramme Gjøvik Sykehus, sier
Tom Glomsaker

New York gjøres ca. 100 leverreseksjoner pr. år.
Enkelte publikasjoner angir at ca. 10 prosedyrer pr.
år er tilstrekkelig for å opprettholde kvaliteten.
I tillegg til volum vil avdelingens faglige profil,
spesielle kompetanse og ressurser kunne bety noe
for funksjonsfordeling. Intervensjonssenteret på
Rikshospitalet og laparoskopi-senteret ved St.
Olavs Hospital er eksempler på at menneske og
maskin kommer sammen og gjør spennende ting.
Utstyr til Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM)
for fjernelse av tumores i rektum er dyrt, og er så
langt kjøpt inn av 5 sykehus i Norge.

Ingen store
endringer
innen gastro
Ola Røkke,
Forening for gastroenterologisk kirurgi
4Det har lenge vært en viss regional og nasjonal
funksjonsfordeling innen gastroenterologisk
kirurgi. Innen hver helseregion har funksjonsfordelingen vanligvis fulgt sykehusstrukturen, der de
store sykehusene har behandlet de «tyngste»
pasientene, som f. eks. cancer i øsofagus, lever og
pancreas. Enkelte sjeldne tilstander er samlet i
noen få nasjonale sentra, som f.eks. mer omfattende medfødte misdannelser, sarcomer og andre
cancersykdommer som kan kreve omfattende og/
eller multiomodal behandling. Sykehusreformen
har pr. idag ikke ført til vesentlige endringer i funksjonsfordelingen innen gastroenterologisk kirurgi i
forhold til tidligere.
Det finnes meg bekjent heller ingen formelle utvalg
med beslutningsmyndighet i denne saken. Ett

spørsmål er en eventuell regional fordeling. Neste
spørsmål er eventuelle nasjonale fordelinger. Ennå
har ikke regionene hatt kapasitet til å ta opp dette.
Pasientstrømmen til sykehusene styres i hovedsak
av tre faktorer: Bærekraftig kompetanse, opptaksområder og fritt sykehusvalg. I tillegg kommer
eventuelle formelle beslutninger/avtaler innen
eller mellom styrene i landets 5 helseregioner og
mange foretak.
Hvor fører volumdiskusjonen?
Bærekraftig kompetanse innebærer et faglig miljø
der en gruppe kirurger har nødvendig spisskompetanse, ressurser og pasientvolum som skal sikre
kvalitet i utredning og behandlingen. Det er i dag
tro på relasjonen mellom volum og kvalitet. Dette
er i seg selv et signal til sentralisering, spesielt for
kirurgiske prosedyrer og utredning som gjøres
mindre hyppig, som reseksjoner av øsofagus, lever
og pancreas, kompliserte rekonstruksjoner av
analsphincter, foecal inkontinens mm. Det er ennå
usikkert hvor volumdiskusjonen vil føre oss. Listen
over prosedyrer kan være lenger eller kortere. Hva
som er et tilstrekkelig stort volum er også usikkert.
Ved Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i

Stordrift og markedskrefter
Et opptaksområde er et geografisk ansvarsområde
for et sykehus når akutt sykdom oppstår.
Stedvis i Norge foregår en viss diskusjon mellom
foretakene om omfordeling av opptaksområdene,
og dermed pasientgrunnlaget. Noen regional
funksjonsendring innen gastroseksjonene har ikke
skjedd ennå, og kan eventuelt bli problematisk.
Innen bløtkirurgien er det gastroseksjonene som
har det høyeste antall øhj.-innleggelser.
Eksempelvis har antall øhj.-innleggelser ved
Haukeland sykehus mer enn doblet seg de siste 20
år, og utgjør ca. 70 % av alle øhj.-innleggelser
innen bløtkirurgien på sykehuset. Tendensen er
trolig representativ for resten av landet.
Fritt sykehusvalg innebærer en åpning for
markedskreftene. Ennå har ikke dette ført til de
store endringer.
Økt samarbeid i regionen
Et alternativ til økt funksjonsfordeling er et mer
formelt samarbeid innen regionen. Dette er opprettet i helseregion Nord-Norge, i form av en felles
registrering av behandlingsresultater innen regionen.
Enkelte sykdomskategorier er valgt ut for prospektiv registrering. Organisasjonen er på plass med
økonomi, sekretær, ansvarlige. Tanken er at man
ved et formelt, forpliktende samarbeid med regelmessig analyse og diskusjon av resultater, vil
bygge opp et positivt og trygt faglig miljø. Det vil
ved dette være muligheter for å oppdage kvalitetsavvik og gjøre endringer.
Det er flere veier framover. Mange har meninger
om organiseringen av kirurgiske avdelinger.
Kunnskap og prosedyrer oppstår og endrer seg i
høyere tempo enn tidligere. Grunnlaget for
aktiviteten må være kvalitet og sikkerhet for de
menneskene vi behandler. 3
7
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Ingen stor entusiasme
for reformen ved
thoraxkirurgiske
klinikker
Rune Haaverstad,
leder Norsk Thoraxkirurgisk Forening
4En rundspørring til norske thoraxkirurgiske sentra
viser at reaksjonene er nyanserte i forhold til de ulike
faktorer vedrørende foretaksformen og avdekker et
visst håp om forbedringer til pasientenes beste.
Her er de viktigste problemstillinger som ble reist:
Har styring av pasientstrømmen innen
hjertekirurgi blitt bedre?
Kommentar: Det har ikke skjedd noen vesentlig
endring, men sykehusene har blitt mer bevisst sin
funksjon som servicebedrift for pasienter.
Har styring av pasientstrømmen innen lungekirurgi blitt bedre?
Kommentar: Det har ikke skjedd noen endring
ennå, men en forventer at det snart rettes økt
fokus på lokalisering av lungekreft-kirurgien i forhold til volum og kvalitetskriterier.

Ingen avklaring på
barnekirurgi
Kristin Bjørnland, leder
Spesialitetskomiteen i barnekirurgi og
Borger Loe, leder Norsk Barnekirurgisk
Forening
Det er tre barnekirurgiske avdelinger i Norge, to i
Oslo (Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus) og en i Trondheim (St Olavs hospital). Når det
gjelder funksjonsfordeling mener vi at den største
utfordringen er å samle all barnekirurgisk virksomhet (dvs kirurgisk behandling av alvorlige medfødte
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Har økonomien blitt mer velordnet
og bedre?
Kommentar: Det legges generelt mer vekt på økonomistyring på avdelingsplan enn tidligere. Således er økonomien blitt mer velorganisert, men
ikke nødvendigvis mer oversiktlig.
Grunnen til dette er forskjellig betalingspraksis i
de ulike foretakene og mer intern fakturering på
sykehusene. Når det gjelder økonomisk resultat er
utfallene ulike.
Generelt har økonomien ikke blitt bedre – noen
har det til og med verre. DRG-koding og betaling
for operasjoner trenger kontinuerlig revisjon og
mange prosedyrer innen thoraxkirurgi har i dag en
ugunstig finansiering pga. mangelfull vektlegging
i DRG systemet.
Har foretaksmodellen ført til unødvendig
mye byråkrati?
Kommentar: Det har blitt betydelig mer papirarbeid, møtevirksomhet og rapporteringspraksis.
Mye av dette oppfattes som unødvendig byråkratisk og svært fordyrende.
Har foretakene i dag visjoner for faglig
prioritering og utvikling; eller bør de ha det?
Kommentar: Foretakenes visjoner går på økonomi,
rasjonalisering og DRG. Foretakene har aldri hatt
faglige visjoner. I Norge er det nærmest umulig å

finne eksempler på at noe faglig nytt er satt i verk
som følge av administrative avgjørelser; snarere
tvert om. Nye behandlingstilbud blir ikke skapt ved
hjelp av helsereformer. På det faglige plan er det
i dag ingen seriøs dialog mellom klinikkene og
foretakene. Håpet ligger i fagdirektørene og regionale fagråd som noen steder kanskje begynner å
fungere.
Gir foretaksmodellen et kvalitativt bedre
behandlingstilbud med kortere ventetid for
pasientene?
Kommentar: Fritt sykehusvalg vil på kort sikt utligne forskjellene mellom foretakene. Den økte
konkurransen gir kortere ventetid og bedre service
for pasientene.

Karkirurgene viser til
sin egen utredning og
rapport
Strukturutvalget i Karkirurgisk forening har skrevet
en rapport som foreningen har behandlet og godkjent. Denne brukes nå aktivt i møtet med
Helseforetakene.3

Ingen endringer for
nevrokirurger

Ingen sammenslåing
for plastikk

Morten Lund Johansen,
leder Norsk Nevrokirurgisk Forening
Nevrokirurgi eksisterer i Norge som et fag der det
kun finnes fulle avdelinger på universitets-/regionssykehusninvå. I tillegg er noen få nevrokirurger
ansatt ved sentralsykehus og utfører her stort sett
vertebrogene inngrep. I Rogaland er det ansatt to
nevrokirurger der disse i tillegg til vertebrogen
aktivitet også utfører Parkinsonkirurgi. Vi tror ikke
at den nye eierstrukturen vil føre til vesentlige
endringer i avdelingsstrukturen. Sett fra et faglig
ståsted er det verken aktuelt å legge ned noen
avdelinger eller å bygge opp nye. 3

Kjartan Arctander,
leder Norsk Plastikkirurgisk Forening
Det har vært avholdt møter mellom Helseforetakene
sør og øst mht. evt. sammenslåing av de to plastikkirurgiske avdelingene i Oslo. Man kom til den konklusjon at det ikke var ønskelig med noen sammenslåing. Dette var også helt i tråd med de to avdelingsoverlegenes syn. Plastikkirurgisk avdeling ved
Ullevål har som kjent en stor grad av akuttpasienter. Rikshospitalets plastiskkirurgiske avdeling har
en rekke flerregionsfunksjoner og landsfunksjoner.
Man fant det således lite hensiktsmessig å slå sammen så ulike behandlingssteder.3

misdannelser, nyfødtkirurgi og solide svulster) i en
av de tre spesialavdelingene. Det foregår i dag en ikke
ubetydelig operativ behandling av små barn med
slike tilstander (eks. gastroschise, diafragmahernie,
Mb Hirschsprung) utenfor de barnekirurgiske sentra.

som utføres ved de barnekirurgiske avdelingene i
Norge holder internasjonal bra standard og frykter
at pulverisering av ansvar for denne svake pasientgruppen vil gi barna et dårligere tilbud. Ved fjernelse av spesialiteten vil Norge igjen bli ”annerledeslandet” siden praktisk talt alle land i Europa
har barnekirurgi som gren- eller hovedspesialitet.
Når det gjelder funksjonsfordeling mellom de barnekirurgiske avdelingene, behandles barn med
kirurgiske lidelser og samtidig alvorlige hjertesykdom ved Rikshospitalet. Den nye foretaksreformen
har foreløpig ikke medført endringer i denne
sammenheng, men det er sannsynlig at endringer
vil komme, og miljøene er positive til hensiktsmessig funksjonsfordeling. 3

For øvrig er det kirurgiske, det barnekirurgiske og det
pediatriske miljø svært uenige i rapporten som sekretariatet i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av
leger og legefordeling har sendt ut til høring. Her
foreslås barnekirurgi fjernet som spesialitet – utelukkende med den begrunnelse at det er så få barnekirurger. Hvordan rekruttering til og kvalitet på
barnekirurgisk virksomhet skal sikres, er overhodet
ikke vurdert. Vi har dokumentert at den virksomhet

Husk det 79. Høstmøtet 20. - 24. oktober 2003!
Planleggingen av det 79. Høstmøtet
i Norsk Kirurgisk Forening er i full
gang. Det gjelder forhåpentligvis
også for alle dem som skal bidra
med foredrag og presentasjoner
4Gjør klar foredrag og presentasjoner til
Høstmøtet. Siste frist for innsending av
abstrakt: 28. august 2003

INSTRUKSJON FOR INNSENDELSE AV
ABSTRAKT:
Alle abstrakt må skrives på
følgende måte:
• Skrifttype Times New Roman font, størrelse 12.
• Abstraktet skrives i WORD.
• All tekst må være skrevet innenfor en ramme
av 15 x 22 cm.
• Venstre marg skal være rett.
• Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
• OVERSKRIFTEN SKRIVES MED STORE
BOKSTAVER.
• Forfatterens navn skrives på ny linje med
foredragsholderens navn først.
• Alle abstraktene må sendes elektronisk som
”attachment” til Høstmøtets e-post adresse;
nkf-host@online.no
• Alle må kontrollere at de får en kvittering
med returmail på mottatt abstrakt.
• Ta kontakt med NKF’s sekretariat hvis du
ikke har mottatt kvittering innen den 5/9-03.

DAG

DATO

Mandag

20.okt.

Tirsdag

21. okt.

Onsdag

22. okt.

Torsdag

23. okt.

Fredag
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24. okt.

SAGA-AB

NB! Bare PC presentasjoner i 2003 !
Alle foredragsholderne får nå bare muligheten til å
bruke PC (Powerpoint) og videokanon som teknisk
hjelpemiddel under Høstmøtet. Mye tid og frustrasjon er spart etter denne overgangen. Alle foredragsholdere må i god tid levere presentasjonene til vårt tekniske sekretariat.
Under Høstmøtet 2003 vil det være et eget ”teknisk sekretariat” der alle PC baserte foredrag
må leveres inn minst 5 timer før foredraget skal
presenteres. CD-rom eller diskett, som du som
foredragsholder bringer med deg, vil bli lastet ned
på en sentral server av teknikere. Herfra blir foredragene fordelt ut på de ulike møterom. Det er viktig at alle foredrag leveres som powerpoint filer.
Disse gis fil-navn, før de leveres, som svarer til foredragsnummeret i abstraktboken,
og brevet som bekrefter tid og sted for
foredraget. Brevet vil bli sendt ut senest
2 uker før Høstmøtet starter.

SAGA-C

AUDI-A

AUDI-B

g Traume-symp.

g Mamma-ca-kurs

g DKFO-debatt
g Ortopedi -ff

g Ortopedi-symp.

g Traume-symp.

g Mamma-ca-kurs

g Ortopedi-symp.

g Traume - ff

g Gastro - ff

g Mamma-ca-kurs

g NKF-symp.

g Ortopedi - ff

g NKF-GF

g Ortopedi - ff

g NOF-GF

g Gastro - ff

g NFGK-GF

g Urologi - ff

g NUF-GF

og inn i Valhall. Det medfører at Ortopedene vil benytte møterom Saga C til mange av sine foredrag.
All informasjon om Høstmøtet 2003, program, frie
foredrag og hotellbestilling, finner du på Høstmøte
2003 linken på www.legeforeningen.no/nkf
fra og med den 1. august 2003.

Tabellen under viser en skjematisk foreløpig møteplan for Høstmøtet. Frie foredrag er betegnet ”ff ”i
tabellen. Det blir holdt et betydelig antall symposier på tirsdag. Ikke alle symposiene er endelig
bekreftet, og det tas forbehold om endringer avhengig av antall påmeldte foredrag og symposier.
En vil se at alle generalforsamlingene (GF) i de
store spesialitetene blir holdt på torsdag før
KIRURG-MIDDAGEN. Vi håper alle setter av denne
kvelden til sosialt samvær med kolleger.
Nytt møterom Saga C. Nytt av året er at de fleste
utstillingene blir flyttet ut av korridorene og Saga C
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Høstmøtet 2003
Hotellrom kan du bestille til NKF-pris, som er uforandret fra 2002.
Pris pr. natt inkl. frokost: kr 1.025,Oppgi om du ønsker enkelt- eller dobbeltrom.
Bestilling via internett:
www.legeforeningen.no/nkf
eller fax: 22 15 33 30.
NB! Vær tidlig ute med bestillingen for å sikre deg
plass! Siste frist for bestilling: 12.10.20033

2 Lars R. Vasli

NOBEL

BERGMANN

VAAGE

g Kar-kurs

g Gen/Uro-symp.

g Gastro-symp.

g Kar - ff

g Gen/Uro-symp.

g Gastro-ff

g Avd.overlege m.

g Kar - ff

g NKKF/NTKF-GF

g Nevrokir.- ff

g NNKF-GF

g K.-middag

g K.-middag

g K.-middag

g K.-middag

g K.-middag

g K.-middag

g Ortopedi - ff

g Ortopedi-symp.

g Gastro - ff

g Urologi - ff

g Thorax - ff

g Endokrin - ff

g Plastikkir.- ff

g NPKF-GF

g K.-middag
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Trauma-symposium
tirsdag 21.oktober 2003:

ÅRETS TEMA:

Traumeorganiseringen
i Norge

Følgende områder blir behandlet:
• Akuttmeldingen – hva sier den om traumeorganiseringen i Norge og hvor står vi i dag - 5 år
etter at den kom?
• Hvordan bør håndteringen av den multitraumatiserte pasient organiseres i Norge – kan vi lære
noe av hvordan man har gjort dette i USA?
• Betyr kvantitet noe for kvalitet ved håndteringen av den multitraumatiserte pasienten?
• Betyr kvantitet noe for kvalitet i rekonstruksjon
av komplekse ortopediske skader?

Basiskurs i brystkreftdiagnostikk og behandling
Rolf Kåresen, sjefslege Ullevål universitetssykehus

Basiskurs i brystkreftdiagnostikk og behandling
4Fra 20. - 22.10.2003 skal Norsk Bryst Cancer
Gruppe holde sitt populære kurs i tilknytning til
Høstmøtet på Holmenkollen Park Hotel. Det er
hvert annet år det avholdes kurs i diagnostikk og
behandling av brystkreft i forbindelse med
Høstmøtet. Kurset er primært rettet mot kirurger.
Det har imidlertid etter hvert blitt en økende andel
både av onkologer og allmennpraktikere med på
kurset. Dette har styrket de til dels livlige diskusjonene som følger mange av foredragene.
Kurset er obligatorisk for spesialiteten generell
kirurgi og tar sikte på å gi full, men basal oversikt
over hele feltet og holdes på norsk/dansk.
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• Skal det stilles krav, og eventuelt hva slags krav
skal stilles til sykehus som driver med traumebehandling (utdannelse og registrering)?

• Hvordan fungerer dagens finansieringsordning
med tanke på optimal traumebehandling i Norge?
• Hvordan bør finansieringen være for å understøtte en ideell organisering av traumebehandlingen i Norge?

Målgruppe:
Helsepolitikere, helseadministratorer, helseforetakene, avdelingsledere i sykehus, fagfolk
VEL MØTT!

NB! EGEN TRAUMESEKSJON
UNDER HØSTMØTET
Vi vil minne om at det under Høstmøtet blir en
egen traumesesjon hvor vi samler alle traumeforedragene som er av interesse for flere spesialiteter.
NYTT AV ÅRET: NLA – TRAUMEPRIS
Stiftelsen Norsk Luftambulanse (NLA) har annonsert at de vil dele ut et stipend til beste foredrag
innen traumatologi under høstmøtet.

Kurset tar for seg de biologiske aspektene som
f.eks. forekomst, utviklingstendenser og risikofaktorer for brystkreft. De aller nyeste synspunktene
på kreftsvulstenes molekylærbiologi og genetikk,
og enda mer de terapeutiske implikasjoner når det
gjelder å predikere hvilke terapiformer som virker
best, blir også ivaretatt.
Etter det kommer en grundig gjennomgang av
trippeldiagnostikken, både bildediagnostikk, aspirasjonscytologi og sylinderbiopsier, før to klinikere
setter dette inn i en praktisk, klinisk sammenheng.
Størstedelen av andre kursdag vies de kirurgiske
aspektene. Vi tar for oss vaktpostlymfe-knuteteknikken (sentinel node), aksilletoalett og brystbevarende kirurgi. I eget innlegg blir den onkoplastiske
metoden for å få et brukbart kosmetisk resultat
ved brystbevarede kirurgi på svulster opp mot 5 cm.
størrelse diskutert. I denne sesjonen har vi med
oss overlege Niels Kroman fra Rikshospitalet i
København for å få synspunkter fra et miljø utenfor Norge. Han har interessert seg for behandling
av unge kvinner og kvinner med arvelig brystkreft
og vil diskutere dette. Også et vanskelig område
som behandling og oppfølging av epitelcellehyperplasier med atypi, lobulær og ductalt carsinoma in situ vil bli dekket.
Tredje kursdag er rettet mot mer avanserte former
for brystkreft som de kliniske t3 svulstene (>5 cm)

og lokale og regionale recidiv. Her har vi også med
utenlandsk foredragsholder, Bengt Eilertsen, som
er onkolog ved Rikshospitalet i København. Han vil
også dekke behandling av fjernmetastaser.
Siste kursdag er det valgfritt om man vil delta. Den
består av operasjoner på to operasjonsstuer på
Ullevål universitetsykehus. Noen av kursdeltagerne vil få være med som assistenter, resten sitter i
et elektronisk klasserom som har direkte bildeoverføring og toveis lyd til operasjonsstuene slik at
en kan få forklaringer fra operatørene og stille
spørsmål underveis.
Det ligger et forslag om en egen grenspesialitet i
mamma-endokrinkirurgi, behandlet av sentralstyret i Den norske lægeforening 09.04.03 med
anbefaling om at Landsstyret i slutten av mai skal
gjøre følgende vedtak: ”Det anbefales overfor
Nasjonalt råd for spesialistutdanningen for leger
og legefordeling at det opprettes en ny grenspesialitet i mamma-endokrinkirurgi under generell
kirurgi”. I kravene til denne spesialiteten er mammakurset obligatorisk sammen med tilsvarende
kurs i endokrinkirurgi. 3
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Forekomsten av VTE (venøs tromboembolisme) er
fortsatt høy til tross for store fremskritt i
profylaktisk behandling ved større ortopedkirurgiske inngrep.(2)
Internasjonale studier har påpekt at opp mot 2%(3)
av alle pasienter som gjennomgår større ortopedkirurgiske inngrep i underekstremitetene dør av
lungeemboli.
Årlig utføres det ca. 19000(4) slike inngrep i Norge,
og det kan bety at så mange som 380 pasienter vil
dø som følge av komplikasjonene.
Til sammenligning kan nevnes at det ifjor døde 310
mennesker i trafikken her i landet.(5)
Vi kan dessverre ikke tilby et medikament som
eliminerer all risiko, men vi kan tilby Arixtra® som
gir over 50% reduksjon (OR) i forekomsten av VTE(1)
sammenlignet med LMWH (lavmolekylært heparin).
Arixtra® er den første i en ny klasse syntetiske,
faktor Xa hemmere.(6)
Arixtra® gir over 50% reduksjon (OR) av VTE
etter større ortopediske inngrep sammenlignet
med Enoksaparin (p<0.001). Uten økning i
klinisk relevant blødning.
Arixtra® påvirker ikke andre trinn i
koagulasjonskaskaden eller trombocyttfunksjonen.(7)
Administreres en gang daglig, postoperativt,
enkel dosering.
Leveres i automatisk sikkerhetssprøyte som
reduserer risikoen for nålestikksskader.
ARIXTRA®. DEN NYE BESKYTTELSEN MOT VTE
ETTER ORTOPEDKIRURGISKE INNGREP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Turpie AGG, et al. Arch Intern Med 2002; 162:1833-1840
Geerts WH, et. Al. Chest 2001:119:132S-175S
Frostick. Death after joint replacement. Haemost 2000; 30
(Suppl 2) 84-87
Data fra Nasjonalt register for Leddproteser og Statistisk
sentralbyå
Statistisk sentralbyrå
Olson ST et al. J Biol Chem 1992; 267: 12528–12538
Herbert JM et al. Cardiovasc Drug Rev 1997; 15: 1–26

fondaparinuks
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Arixtra® reduserer signifikant risikoen for
VTE ved større ortopedkirurgiske inngrep.(1)

Arixtra
Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01A X05
Deklarasjon: INJEKSJONSVÆSKE,
oppløsning 2,5 mg/0,5 ml: Hver ferdigfylt
sprøyte (0,5 ml) inneh.:
Fondaparinuksnatrium 2,5 mg, natriumklorid, vann til injeksjon, saltsyre, natriumhydroksid. Oppløsningen er klar og fargeløs.
Indikasjoner: Forebyggelse av venøs
tromboembolisk sykdom (VTE) hos pasienter som gjennomgår større ortopediske
kirurgiske inngrep i underekstremitetene,
slik som hoftefrakturkirurgi, stor knekirurgi
eller hofteprotesekirurgi.
Dosering: Anbefalt dose er 2,5 mg 1 gang
daglig, gitt postoperativt som subkutan
injeksjon. Initialdosen bør gis 6 timer etter
avsluttet kirurgisk inngrep (ikke tidligere),
forutsatt at hemostase er etablert.
Behandlingen bør fortsette i 5-9 dager.
Effekt og sikkerhet ved behandling lenger
enn 9 dager er ikke klarlagt. Når forlenget
antikoagulasjonsbehandling anses nødvendig, bør pasientene overføres til terapi
hvor det foreligger erfaring med langtidsbehandling. Dersom profylaktisk behandling med fondaparinuks skal fortsettes
med heparin eller lavmolekylært heparin
(LMWH), bør første injeksjon, som en
generell regel, gis en dag etter siste fondaparinuksinjeksjon. Fondaparinuks influerer
ikke på INR ved warfarinbehandling.
Dersom oppfølgingsbehandling med en
vitamin K-antagonist er nødvendig, bør
behandling med fondaparinuks fortsettes
inntil ønsket INR-verdi er nådd.
Administreringsmåte: Fondaparinuks gis
som dyp subkutan injeksjon mens pasienten ligger ned. Injeksjonsstedet varieres
mellom venstre og høyre anterolaterale, og
venstre og høyre posterolaterale abdominalvegg. For å unngå tap av legemiddel
ved bruk av den ferdigfylte sprøyten, skal
ikke luftboblene presses ut av sprøytespissen før bruk. Hele nålens lengde skal
settes loddrett inn i en hudfold som løftes
mellom tommel og pekefinger: Hudfolden
holdes under hele injeksjonen.
Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet
for innholdsstoffene. Pågående klinisk signifikant blødning. Akutt bakteriell
endokarditt. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon
(kreatininclearance < 30 ml/minutt).
Forsiktighetsregler: Preparatet er kun til
subkutan injeksjon. Skal ikke gis intramuskulært. Blødninger: Preparatet bør
brukes med forsiktighet hos pasienter med
økt blødningsrisiko, slik som arvelig eller
ervervet blødersykdom (f.eks. platetall < 50
Å~ 109/liter), aktivt gastrointestinalt sår
eller nylig intrakraniell blødning eller kort
tid etter kirurgi i hjerne, ryggrad eller øye
og hos spesielle pasientgrupper som eldre,
pasienter med vekt < 50 kg, kreatininclearence < 50 ml/minutt, eller alvorlig
leversvikt. Inntil mer erfaring med
preparatet foreligger, anbefales blodplatemonitorering ved behandlingsstart og slutt. Dette er spesielt viktig når oppfølgingsbehandling med heparin eller lavmolekylært heparin vurderes. Det foreligger
ikke klinisk erfaring med bruk hos pasienter med heparinindusert trombocytopeni
(HIT)-type II, og preparatet bør ikke brukes
hos slike pasienter. Sikkerhet og effekt av
preparatet hos pasienter under 17 år er
ikke undersøkt. Spinal/epidural anestesi:
Epidurale eller spinale hematomer som kan
resultere i langtids eller permanent paralyse, kan ikke utelukkes ved samtidig bruk
av fondaparinuks og spinal/epidural
anestesi eller spinalpunksjon. Risikoen for
slike sjeldne hendelser er høyere ved bruk
av postoperative inneliggende epiduralkatetere eller ved samtidig bruk av andre
legemidler som påvirker hemostasen.
Interaksjoner: Medikamenter som kan øke
blødningsrisiko bør ikke gis samtidig med
fondaparinuks. Disse medikamenter
inkluderer desirudin, fibrinolytiske midler,
GP IIb/IIIa-reseptorantagonister, heparin,
heparinoider eller LMWH. Andre platehemmende medikamenter (acetylsalisylsyre,
dipyridamol, tiklopidin eller klopidogrel) og
NSAIDs bør brukes med forsiktighet.
Dersom samtidig administrering er nødvendig, bør en ha tett oppfølging og monitorering.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta:
Det finnes ingen kliniske data fra bruk
under graviditet. Bør ikke gis til gravide
uten at det er klart nødvendig. Overgang i

morsmelk: Ukjent. Amming anbefales ikke.
Bivirkninger: Hyppige (> 1/100): Blod:
Anemi, blødning (blødning i operasjonsområdet, gastrointestinal blødning, hematuri,
pulmonal blødning, hematom),
trombocytopeni, purpura. Lever: Unormale
leverfunksjonstester. Øvrige: Ødem. Mindre
hyppige: Blod: Trombocytemi.
Gastrointestinale: Kvalme, oppkast,
abdominalsmerte, dyspepsi, gastritt,
forstoppelse, diaré. Hud: Erytematøst
utslett, utslett, hudkløe, reaksjoner på
innstikkstedet. Sentralnervesystemet:
Vertigo, svimmelhet, hodepine.
Sirkulatoriske: Hypotensjon. Øvrige: Feber,
perifere ødemer, sårsekresjon. Sjeldne (<
1/1000): Øvrige: Allergisk reaksjon.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer:
Fondaparinuksdoser høyere enn anbefalt
kan føre til økt risiko for blødning.
Behandling: Overdosering med blødningskomplikasjoner bør medføre seponering av behandlingen og søking etter
primær årsak. Initiering av passende
behandling slik som kirurgisk hemostase,
blodtransfusjon, ferskfrosset plasma-transfusjon, og plasmaferese bør overveies.
Egenskaper: Klassifisering: Fondaparinuks
er en syntetisk og selektiv hemmer av
aktivert faktor X (Xa). Virkningsmekanisme:
Den antitrombotiske aktiviteten av fondaparinuks er resultat av antitrombin III
(ATIII)-mediert selektiv hemming av faktor
Xa. Ved selektiv binding til ATIII, potenserer
fondaparinuks (ca. 300 ganger) den endogene nøytraliseringen som antitrombin
utøver på faktor Xa. Nøytralisering av faktor Xa avbryter koagulasjonskaskaden og
hemmer både dannelse av trombin og
utvikling av tromber. Fondaparinuks inaktiverer ikke trombin (aktivert faktor II) og
har ingen effekt på blodplatene. Ved en
dose på 2,5 mg påvirker ikke fondaparinuks rutinekoagulasjonstester som
aktivert partiell tromboplastintid (APTT),
aktivert koagulasjonstid (ACT) eller protrombintid (PT)/Internasjonal normalisert
ratio (INR), blødningstid eller fibrinolytisk
aktivitet. Fondaparinuks kryssreagerer ikke
med serum fra pasienter med heparinindusert trombocytopeni. Absorpsjon:
Fondaparinuks absorberes raskt og fullstendig etter administrering (absolutt biotilgjengelighet er 100 %). Maks. plasmakonsentrasjon (gjennomsnittlig Cmax = 0,34
mg/liter) nås etter 2 timer.
Plasmakonsentrasjoner som er halvparten
av de gjennomsnittlige Cmax-verdiene nås
25 minutter etter injeksjon. Hos eldre har
fondaparinuks lineær farmakokinetikk i
intervallet 2-8 mg ved s.c. administrering.
Etter daglig enkeltdosering oppnås «steady
state» etter 3-4 dager med en 1,3-ganger
økning i Cmax og AUC. Proteinbinding:
Høy og spesifikk binding til ATIII-protein in
vitro med en avhengig plasmakonsentrasjonsbinding (98,6 - 97 % i konsentrasjonsområdet fra 0,5 - 2 mg/liter).
Fordeling: Begrenset distribusjonsvolum
(7-11 liter). Halveringstid: Ca. 17 timer hos
unge og ca. 21 timer hos eldre personer.
Utskillelse: 64-77 % via nyrene i uforandret
form. Nedsatt nyrefunksjon: Sammenlignet
med pasienter med normal nyrefunksjon
(kreatininclearance > 80 ml/minutt), er
plasmaclearance 1,2-1,4 ganger lavere hos
pasienter med mild nyresvikt (kreatininclearance 50 - 80 ml/minutt) og gjennomsnittlig 2 ganger lavere hos pasienter med
moderat nyresvikt (kreatininclearance 3050 ml/minutt). Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 30 ml/minutt), er plasmaclearance omtrent 5 ganger
lavere enn ved normal nyrefunksjon.
Tilsvarende verdier for terminal halveringstid var 29 timer ved moderat nedsatt
nyrefunksjon, og 72 timer hos pasienter
med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Oppbevaring og holdbarhet: Må ikke fryses.
Andre opplysninger:
Nålebeskyttelsessystemet på ferdigfylt
sprøyte er designet med et automatisk
sikkerhetssystem for å beskytte mot
nålestikkskader etter injeksjon.
Pakning og priser:
Sist oppdatert 10. mars 2003
# 006558 C Arixtra, 20 x 0.5 ml ferdigfylte
sprøyter, kr 2171,80
# 006538 C Arixtra, 7 x 0.5 ml ferdigfylte
sprøyter, kr 782,60
LMS 23/01/2003

– Á propos
Høstmøtet er igjen vellykket gjennomført. Det fungerer
utvilsomt godt for de kirurgiske spesialforeninger.
Problemet er at NKF ikke når helt fram med sitt overordnede ansvar for den generelle kirurgi! Vi har all
grunn til, inkludert vår leder Hans-Petter Næss, å
beklage at ”så få av oss er opptatt av å arbeide for
faget i bredere mening”.
4Dette avspeiles ved at generell-kirurgiske tema nå knapt nok er repre-

sentert (eller iallfall godt gjemt) i den ellers imponerende serie frie foredrag.
Det vises videre ved den lave interesse for viktige tema-møter i NKF-regi.
Disse skulle jo informere medlemmene, men samtidig gi nødvendig tilbakemelding til styret.
Teamledelse
La meg kommentere avdelingsoverlegemøtet viet: Erfaringer med enhetlig
ledelse. Som det framgår av referatet, fikk man vel tydelig bekreftet at det
ikke vil fungere med sykepleier/jordmor som leder av en medisinsk spesialavdeling, også fordi det uvegerlig vil føre til to-delt ledelse. Jeg tror imidlertid
heller ikke at tradisjonell enhetlig medisinsk ledelse vil være noen endelig
modell i sykehus. Den såkalte ”profesjonsstrid” vil bestå med sterke fagforeningsinteresser i ryggen. Teamledelse med medisinsk teamleder vil da være
den aktuelle konsensusløsning i en avdeling hvor ”90%” av beslutningene er
medisinske. Men teamkonseptet forutsetter altså samarbeid, gjensidig
respekt og tillit. Det er jo presentert tidligere, men uten hell (Jfr
Tromsøkonflikten, 1988) og diskuteres bl.a. i NOU: Pasienten først, 1997.
Tiden er inne for ny vurdering! Alternativet kunne vise seg å bli såkalt profesjonsnøytral administrativ ledelse også på avdelingsplan.
Kvalitetsstrategien
Profesjonsledelse har imidlertid mange aspekter. I en tid med sterkt byråkratiseringspress også på avdelingsledere er det bl.a. viktig å fastholde det kliniske engasjement og direkte pasient-kontakt. Det er jo dette som er det spesielle for ledelse i sykehus! Det vil også avgjøre om en medisinsk leder vil bli
oppfattet som troverdig. I denne sammenheng må vi samtidig som profesjon
erkjenne behovet for en felles strategi, i praksis ”kvalitetsstrategien” slik den
ble utviklet i WHO-regi på 1980-tallet og offisielt gjort gjeldende for norske
sykehus fra 1995. Problemet er at kvalitetsstrategien hittil ikke har latt seg
gjennomføre! I sykehusledelsen har man tydeligvis trodd at dette kunne skje
rent administrativt ”ovenfra”, mens fagmiljøet neppe har forstått at kvalitetsstrategien mer enn noe legitimerer medisinsk ledelse. Den langvarige
interne konflikt mellom direktør og fagmiljø har så blokkert konsensusløsninger. Det er i min tolkning ikke primært et spørsmål om ”holdninger”, men
først og fremst en følge av ”systemet” gjennom mer enn 30 år. Ved fristilling
av avdelingene under profesjonsledelse, ville man her kunne ta et helhetlig
ansvar for virksomhet og for økonomi. Da ville kvalitetsstrategien være en
selvfølge, som strategi for effektivisering og kostnadseffektivisering.
Dette vil gjøre avdelingsledelse meningsfull. I denne konsernmodell ville også
reell sykehusledelse igjen bli mulig!
Engasjer dere!
Våre sykehus lider under disse konflikter som koster pasienter og samfunn
dyrt. Kirurgene har stolte ledertradisjoner. Men hva mener egentlig kollegene
i dag? Og kan vi forvente nye initiativ fra Norsk Kirurgisk Forening? Det vil
kreve helhjertet oppslutning! 3

2 Professor Nils Helsingen (æredsmedlem i NKF)
13

Har vi bruk for
Norsk Kirurgisk
Forening?
Ønsker norske kirurger innflytelse på sitt eget fag og
sin egen arbeidssituasjon? Dette var mye av bakgrunnen da
Norsk kirurgisk forening ble stiftet 1. august 1911 på et
ekstraordinært møte i Den kirurgiske forening i Christiania.
Den kirurgiske foreningen i Oslo hadde da eksistert i 15 år.
Grunnlaget for stiftelsen av Norsk kirurgisk forening (Nkf) var altså
kirurgenes ønske om rettferdige ansettelser på faglig grunnlag,
og innflytelse på sine arbeidsvilkår. Hvordan har det gått?
4Nkf har fulgt opp intensjonene fra 1911,
og foreningen har i dag 3 hovedoppgaver:
1. Å fremme kirurgiens utvikling i Norge.
Foreningen er en fellesorganisasjon for de kirurgiske hovedspesialiteter og grenspesialiteter.
Foreningen skal arbeide for utviklingen av de
kirurgiske spesialitetene til beste for de kirurgiske
pasientene.
2. Å virke for sykehusvesenets utvikling.
3. I samarbeid med Den norske lægeforening å
sikre sine medlemmers stilling sosialt og økonomisk med særlig henblikk på lønns- og arbeidsvilkår som gir kirurgene muligheter til å følge med i
fagets utvikling, samt for at ansettelser skjer ut fra
medisinske kvalifikasjoner.
Nkf skal følgelig være en fagforening for norske
kirurger samtidig som den skal ivareta kirurgers
faglige oppdatering og utvikling, og sist men ikke
minst skal Nkf være en aktiv deltager i den helsepolitiske debatt.
Hva er i ferd med å skje innen den
kirurgiske familie?
Det synes som foreningen i likhet med den tradisjonelle kjernefamilie, er i ferd med å gå i oppløsning. En får inntrykk av at enhver er seg selv nok,
og at solidariteten og samholdet blant kirurgene
svekkes.
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Er dette bra for norske kirurger, og er det
bra for kirurgiske pasienter ?
Den medisinske hverdagen har selvsagt forandret
seg betydelig siden stiftelsen av foreningen i
1911. Dette har norske kirurger tatt konsekvensen
av gjennom et fellesskap i spesialiteten generell
kirurgi. Ut fra denne spesialiteten har man så fulgt
den faglige utviklingen gjennom opprettelse av
grenspesialiteter innen de forskjellige kirurgiske
fagområdene. I 1977 ble alle de kirurgiske fag,
bortsett fra plastikkirurgi, nevrokirurgi og kjevekirurgi, samlet som grenspesialiteter med basis i
generell kirurgi. Dette har vært en god modell for
et langstrakt land med spredt befolkning: Det ga
muligheter for å ha en felles basis som sikret vaktkompetanse i akuttkirurgi slik at vaktberedskapen
var av god kvalitet. Samtidig sørget modellen for
at kirurger hadde et fellesskap, og gjennom dette
en betydelig påvirkning både i faglige og helsepolitiske spørsmål.
Hva er i ferd med å skje ?
Flere og flere av grenspesialitetene ønsker å løsrive seg fra den felles plattform man i dag har i
generell kirurgi. Dette fører til at engasjementet i
Nkf svekkes til fordel for egen spesialforening.
Dette er selvsagt forståelig, men er det lurt? Et
gammelt uttrykk sier at samhold gir styrke!
At generell kirurgi som eneste spesialitet etterhvert forsvinner, er noe de fleste er enige i. Men
fortsatt er det viktig i et land som Norge, å sørge
for et det er en service for folk med behov for
akuttkirurgisk hjelp. Generell kirurgi med de krav
som ligger i spesialistgodkjennelsen, er en garanti

for at befolkningen møter kirurger med en relativt
god kompetanse til å takle akuttkirurgiske problemer. Derfor mener de fleste at generell kirurgi må
bestå som basis for norske kirurger.
Dette faktum var også årsaken til at Nkf ble omorganisert til et samarbeidsorgan for de forskjellige
spesialitetsforeninger innen kirurgiske fag på foreningens generalforsamling i 1997. Hensikten var
å bevare samholdet og solidariteten blant norske
kirurger. Foreningen skulle være et forum der man
samordnet synspunkter på fagforeningsarbeid,
fagligutvikling og ikke minst i helsepolitiske spørsmål. Kirurgenes innflytelse innad i Dnlf vil selvsagt
bli betydelig styrket gjennom en felles holdning fra
det kirurgiske miljøet.
Intensjonen bak omorganiseringen synes bare i
liten grad å ha hatt gjennomslag, eller kanskje forståelse?
Valget til styret i Norsk kirurgisk forening foregår
etter omstruktureringen i 1997 ved at kun 4 styremedlemmer velges ved den ordinære generalforsamlingen i foreningen, mens resten av styret blir
oppnevnt/valgt i de respektive kirurgiske spesialitetsforeninger.
I dag må man nok kunne konstatere at denne ordningen ikke helt har svart til forventningene.
Medlemmer av styret valgt fra spesialforeninger
har nok til en viss grad følt seg mer som observatører i styret i Nkf enn som aktive ”fullverdige”
styremedlemmer. Det var selvsagt ikke meningen
med omorganiseringen.
Intensjonen om samordning av høringsuttalelser
til Dnlf har heller ikke fungert slik man håpet.
I dag utgjør kirurger og indremedisinere tyngden
av sykehusansatte medlemmer av Dnlf, og derfor
har de selvsagt hatt, og til en viss grad har, en
betydelig påvirkning på hva legeforeningen mener
i mange saker. Dersom kirurgene ikke klarer å opprettholde et samhold og samordning, men avgir
uttalelser som spriker i alle retninger, vil selvsagt
denne påvirkningen i helsepolitiske spørsmål forvitre. Ortopedene vil gjennom sin relativt store medlemsmasse fortsatt kunne ha en viss påvirkning,
men bløtdelskirurger som ved bortfall av et felles-

Bare gjennom fellesskap kan vi
påvirke vår hverdag til å unngå at
økonomer overkjører oss.

i en modell som ligner på den norske. Det er derfor
liten grunn for oss til å foreta store forandringer i
en spesialitetsstruktur som har ivaretatt de nye
europeiske idéene, og som synes å fungere godt
for den norske befolkningen.
Selv med en betydelig reduksjon i antall sykehus
med akuttkirurgisk beredskap, vil de fleste sykehusene ikke kunne ha seksjonert vaktberedskap i
kirurgi. De fleste akuttsykehus vil være avhengig
av kirurger med generell vaktkompetanse, noe
spesialiteten i generell kirurgi er en garanti for. Per
i dag og mange år fremover er det ingen av
dagens grenspesialiteter som ut fra antallet spesialister, kan fylle denne oppgaven.
Heller samling enn oppløsning!
Bare gjennom et samhold i Nkf kan norske kirurger i fellesskap bli enige om en hensiktsmessig
struktur på utdanningen av norske kirurger, bare
gjennom et fellesskap kan vi ha påvirkning av vår
egen hverdag som i stadig økende grad blir styrt
av økonomer, og bare gjennom et fellesskap kan vi
opprettholde et felles årsmøte med høy faglig
standard som tilfører norske kirurger faglig oppdatering og en nyttig og hyggelig sosial kontakt.

skap vil bli små grupper på fra 60-150 medlemmer, vil få en ubetydelig påvirkningskraft.
Som de fleste kirurger i dag er kjent med, har
sekretariatet i Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR) lagt frem en
utredning der det foreslås inngripende omstruktureringer innen norsk kirurgi.
Selv ikke i en så viktig sak for norske kirurger, har
man klart å samordne sine høringsuttalelser. Det
er bekymringsfullt. Når man så på toppen får en
høringsuttalelse fra Norsk overlegeforening som
nærmest støtter forslagene fra sekretariatet i NR
uten en gang å forhøre seg i det kirurgiske miljøet, blir bekymringen desto større. Hva slags organisasjonskultur er det blant norske leger?

Det hevdes at norsk kirurgi må følge utviklingen i
Europa, og det snakkes mye om ”common trunk”,
dvs. en felles basis for kirurger i alle europeiske
land. Begrunnelsen for forslaget om ”common
trunk” innen UEMS (europeisk union for medisinske spesialiteter), er delvis for å opprettholde fellesskapet blant kirurger og delvis for å opprettholde vaktberedskapen ved sykehus som ikke kan ha
seksjonert vaktberedskap. Begge disse begrunnelsene er ivaretatt i dagens norske utdanningsmodell gjennom fellesskapet i generell kirurgi.
Utlandet velger vår modell
Kirurgien i de fleste europeiske land er organisert
annerledes enn i Norge. De har ikke grenspesialisering i samme grad som oss. Det man i dag forsøker i europeisk kirurgi, er å organisere kirurgien

Dersom mine synspunkter støttes av andre kirurger, må de kirurgiske spesialforeningene sørge for
en tettere kontakt med Nkf, og de som sitter i
styret i Nkf må fungere som fullverdige styremedlemmer uansett om de er valgt på Nkfs Generalforsamling eller utnevnt av de respektive spesialforeningene.
All omstrukturering må få noen tid for tilpasning.
Slik må det også være i Norsk kirurgisk forening,
men det er viktig at foreningen ikke går i oppløsning i denne tilpasningstiden.
Med dette ønskes lykke til!3

2 Torgeir Løvig
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Temamøte i Den kirurgiske forening i Oslo:

Kurs som ledd i utdanningen av kirurger
4Mandag

28. april arrangerte Den kirurgiske
forening i Oslo (DKFO) et møte med tema
”Undervisning av utdanningskandidater i kirurgi
som utfordring i fremtiden.” Med bakgrunn i et
par kurs som er blitt stabile og gode kurs gjennom
mange år, ”Vossa-kurset” i fracturbehandling og
”PP-kurset” i pre- og postoperativ terapi, ønsket
man å få i gang en diskusjon om kursenes plass i
utdanningen og hva som er et godt kurs. En viktig
bakgrunn for valget av dette temaet var Hans K.
Dahl sin nylige bortgang. Hans Karsten Dahl, tidligere leder av både DKFO og Norsk kirurgisk forening (NKF) og æresmedlem av NKF, var leder av
Vossa-kurset i 20 år. Med dette møtet ønsket man
også å hedre hans minne.

Morten Ræder under
hans presentasjon av
strukturert kirurgisk
utdanning på temamøte
i Dkf.

Knut Strømsøe, Aker universitetssykehus HF,
Morten Ræder, Ullevål universitetssykehus HF og
Ole Koppang, Ringerike sykehus HF, innledet om
erfaringer med egne og andres kurs og betydningen av kurs i grunnutdanningen av kirurger. Noen
tråder i retning av CME (Continuing medical education) ble også trukket. Kursenes faglige, sosiale
og nettverksbyggende betydning ble omtalt.
Vossakursets unike ramme, så vel faglig som sosialt, ble trukket frem. PP-kursets spesialitetsover-

Vellykket vintermøte for NKKF
4NKKFs

13. årlige vintermøte ble avholdt på
Skeikampen Høyfjellshotell 6.-9.mars i år.
Hovedtemaet for årets møte var ”Bruk av proteser/graft i karkirurgien”. Også årets møte var godkjent som utdannelseskurs for kommende karkirurger. Ansvarlige for årets vitenskapelige program
var karkirurgene ved Sentralsykehuset i Rogaland
med Helga Loose i spissen. 39 kursdeltakere
gjennomførte et fint vintermøte regissert av sekretær i NKKF, Jarlis Wesche. Sammen med familiemedlemmer og utstillere fylte vi hotellet godt opp.

Foruten norske foredragsholdere var Peter
McCollum med erfaring fra Irland/GB/Nederland
med på å gjøre møtet til et verdifullt diskusjonsforum for protesebruken innen dagens karkirurgi.
”Gore-prisen” for beste frie foredrag gikk også i år
til miljøet på Haukeland Universitetssykehus.
Innlegget ”Resultater, gevinst og kostnader av
operasjon for rumpert aortaaneurisme på pasien-

16

ter over 80 år” forfattet av Steinar Aune, Elin
Laxdal, Gustav Pedersen, Einar Dregelid og Svein
Amundsen, viste at kostnad pr. vunnet leveår hos
denne pasientgruppen ligger på ca. 50.000 kr,
hvilket er ganske lavt sammenlignet med annen
etablert medisinsk behandling.

byggende faglige innhold som mange føler gir noe
som de ikke får noe annet sted likeså. Hvorvidt
disse kursenes fortrinn kunne overføres til andre
kurs var mer usikkert. En del spørsmål om hva
målet med en kirurgisk grunnutdanning skal være,
som bestemmende for innholdet i kurs så vel som
tjeneste, ble etterlyst. Det ble nok likevel for mektig for forsamlingen å gi noe godt svar på dette.
Forsamlingen ble i alle fall inspirert til å stille noen
viktige spørsmål rundt de kirurgiske fagenes fremtid som ett fagområde eller flere fragmenterte fag.
Spesialiseringen går sin uavvendelige gang, og
den kirurgiske familie slår sprekker. Mange var
enige om at vi trenger noe som binder de kirurgiske fagene sammen, men det finnes tilsynelatende
ingen klar og tydelig strategi for dette.
Norsk kirurgisk forenings rolle ble etterlyst, og innstillingen om spesialitetsstrukturen i kirurgi omtalt
som eksempel på arbeid som faktisk gjøres. Det
måtte imidlertid erkjennes at dette arbeidet som
det kun er DKFO og NKF som står for i dag, ikke
har de beste vilkår. 3

2 Hans-Petter Næss, Leder, NKF

Vintermøtet hadde som tidligere år en hyggelig
sosial ramme med mulighet for skiaktiviteter, trivelig samvær med kollegaer og familier, samt velsmakende mat og drikke.
Neste års vintermøte er berammet til samme sted
i uke 10, 4.-7.mars.3

Årets foreningsdebatt var viet temaet fagspesifikke kvalitetsindikatorer. Det var stemning for at
dette innen karkirurgien må knyttes opp mot NORKAR, og at profylaktiske inngrep som behandling
av carotisstenoser og elektiv aortaaneurismebehandling var sentrale områder. NKKFs kvalitetsutvalg fikk i mandat å arbeide videre med dette
frem til planlagt debatt på årets Høstmøte.
Conrad Lange (St Olavs Hospital) og Elin Laxdal
(Haukeland Universitetssykehus) ble honorert av
NKKF for publisering/foredrag på internasjonalt
nivå.

2 Odd Greanger

ATLS-kurs til Norge?
Den amerikanske ATLS-komité var
på befaring på Haukeland og
Ullevål i februar i år. Vi har fått
rapport fra besøket hvor det gis
uttrykk for stor tilfredshet med
forholdene og mulighetene for å
arrangere ATLS-kurs i Norge.
4Rapporten

er ennå ikke formelt behandlet i
USA, og vi venter fortsatt på et formelt vedtak om
å godkjenne Norge som utdanningssted. Imidlertid har vi fått beskjed om å planlegge deltakelse i
ATLS-kurs i USA i løpet av høsten, og vi har plukket ut 6-8 anestesileger og kirurger som er kandidater til å delta på dette kurset. Kort tid etterpå
skal det så holdes ATLS-kurs og instruktør-kurs i
Norge under veiledning av amerikanske kirurger.
Olav Røise fra Ullevål Universitetssykehus er tilsatt
som leder av den norske kursvirksomheten, og vi
har vært så heldige å få med oss pedagog Åse

Brinchmann-Hansen fra Legeforeningen som
pedagogisk faglig veileder. Aage Karlsen fra
Luftambulansen skal fungere som nasjonal koordinator for kursene.
Fortsatt strever vi med økonomien i kurs-konseptet. Ved hjelp av Luftambulansens markedsføringsapparat er vi imidlertid i gang med å utrede sponsormarkedet, og regner med at finansieringen skal gå
i orden. Det er også sendt søknad til Legeforeningen om å få godkjent kurset som tellende innen
spesialistutdanningen, og når dette skjer, vil det
kunne få positive konsekvenser for økonomien.
Nå gleder vi i interimstyret oss til at kurskonseptet
snart er på plass! Styret i ATLS-gruppen består av:
Asgaut Viste, Jan Erik Nilsen, Mårten Sandberg og
Olav Røise.3

2 Asgaut Viste
6-8 leger sendes til USA
på kurs!

Norsk Thoraxkirurgisk
Forenings
vårmøte 2003
Vårmøtet i Norsk Thoraxkirurgisk
Forening ble arrangert i Oslo fredag
25. april 2003. Først ble det i et fullsatt
auditorium på Rikshospitalet avholdt
et symposium med tema thorakale
aortasykdommer. Hoveddelen av
vårmøtet var også meget godt besøkt
med over 50 tilhørere og var lagt
til Holmenkollen Park Hotell Rica.
4Til det faglige programmet hadde en i år invitert tre internasjonale kapasiteter:
Assoc. Prof. Gabriele DiGiammarco, Chieti,
Italia: “The clinical value of transit-time flow
measurements in coronary artery bypass
surgery”.
Transit-tid blodstrømsmåling har blitt stadig
viktigere som kvalitetskontroll under koronar
bypass kirurgi, spesielt ved operasjoner på
bankende hjerte uten bruk av hjerte-lungemaskin.
Professor Michael Jacobs, Maastricht,
Holland: “Thoracoabdominal aneurysm
surgery. Surgical methods and results.”
Dette er store operasjoner hos pasienter som ofte
har generell atherosclerose. Av de mest fryktede
komplikasjoner er hjertesvikt, intestinal iskemi,
nyresvikt og ryggmargskade med paraplegi som
følge. God operasjonsmetodikk og neurofysiologisk overvåkning (motor evoked potential monitoring) bidrar til å motvirke alvorlige komplikasjoner.
Colin Hilton, President - Cardiothoracic
Society of Great Britain and Ireland,
Newcastle-upon-Tyne, England “Cardiac
surgery in the UK after the Bristol scandal”.
For hjertekirurgene i Storbritannia har arbeidsforholdene endret seg betydelig og til det verre i de siste
årene, spesielt pga. omfattende behandlingsfeil innen
barnehjertekirurgi som ble avslørt i den såkalte
Bristol-skandalen. Det har nå blitt atskillig mer overvåking, kvalitetskontroll og rapporteringer, spesielt
innen hjertekirurgi, men også en rekke andre makabre avsløringer fra britisk helsevesen har medført
økt fokus på alle typer av legevirksomhet.3

2 Rune Haaverstad, Leder i NTKF

18

Landsstyret delte seg på midten
og stemte ned sentralstyrets forslag
om å støtte opprettelsen av
mamma-endokrin kirurgi som
ny grenspesialitet med 58 mot
57 stemmer.
4Etter

først å ha tatt innstillingen fra ”Løvigutvalget” om spesialitetsstrukturen i kirurgi (der
mamma-endokrin inngår som den siste biten i
puslespillet) til etterretning, stemte altså landsstyret i mot ny grenspesialitet med én stemme.
Hovedbegrunnelsen var at foreningen skal ha en
restriktiv holdning til opprettelse av nye spesialiteter. Det er det generell enighet om. Det kommer
likevel i et noe underlig lys når sentralstyret går inn
for forslaget og presidenten flagger deres syn ved
å si :”Vi skal være restriktive, ikke religiøse”. Da er
man enten helligere enn paven, eller så har man
ikke fått frem begrunnelsen skikkelig.

Uenighet
Det er ikke alle kirurger som er enige i at det bør
opprettes en grenspesialitet i mamma-endokrin
kirurgi. Det er kanskje enda flere andre leger som
er usikre på om det er riktig.
Debatten om spesialisering i medisinske fagområder kontra bredde er gammel og velkjent.
Forslaget om mamma-endokrin er imidlertid ikke
noe forsøk på frislepp av egen spesialitet for alle
fagområder.
Det er selvfølgelig brystkreftpasientene en slik
spesialitet først og fremst vil komme til gode. Det
er et stort pasientvolum som med forebygging,
screening, behandling og kontroller utgjør et betydelig fagfelt alene. Stadig flere kirurger driver utelukkende med dette fagfeltet, og behovet for oversikt og oppdatering gjør det vanskelig å ha mange
andre arbeidsoppgaver. Behovet for sentralisering
av behandlingen er økende.
Mangler struktur
Så og si alle kirurgiske overleger er i dag grenspesialister og alle større kirurgiske avdelinger er
organisert i seksjoner som følger grenspesialitetene. Alt etter tradisjoner og personer på det
enkelte sykehus, er behandlingen av brystkreft lagt
inn under urologisk, gastro- eller karseksjonen.
Når dedikerte personer går ut av systemet, kan det
hele falle sammen hvis avdelingen ikke finner
noen som er villig til å ta seg av det ved siden av
sin grenspesialitet. Det er i dag det eneste store
fagområdet som ikke er lagt til en definert grenspesialitet. Det har dermed heller ikke en strukturert utdanning opp til et nivå som sikrer dokumentert og selvstendig kompetanse.
Utfallet ennå ikke gitt
I Nasjonalt Råds sekretariat sin reviderte gjennomgang av de kirurgiske spesialiteter ligger også forslaget om opprettelse av spesialitet i mamma-

Landsstyret delt
i mammaendokrinsaken
endokrin kirurgi. Ettersom det i denne foreslås
opphevelse av generell kirurgi som hovedspesialitet, er mamma-endokrin foreslått som egen
hovedspesialitet. Alternativet å legge det til én av
grenspesialitetene har strandet på at det ikke
hører naturlig hjemme i noen av dem.
Når spesialitetsstrukturen i kirurgi skal opp til
behandling i Nasjonalt Råd til høsten, er det
grunn til å tro at Rådet vil ønske å styrke fagområdene mamma-endokrin kirurgi. Rådet vil trolig
ha merket seg at de kirurgiske foreninger ønsker
dette, og at landsstyret er delt i denne saken.
Utfallet er derfor ikke nødvendigvis gitt før
Nasjonalt Råd har sagt sitt.3
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