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KIRURGEN
TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING

Høstmøtet 2003 på
Holmenkollen Park Hotel Rica
20. – 24. oktober 2003:
Program
Se side 10
Symposier
Se side 14
Husk hotelbestilling!
Frist 12. oktober 2003
Se side 15

Se vår hjemmeside med link
til Høstmøteprogrammet:
Se side x
www.legeforeningen.no/nkf
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Denmark: Ringager 2, DK-2605 BrØndby, Denmark. Tel. +45 43 63 64 60. E-mail: zimmer@zimmer.dk
Sweden: Byfogdegatan 11, SE-415 05 Gothenburg, Sweden. Tel. +46 31 337 90 30. E-mail: info@zimmer-sverige.se
Norway: Skårersletta 50, N-1473 Lørenskog, Norway. Tel. +47 67 91 22 00. E-mail: zimmer@zimmernorge.no
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Norsk Kirurgisk Forening
Postboks 17 Kjelsås
0411 Oslo
ANSVARLIG REDAKTØR:

Lars R. Vasli • Tlf.: 90 69 63 52
E-mail: lars@vasli.no
LAYOUT, PRODUKSJON OG ANNONSESALG:

Degrafo AS • Pb 7002 Majorstuen • 0306 Oslo
Tlf.: 22 95 74 00 • Fax: 22 95 74 10
E-mail: firmapost@degrafo.no
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Norsk urologisk forening
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ÅRSAVTALE: 20% rabatt på 4 innrykk. Gjelder helsider,
4 farger. 3xKirurgen og 1xVitenskapelige forhandlinger.
Bilag etter avtale.
ANNONSEPRISER 2003

KIRURGEN
STR.
1/1 side
1/2 side liggende
1/2 side stående
1/3 side liggende
1/4 side liggende
1/4 side stående

SORT
4.800
3.100
3.100
2.600
1.500
1.500

4-FARGER
7.000
4.800
4.800
4.200
2.900
2.900

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
STR.
1/1 side
1/2 side liggende

SORT
6.800
4.400

4-FARGER
10.000
6.800

ANNONSEMATERIELL
Digitale EPS-filer, PDF-filer eller Quark Express. Ev. bilder til
Quark Express vedlegges i CMYK/TIFF og 300 dpi i oppløsning.
Glem ikke fonter. Alt materiell leveres på CD eller mail, høyoppløst.
Print/kopi av annonsen må alltid sendes med.

UTGIVELSESPLAN 2004
NR
Januar (KIRURGEN nr. 1)
Mai (KIRURGEN nr. 2)
September (KIRURGEN nr. 3)
Oktober (Vitenskapelige Forh.)

Bestillingsfrist/
Materiellfrist

Levering
Posten

6/1
1/5
1/9
1/9

15/1
15/5
15/9
5/10
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Høstmøtet 2003
nærmer seg . . .
...og som dere vil se er mye av Kirurgen denne gang viet Høstmøteprogrammet.
Den vitenskapelige aktiviteten på landets kirurgiske avdelinger synes ikke å ha
avtatt til tross for økt behandling, kortere ventelister og mye fokus på sykehusøkonomi. Flere prosesser, med funksjonsfordeling, omorganisering og endringer i
helseforetakene, har en fremdrift og et tempo som gir den faglige ledelsen store
utfordringer. Klarer vi å formidle og få gjennomslag for de faglige synspunktene før
beslutningene tas, eller blir vi ”faglige gisler” i en prosess som vi ikke kan påvirke?
Dette er tema for årets foreningsdebatt onsdag den 22. oktober. Styret ønsker på
denne måten å sette fokus på vår rolle i disse prosessene. Styret har registrert de
store endringsforslagene som nå foreligger i alle helseforetakene, og leder har
sendt en ”bekymringsmelding” til legeforeningen (se brev side 8).
Til tross for alle disse endringsforslag som krever mye av oss i den daglige driften,
synes den vitenskapelige aktiviteten å være stabil. Vi har i år påmeldt 341 frie foredrag mot 329 i 2002. Det vil bli holdt 25 symposier fra 2 til 8 timers varighet.
De første nasjonale kvalitetsindikatorene er nylig lagt ut (epikrisetid, preoperativ
liggetid ved lårhalsbrudd og korridorpasienter), og det arbeides med flere nye indikatorer. Folkehelseinstituttet har nylig sendt ut til høring mal for overvåkning av
postoperative sårinfeksjoner. Det er svært viktig at kirurgene nå engasjerer seg i
utformingen av indikatorene. Disse vil være med å påvirke vår hverdag i fremtiden,
våre prioriteringer, ressursbruk og pasientenes valg. Her har de kirurgiske spesialforeningene en viktig oppgave i å bidra til at riktige indikatorer blir valgt og brukt
på riktig vis. Godt dokumenterte og begrunnede synspunkter fra fagmiljøene vil
være vanskelig å sette til side.
Norsk karkirurgisk forening tar dette opp til debatt under Høstmøtet. Jeg håper
flere av foreningene tar opp denne ballen, slik at vår fremtid blir basert på faglige
premisser.

Vi ses på Høstmøtet!
Lars R. Vasli
Redaktør
lars@vasli.no
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Årets foreningsdebatt! Møt opp, engasjer deg i debatten.

Sykehusstruktur og oppgavefordeling
– forsvarlig organisering?
Sykehusene

blir omorganisert og oppgaver stykket opp og fordelt. Sykehus blir
delamputert, og leger blir bedt om å fylle
hullene innenfor områder hvor de i utgangspunktet ikke har kompetanse.
Hva er god organisering og hvor går grensene
for forsvarlig organisering? Er det foretakene
eller legene som får ansvaret hvis noe går
galt? I hvilken grad kan spesialister pålegges
arbeidsoppgaver som ligger utenfor egen
spesialitet? 

MØTELEDERE:
Hans-Petter Næss,
Leder i NKF
Knut Magne Augestad,
Styremedlem i NKF
INNLEDERE:
Anne Berit Gunbjørgrud,
Seniorrådgiver i Helsetilsynet
Olav Helge Førde,
Styreleder Helse Nord
Torgeir Løvig,
Leder, Spesialitetskomiteen i gen. kirurgi

TID&STED:

Onsdag 22. oktober
kl. 16.30 - 18.30
SAGA A-B

Trenger vi
Norsk
Kirurgisk
Forening?
Vi står foran Høstmøtet, årets store
faglige mønstring av alle kirurger.
De fleste vet at Norsk kirurgisk
forening arrangerer møtet.
Det er viktig at foreningen gjør det,
og det er ikke sikkert at vi ville
hatt et slikt flott arrangement
uten foreningen. Spørsmålet er
likevel om ikke foreningen har
oppgaver utover dette.

Torgeir Løvig stilte spørsmålet i full bredde i

forrige nummer av Kirurgen. Med det trykket som
nå er fra myndigheter og helseforetak mot å påvirke spesialitetsstrukturen, er det underlig om det
ikke nettopp nå skulle være behov for en samlende forening for alle kirurger uavhengig av grenspesialitet.
Norsk kirurgisk forening skal være en paraplyorganisasjon for de øvrige kirurgiske foreninger.
Det forutsetter at det er en definert oppgavefordeling mellom paraplyen og de som befinner seg
under den. Det forutsetter også at disse synes de
trenger paraplyen og at de bruker den. Dessverre
har det ikke i tilstrekkelig grad vært tilfelle.
Foreningen har derfor, som Torgeir Løvig også
påpeker, ikke fungert etter intensjonen etter
omorganiseringen. Engasjementet for foreningen
har vært for dårlig, og det har til og med vært vanskelig å samle et beslutningsdyktig styre til møter.
Et planlagt arbeidsmøte i begynnelsen av året
måtte avlyses i siste liten på grunn av forfall fra et
flertall av styrets medlemmer.
Årsaken til dette tror jeg ligger i at foreningen ikke
har funnet sin plass i forhold til de andre spesialforeningene i kirurgi. Jeg slutter meg i all hovedsak til Torgeir Løvigs analyse av foreningens problemer. På ett punkt er jeg imidlertid uenig. Løvig

mener vi skal vente enda lenger på at den ”nye”
organiseringen skal gå seg til. Det tror jeg ikke er
fornuftig. Foreningen har en meget viktig funksjon
å fylle som helsepolitisk aktør i tiden som kommer.
Med den nye organiseringen av sekretariatet i
legeforeningen, er det håp om at dette kan bli lettere å få til. Jeg mener at man i tillegg trenger en
annen rekruttering og sammensetning av styret.
Enten ved at foreningen anses som en ren paraply
sammensatt av lederne for de andre foreningene
(pluss én representant for Ylf og én generell
kirurg), eller at styret velges direkte uten lovbestemt representasjon fra andre foreninger. Med
dette velmente råd til foreningen takker jeg for
meg og ønsker nytt styre og ny leder lykke til de
neste to årene!

 Hans-Petter Næss, leder
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Mange av landets golfspillere er over 65 år.
SPECTRON EF hofteprotese kan vise til en
overlevelse på 99,8 % etter ni år.

Fra smith&nephew kommer SPECTRON EF™, verdens
kanskje beste sementerte hofteprotese.
SPECTRON EF
–

med en overlevelse på 99,8 % etter ni år 1.
SPECTRON EF har en bedre overlevelsesprosent enn andre
hofteproteser i samme kategori.

–

med en lavere luksasjonsrisiko.
Takket være en unik protesekonstruksjon med
regulerbar offset.

–

krever færre instrumenter.
Enklere instrumentarium gjør at det blir færre deler
å arbeide med.

–

reduserer klinikkens kostnader.
Takket være den høye overlevelsesprosenten reduserer
SPECTRON EF kostnadene for helsevesenet. Færre instrumenter og lavere luksasjonsrisiko fører også til mindre
arbeid og økte besparelser for klinikken.
™Trademark of Smith & Nephew.
1. Prognosis of Total Hip Replacement, Update of Results and Risk-Ratio Analysis for Revision and Re-revision from
the Swedish National Hip Arthroplasty Register 1979-2000.
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Kirurgen, en viktig premissgiver eller et
gissel i den nye foretaksmodellen?
Vi har nå snart to års erfaring
med statlig styring av sykehusene. Første år var på mange
måter et fredet år, med en rekke
prosesser og mye ”brainstorming” om tenkbare modeller.
Andre året har de regionale og
lokale helseforetak konkretisert
enkelte av sine idéer, men
fortsatt er det mye prosess i
forhold til tenkte tiltak.
 Tom Glomsaker
Nestleder NKF

Ut

fra de signaler som er kommet, må vi
forvente at vi i løpet av høsten, og spesielt neste
år, vil se en rekke beslutninger som vil ha vidtrekkende konsekvenser for den kirurgiske utvikling.
Det vil være mange som anser at de har sett
”lyset” og har med utgangspunkt i et såkalt helhetssyn funnet løsningen. Virkelighetsoppfatningene er mange og særinteressene enda
flere. Hvordan skal vi i denne situasjonen sikre at
pasientene får en optimal kirurgisk utredning og
behandling i framtiden, samtidig som vi skal
rekruttere og sørge for at vi utdanner spesialister
til framtidens helsevesen?

bildetekst ?

Svaret på dette er ikke gitt, men jeg er overbevist
om at et enda større engasjement i det kirurgiske
fagmiljø er nødvendig. Vi risikerer å få løsninger
som fragmenterer både behandlingskjeden og
fagmiljøene, samtidig som vi ikke klarer å få en
nødvendig opplæring av nye spesialister. Et av problemene er på hvilken arena kan man påvirke?
Mange har blitt sittende i referansegrupper, faggrupper, styringsgrupper med mer, uten å ha hatt
mandat til å diskutere helheten. Når sluttresultatet
da har kommet, er det få som kjenner seg igjen,
men man blir ansvarliggjort pga delaktigheten.
Dette er en svært ubehagelig gisselsituasjon.

I utgangspunktet er det ingen motsetning mellom
økonomi og medisinsk faglige vurderinger.
Problemet oppstår når ressursene blir for små og
de besluttende organer har en ubalanse i kunnskap på begge felt. Her er risikoen at økonomiske
hensyn vil overkjøre fagmiljøet til tross for kraftfull
argumentasjon. Min oppfatning er at et samlet
kirurgisk fagmiljø lokalt/sentralt, vil ha en betydelig gjennomslagskraft. Kan de lokale fagmiljø være
på arenaen og få sine synspunkter tydelig fram for
lokale/sentrale direktører og styrer, vil man kunne
nå fram. Dette er etter min oppfatning mye viktigere enn å sitte med i alle uklare prosesser. 

Et engasjement fra kirurgene er viktigere enn noen sinne! Det gjelder å stå sammen!

Etterlysning
Jeg etterlyser gamle utgaver av
Vitenskapelige forhandlinger.
Er det noen som har utagaver fra før
1982, ser jeg svært gjerne at dere tar
kontakt.
Lars R. Vasli
tlf: 90 69 63 52
Mail: lars@vasli.no
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Til Den norske lægeforening v/sentralstyret
Fra Norsk kirurgisk forening v/Hans-Petter Næss
Legeforeningens rolle i forhold til organisering og struktur av spesialisthelsetjensten.
Norsk kirurgisk forening ser med bekymring på

en del utviklingstrekk i sykehussektoren der organisering og oppgavefordeling i stor grad berører
faglige forhold. Man ser organisering mer eller
mindre på tvers av spesialitetsgrenser med tildels
uønsket oppsplitting av fagområder og man ser
det motsatte, nemlig at spesialister i ett fagområde må ta ansvar for behandling innenfor andre
fagområder. Aktuelle eksempler er ønsket i noen
foretak om større utbredelse av ”den modifiserte
fødestuemodellen” som forutsetter at kirurger gjør
keisersnitt, og planer om opprettholdelse av full
generell ø.hjelp-beredskap på rene ortopediske
sykehus i Helse Nord.

Norsk kirurgisk forening har ikke kapasitet eller
ressurser til å følge med på, og langt mindre å
følge opp, de mange initiativ av denne typen som
dukker opp for tiden. Vårt inntrykk er at de tillitsvalgte i foretakene heller ikke i tilstrekkelig grad er
i stand til å gjøre dette. Vi ser derfor at vi som faggruppe gjentatte ganger kommer ”bakpå” og
oppdager hva som har skjedd først når det er for
sent å gjøre noe.
I enkeltsaker lokalt er det ofte vanskelig å se konsekvenser av vedtak og det skal betydelig og bred
kompetanse til for å forsøke å sette foten ned for
noe man mener er galt. Ofte er det kun dersom
man med sikkerhet kan si at forsvarlighetskravet

er truet at man kan få gjennomslag, og så langt er
det ofte vanskelig å gå. Formelt er det vanskelig å
påvirke noe så lenge sykehuseier mener å følge
helselovene.
Norsk kirurgisk forening ønsker med denne
”bekymringsmelding” å oppfordre legeforeningen
til å sette inn et sterkere engansjement i å være
aktivt på banen for å sikre at faglig kvalitet blir
ivaretatt når sykehusene omstruktureres slik de i
dag gjør i et meget høyt tempo. 

Riksrevisjonen ser på effektiviteten ved sykehusene
Riksrevisjonen har nylig gjennomført en under-

søkelse av effektivitet ved sykehusene. Rapporten
ble i juni sendt til Helsedepartementet for kommentarer. Formålet med undersøkelsen har vært å
belyse om ulike måter å organisere behandlingsaktiviteten på kan forklare forskjeller i effektivitet
mellom sykehusene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i organiseringen for en bestemt type
behandling: innsetting av hofteproteser.
"Hofteregisteret" har i brev til Riksrevisjonen
kommentert at rapporten bør gjøres kjent blant
ortopediske kirurger og sykehus, fordi den på en
grundig måte beskriver hva som kjenntegner

effektive sykehus. I den forbindelse mener
Hofteregisteret v/Ove Furnes at undersøkelsen bør
gjøres kjent ved Norsk Kirurgisk Forenings årlige
høstmøte.
Rapporten vil trolig oversendes Stortinget i
november. En foreløpig rapport er imidlertid allerede tilgjengelig hvis det bes om innsyn i
Riksrevisjonen. Derfor kan vi, hvis det er ønskelig,
presentere hovedfunnene på høstkonferansen før
rapporten formelt sett er ferdig.

Nordisk møte i medisinsk og kirurgisk
gastroenterologi Oslo 2. - 5. juni 2004
Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF) arrangerer Nordisk møte i Gastroenterologi i lokalene

til Norges Varemesse, Lillestrøm 2.-5. juni 2004. På programmet er blant annet Post-graduate kurs
om inflammatorisk tarmsykdom, og et rikt utvalg av sesjoner med interesse for kirurger. Det blir lagt
stor vekt på innsendte arbeider. Vi forventer 6-700 deltagere fra de nordiske land. Second announcement sendes ut i november 2003, abstrakt frist februar 2004. Eget program for sykepleiere. For
videre informasjon se

www.congrex.se/ncg2004.
8

Her er noen av hovedfunnene:
Ikke lik tilgjengelighet til hofteoperasjoner
Vridning mellom pasientgrupper pga økonomi
Store effektivitetsforskjeller mellom sykehusene
Kun en liten del av effektivitetsforskjellene kan
forklares av ulik pasienttyngde og eksterne
forhold som sykehusene i liten grad kan påvirke
Store deler av effektivitetsforskjellene skyldes
ulik intern organisering
Rapporten gir en rekke kjennetegn ved
organiseringen som forklarer forskjeller i
effektivitet
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HØSTMØTET 2003
Høstmøtet er i rute, og styret i Norsk Kirurgisk Forening ønsker alle
landets kirurger velkommen til det tradisjonsrike Holmenkollen Park
Hotel. På hjemmekontoret til familien Vasli har fax, datamaskin og
telefon glødet i lang tid, og vi har registrert at aktivitetene rundt
Høstmøtet er økende.
Hotellet åpner sine dører mandag 20. oktober, og de neste fem
påfølgende dager blir det et yrende liv her oppunder
Holmenkollbakken. Her møter du kolleger fra hele vårt langstrakte
land. Du blir oppdatert på siste års kirurgiske forskning, aktuelle
temaer og problemstillinger blir utdypet i seminar og symposier og de
medisinske firmaer vil vise deg det siste på utstyrsfronten.

Noen stikkord for årets Høstmøte:
341 frie foredrag
18 generalforsamlinger
25 symposier
18 priser og stipend
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PROGRAM FOR HØSTMØTET
TIRSDAG 21 OKTOBER
kl.

SAGA AB

SAGA C

08:00
08:30 Traume-symposium

Mamma-ca-kurs

09:00
09:30
10:00 Kaffe
10:30 Traume-symposium

Kaffe
Mamma-ca-kurs

11:00
11:30

Lunch

12:00 Lunch
12:30
13:00 Traume-symposium

Mamma-ca-kurs

13:30

AUDI A

Laparoskopisk
colonkirurgi

Kaffe

14:30 Traume-symposium
15:00
15:30
16:00

Mamma-ca-kurs

Osteoporose ortopedens rolle

Kar kurs

Digital OR

Kaffe
Kar kurs

BERGMANN

VAAGE

Laparoskopisk
Adipositaskirurgi
Lunch

Laparoscopic
Ventral Hernia Repair

Innsetting av Totalproteser
i Hofteleddet med Mini
Invasiv Teknikk

Benvekstfaktor rhBMP-2
Behandling av
kreftsmerter

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

NOBEL

Cementing university

Kaffe

14:00 Kaffe

AUDI B

Lunch

Kar kurs
Kaffe
Kar kurs

5 år med Viagra

BERGMANN

Minimally Invasive
AO-Alumni: Traume symp.

ONSDAG 22 OKTOBER
kl.

SAGA C

AUDI A

AUDI B

NOBEL

08:00
08:30 Valg av implantater

SAGA AB

Mamma-ca-kurs

Gastro-ff

Gastro-ff

09:00
09:30
10:00 Kaffe
10:30 Valg av implantater

Traumatologi
- ff

Kaffe
Mamma-ca-kurs

Kaffe
Gastro-ff

Kaffe
Gastro-ff

Kaffe
Traumatologi
- ff

11:00
11:30
12:00 Lunch
12:30
13:00 Reumakirurgi
13:30
14:00
14:30 Kaffe
15:00 Reumakirurgi
15:30
16:00
16:30 Sykehusstruktur
og oppgave
17:00
17:30
18:00
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Lunch
Mamma-ca-kurs

Kaffe
Mamma-ca-kurs

Lunch
Gastro-ff

Kaffe
Gastro-ff

Ortopedi-Traume - ff

Lunch
Kar - ff

Kaffe
Ortopedi-Traume - ff

Kaffe
Karkir. debatt

VAAGE

Norkar - GF

Lunch

AO-alumni - GF

Skjelettmetastaser

Barneortopedi
-GF

Reumakirurgisk GF
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PROGRAM FOR HØSTMØTET
TORSDAG 23 OKTOBER
kl.

SAGA AB

08:00
08:30 Ortopedi-under - ff
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

SAGA C

AUDI A

AUDI B

NOBEL

BERGMANN

VAAGE

Ortopedi-rygg/onk - ff

Palliativ kirurgi GI kreft

Prostatakreft

Kar - ff

Nevrokir. - ff

Plastikkir. - ff

Kaffe
Ortopedi-varia - ff

Kaffe
Palliativ kirurgi GI kreft

Kaffe
Prostatakreft

Kaffe

Kaffe
Nevrokir. - ff

Kaffe
Plastikkir. - ff

Kaffe
Ortopedi-barn - ff

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

NOF - GF

Profylakse ved
hjertekirurgi

NGKF - GF

NTKF - GF

Kaffe
NGKF - GF

14:30
15:00 Kaffe
15:30 NOF - GF
16:00
16:30
17:00 NKF-GF
17:30

NUF - GF

Kaffe
NUF - GF

Kar - ff

Maxillofac.-ff

Lunch
NKKF - GF

Lunch

Lunch
NPKF - GF

Kaffe
NNKF - GF

Kaffe

Kaffe
NPKF - GF

NFEP - GF
Cerebral
revascularization

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00 KIR. MIDDAG

KIR. MIDDAG

KIR. MIDDAG

KIR. MIDDAG KIR. MIDDAG

KIR. MIDDAG

AUDI A

AUDI B

NOBEL

VAAGE

Gastro - ff

Urologi - ff

Thorax - ff

Kaffe
Gastro - ff

Kaffe
Urologi - ff

Kaffe
Thorax - ff

FREDAG 24 OKTOBER
kl.

SAGA AB

08:00
08:30 Ortopedi-prot - ff
09:00
tet
09:30
10:00 Kaffe
10:30 Ortopedi-prot - ff
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

SAGA C

Håndleddsinstabilitet
Kaffe
Håndleddsinstabilitet

BERGMANN

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Ortopedi-prot - ff

Fyseskader

Gastro - ff

Urologi - ff

Thorax - ff

Kaffe
Kaffe
Ortopedi-overeks - ff Fyseskader

Kaffe
Gastro - ff

Kaffe
Urologi - ff

Kaffe
Thorax - ff

Karkirurgi og Thoraxkirurgi

Gastroentrologi

Maxillofascial- og plastikk-kir

Nevrokirurgi

Mamma
-Endokrin - ff

instabili-

Kaffe

Urologi

Ortopedi

Generell

11

3226/Kirurgen#3/2003
30.09.03 9:43
12:54
5687_lik_A4_2/1_ORG 20/8/03
am

Side
Page 12
1

I vinter falt bestemor på gla
Operasjonen var vellykket helt
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å glatta og brakk lårhalsen.
helt til hun fikk lungeemboli...

King Communication Foto©Getty Images/Craig Perman
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Arixtra® reduserer signifikant risikoen for VTE
ved større ortopedkirurgiske inngrep.(1)
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)

N.FON.03.04.01

3226/Kirurgen#3/2003

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 nålestikkskader.

Vi kan dessverre ikke tilby et medikament som eliminerer ARIXTRA®. DEN NYE BESKYTTELSEN MOT VTE ETTER
all risiko, men vi kan tilby Arixtra® som gir over 50%
ORTOPEDKIRURGISKE INNGREP.
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)
®

(1)

Arixtra gir over 50% reduksjon (OR) av VTE
etter større ortopediske inngrep sammenlignet

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

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 30-50 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

NEW

I en klasse for seg!

N.FON.03.04.01
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PRISER OG STIPENDER
Fagområde

Pris-stipend

Merk

Mini invasiv kirurgi

Thoracolaparoskopiforums pris
innenfor mini-invasiv kirurgi

Beste foredrag

Mini invasiv kirurgi

Thoracolaparoskopiforums pris
innenfor mini-invasiv kirurgi
Astra-prisen (reisestipend)
NFGK’s pris
Reisestipend
Kurs/Reisestipend
Reisestipend
Stipend
Charnley-stipend
Smith & Nephew-stipend
NOF-stipend
Foreningen’s pris
AstraTech-prisen 2001
Reisestipend
Wolf-prisen
Bard-prisen
B.Braun Medical
Norsk Luftambulanses forskningspris
i Traumatologi 2003

Beste video

Gastrokirurgi (Eksperimentelt)
Gastrokirurgi (klinisk)
Reumakirurgi
Reumakirurgi
Håndkirurgi
Maxillofacial-kirurgi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Nevrokirurgi
Urologi
Urologi
Urologi (endourologi)
Urologi (urologisk arbeid)
Karkirurgi
Traumatologi

Ny forskningspris
– traumatologi
Stiftelsen

Norsk Luftambulanse (SNLA)
ønsker å styrke forskning innen området traumatologi, og har derfor opprettet en forskningspris på 15.000,-.
Prisen skal deles ut på Nkf´s høstmøte under
navnet Norsk Luftambulanses forskningspris i
traumatologi 2003.
Prisen skal tildeles forsker eller forskergruppe
som har levert forskningsbidrag innen området traumatologi i løpet av det siste året.
Forskningsarbeidet skal:
• være av høy faglig og vitenskapelig
kvalitet
• være publisert i et anerkjent medisinsk
tidsskrift, eller som abstract til NKF´s
høstmøte.
SNLA er idag Norges største idéelle medlemsorganisasjon med nær 800.000 medlemmer.
Organisasjonen er involvert i en rekke akuttmedisinske prosjekter, alt fra førstehjelpsopplæring for 6-åringer, til kurs i avansert
akuttmedisin for spesialister. Datterselskapet
NLA A/S er involvert i drift og medisinsk
bemanning ved 11 av landets luftambulansebaser. 

Beste foredrag
Beste foredrag
Norsk forening for reumakirurgi
Biomet Norge AS
Norsk forening for håndkirurgi
Norsk forening for maxillofacialkirurgi
Ortomedic
Smith & Nephew
Norsk Ortopedisk Forening
Beste foredrag
AstraTech AS
Abbott Norge AS
Beste foredrag
Beste foredrag
Beste foredrag
Beste traumatologi-forskning

Høstmøtet HOTELL BESTILLING

2003

Holmenkollen Park Hotel Rica

Navn: ____________________________________________________________________
Stilling: ___________________________________________________ _______________
Arbeidssted:_______________________________________________________________
Postadresse:_______________________________________________________________
Tlf. dagtid:____________________________ Fax: _________________________________
ANKOMST
 Mandag 20/10

 Tirsdag 21/10

 Onsdag 22/10

 Torsdag 23/10

Pris pr.rom pr. natt inkludert frokost kr. 1.075,-.
 Antall netter: ______ x kr. 1.075,Sum totalt kr. ________________________
Jeg ønsker  Dobbeltrom  Enkeltrom
Spesielle ønsker : ___________________________________________________________
NKF sender bekreftelsesbrev med faktura som forfaller ved mottak.
Sted/dato:___________________Signatur: _______________________________________
Send skjema til:
Norsk Kirurgisk Forening • Postboks 17 Kjelsås • N-0411 Oslo, Fax: 22 15 33 30
eller bestill via internett: www.legeforeningen.no/nkf. Velg høstmøtet 2003.
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SYMPOSIER OG SEMINARER
Våre støttefirmaer bidrar med et variert og innholdsrikt symposiumprogram.
Eksperter fra inn- og utland er hentet inn for å oppdatere deg på det nyeste innenfor ditt felt.
Ønsker du å lese mer om innhold, foredragsholdere etc., se i Vitenskapelige Forhandlinger eller
vår hjemmeside: www.legeforeningen.no/nkf
MSD
Tirsdag 21. oktober kl. 08.30 - 10.00
AUDI B

Ortomedic AS
Tirsdag 21. oktober kl. 13.30 - 15.00
AUDI B

Novartis
Onsdag 22. oktober kl. 13.00 - 15.00
BERGMANN

”Osteoporose – ortopedens rolle”

”Innsetting av Totalproteser med
Mini Invasiv Teknikk”
v/overlege Finnur Snorrason, Mr. M.
Bhamra, England og Dr. Erik Koeweiden
Winchoten, Nederland

”Current indications of
bisphosphonates”
v/ professor Robert E Coleman, Sheffield

- Nedsetter NSAIDs/selektive COX-2hemmere beintillhelling?
- Bruk av selektive COX-2 hemmere ved
bløtdelsskader i idrett?
v/ prof. dr. med. Lars Nordsletten og
overlege Sigbjørn Dimmen.
Norsk Thoraco-Laparoskopiforum,
Johnson & Johnson og Tyco Health
Care Norge
Tirsdag 21. oktober kl. 10.30 - 13.30
AUDI A
”Laparoscopisk kirurgi ved
colo/rectal cancer ”
”Laparoskopisk Adipositaskirurgi”

Medtronic Vingmed AS
Tirsdag 21. oktober kl. 15.00 - 16.30
AUDI B
”Benvekstfaktor rhBMP-2 ved åpne
leggfrakturer”
Pfizer AS
Tirsdag 21. oktober kl. 15.00 - 19.00
BERGMANN
”Fem år med Viagra – status”

v/ Hans Løndroth, Gøteborg og Karl Miller,
Germany
Smith / Nephew AS
Tirsdag 21. oktober kl. 10.00 - 11.30
AUDI B
“Smith & Nephew Digital OR
- fra fiksjon til virkelighet”
Biomet Merck Norge AS
Tirsdag 21. oktober kl. 11.30 - 13.00
AUDI B
”Antibiotic loaded bone cement”
v/Torsten Gehrke, MD,
Endoklinikken, Hamburg”

”Carduran CR and Tamsulosin,
Registrar in Urology Simon Bott”
”Skal overaktiv blære opereres?”
”Dronning Christina - politisk
skandale eller medisinsk
tragedie? ”
Mundipharma AS
Tirsdag 21. oktober kl. 16.00 - 17.30
AUDI A
”Behandling av kreftsmerter”
v/ Robert E. Coleman, Sheffield
Zimmer Scandinavia AS
Tirsdag 21. oktober 2003
kl. 16.30 - 18.00
AUDI B
”Minimally Invasive Soulutions In
Total Hip Arhtroplasty ”
v/Tom McAliffe, MD, London

16

”Intervensjonsradiologisk behandling av skjelettmetastaser”
v/ overlege Markus Hausser, Oslo
”Ortopedisk/kirurgisk intervensjon”
v/ overlege Sigmund Skjeldal, Oslo
Schering Plough
Torsdag 23. oktober
kl. 13.30 - 14.30
SAGA HALL C
“Infeksjonsprofylakse ved
hjertekirurgi”
v/Örjan Friberg,Universitetssjukhuset
Örebro
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SYMPOSIER OG SEMINARER
Spesialforeninger inviterer også til symposier:
Traumeutvalget, NKF
Tirsdag 21. oktober
kl. 08.30 - 17.00
Holmenkollen Park Hotell Rica
SAGA HALL AB
TRAUME-SYMPOSIUM

Norsk Kirurgisk Forening
Onsdag 22. oktober kl. 16.30 - 18.30
SAGA HALL AB
“Sykehusstruktur og oppgavefordeling – forsvarlig
organisering?”

(Se egen omtale side 18)
AO Alumni Norge
Tirsdag 21. oktober kl. 18.00 - 21.00
AUDI B
”Initial and definite treatment of
fractures in polytrauma”
Norsk ortopedisk forening
Onsdag 22. oktober kl. 08.30 - 12.00
SAGA HALL
”Valg av implantater ved
innsetting av primær total
hofteprotese i Norge”
”Policy for total hip replacement in
the United Kingdom”
v/Mr. Alex Faulkner, Cardiff University, UK.
Norsk forening for Reumakirurgi
Onsdag 22. oktober kl. 13.00 - 16.00
SAGA HALL AB
”Ultralyd i revmakirurgien”
”Muligheter for genterapi i
revmakirurgien”

Norsk Forening for
Gastroenterologisk Kirurgi
Torsdag 23. oktober
kl. 08.30 - 12.30
AUDI A
”Palliativ kirurgi innen GI kreft”
Norsk Urologisk Forening
Torsdag 23. oktober
kl. 09.00 - 12.30
AUDI B
”Genterapi ved prostatakreft”
Norsk Nevrokirurgisk Forening
Torsdag 23. oktober
kl. 17.30 - 19.00
AUDI A
”Cerebral revascularization”
v/ prof. C.A.P Tulleken, Nederland
Norsk Forening for Håndkirurgi
Fredag 24. oktober
kl. 09.00 - 12.00
SAGA HALL C
”Håndleddsstablitet”
v/ Fredrik af Ekenstam og Lars Adolfsson

DEBATTMØTE
Norsk karkirurgisk forening
Onsdag 22. oktober kl. 14.30 - 16.00
NOBEL
“Diskusjon om kvalitetsindikatorer
i karkirurgi”

Norsk Barneortopedisk Forening
Fredag 24. oktober
kl. 13.00 - 16.30
SAGA HALL C
”Fyseskader – akutte og sequeler”

17
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TRAUME - SYMPOSIUM
Tirsdag 21. oktober 2003 kl. 08.30 – 16.15
Holmenkollen Park Hotell Rica
SAGA - HALL AB
TRAUMEORGANISERINGEN I NORGE
Møteleder: Olav Røise, leder av traumeutvalget, NKF
Kl. 08.30 – 10.30:

Situasjonen i dag
Traumepasienten i den subspesialiserte kirurgien
Traumeteamsleder og gastrokirurg Tina Gaarder, Ullevål universitetssykehus.

Kaffepause (30 min)
Hva sa Akuttutvalget om traumeorganisering i Norge
– og hva er status 5 år etter?
Medisinsk direktør Jan Erik Nilsen, Stiftelsen norsk luftambulanse
Hva er diagnosen for traumeorganiseringa i Norge?
Overlege i anestesi Torben Wisborg, Hammerfest sykehus.
DISKUSJON
Kl 10.30 – 11.45

Erfaringer fra USA. How Trauma Treatment is organized in USA.
Professor Wade Smith, Denver Colorado, USA
Does Quantity have any impact on Quality in Treatment of Trauma?
Professor Wade Smith, Denver Colorado, USA

Kl. 11.45 12.45

LUNSJ

Kl 12.45 – 16.15

Kursen framover. Hvordan bør håndteringen av den multitraumatiserte pasient
organiseres i Norge? – Kan vi lære noe av USA?
Overlege Johan Pillgram-Larsen, Ullevål Universitetssykehus
Traumebehandling utenfor sykehus - kompetanse og organisering.
Medisinsk direktør Jan Erik Nilsen, Stiftelsen norsk luftambulanse

Kaffepause (30 min.)
Hvilke krav bør stilles til sykehus som driver med traumebehandling
(utdannelse, akkreditering og registrering)?
Overlege Kari Schrøder Hansen, Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus
Hva slags rolle bør stat/RHF (regionalt helseforetak)/HF ha i sikring av
kvalitet av traumebehandlingen i Norge?
Overlege Olav Røise, leder av traumeutvalget, NKF
Helsedepartementet som sykehuseier – synspunkter
på traumeorganiseringen i Norge.
Medisinsk direktør Bjørn Magne Eggen, Eieravdelingen, Helsedepartementet.
Plenumsdiskusjon og oppsummering
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HØSTMØTET 2003
Viktig melding
til yngre leger
HUSK! Høstmøtet er godkjent
som kurs for spesialiteten generell kirurgi med 15 timer.
Ønsker du kursbevis, henvend
deg i Høstmøtesekretariatet
ved ankomst. Du som er under
utdanning, bør delta på
Høstmøtet. Møtet er et viktig
forum for faglig diskusjon og kontakt I det kirurgiske miljøet i
Norge. 

Sosialt program

Tilbakeblikk fra
foregående
Høstmøte.

Torsdag 23. oktober er det klart for
KIRURGMIDDAGEN. Dette er Høstmøtets
eneste fellesmiddag og ”sosiale happening”, og styret i NKF oppfordrer alle til
å sette av akkurat denne kvelden. Det
dekkes i ”De fem stuer”, antrekket er pent og
det blir mye godt å spise fra bugnende buffeter.
Kaffe avec, dans til levende musikk, og vår faste
trubadur, skaper stemning under middagen.
Billetter til KIRURGMIDDAGEN får du kjøpt til
sterkt subsidierte priser, i sekretariatet hele uken.
Daglig vil Homenkollen Park Hotells rikholdige
lunsjbuffet stå dekket, fra kl. 12-14.30. Her blir
det fullt! Kjøp lunsjbiletter tidlig i sekretariatet, så
slipper du å stå i kø.
Ønsker du en kaffekopp underveis? Høstmøtets
kaffepauser arrangeres i utstillingslokalet
”Vallhall”. Her får du servert kaffe og te, både for-

middag og ettermiddag. Bruk kaffepausen og
andre ledige stunder til å besøke utstillerne.
Styret i NKF ønsker deg et faglig og sosialt TOPP
Høstmøte!

Høstmøtet på nett
Alle opplysninger om Høstmøtet vil også i år være
tilgjengelig på nettet. Du finner link til Høstmøtet
på Norsk Kirurgisk Forenings hjemmeside:
www.legeforeningen.no/nkf
Siden vil bli oppdater etterhvert som programmet
blir klart, og vil også inneholde alle abstracts. Du
kan allerede nå besøke siden for å bestille rom på
Holmenkollen Park Hotel Rica.
På hjemmesiden vil du også kunne lese lederens
årsmelding, som skal presenteres på Høstmøtet
2003. 

Viktige møter for alle spesialiteter
Husk årsmøte og generalforsamling i din spesialforening
Se detaljer på: www.legeforeningen.no/nkf
Under Høstmøtet deles det ut priser og stipend
for spesielt gode arbeider.
Møt opp og gjør stas på dine kolleger!!
Gå inn på: www.legeforeningen.no/nkf
for tid og sted.
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Et komplett utvalg
av indikasjonstilpassede sårdren

Vårt sortiment for indikasjonstilpasset sårdrenasje er utvidet med et
velfungerende autotransfusjonssett for postoperativ drenasje og reinfusjon
av autologt blod etter ortopediske inngrep: Bellovac™ A.B.T.
Ønsker du å vite mer om våre sårdren kan du kontakte oss på telefon
67 92 05 50 eller fax 67 92 05 60. Du kan også sende inn svarkupongen nedenfor.

■
■
■
■

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet vedrørende Astra Techs sårdren
Ja takk, jeg ønsker tilsendt informasjon om Astra Techs sårdren
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet vedrørende Bellovac™ A.B.T
Ja takk, jeg ønsker tilsendt informasjon om Bellovac ™ A.B.T

Tittel/Navn: ______________________________________________________________________________________________
Avd/Sykehus: ____________________________________________________________________________________________
Postnr./sted: ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________

E-post: ____________________________________________

Astra Tech AS, Postboks 160, 1471 Lørenskog - Telefon: 67 92 05 50 - Fax: 67 92 05 60 - e-post: kirurgi.no@astratech.com - www.astratech.no

ærlig talt reklame

Tlf.:
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Omfanget av kreativ koding
– betydelig overdrevet
Etter sommerens tunge mediadekning av
eventuell kodetriksing ved Helse Sør, tok
Kirurgen kontakt med medisinsk direktør
Einar Amlie ved Analysesenteret
Lovisenberg AS (ASL) for å få en nærmere
orientering.

Økte utbetalinger til
sykehusene skyldes i
første rekke ny
kodepraksis, hevder
Amli.

Senteret har avtale med en rekke helseforetak

om månedlig analyse av pasientadministrative
data, som også innebærer overvåkning av utviklingstrender og endringer i medisinsk kodepraksis.
I tillegg til dialog med kontaktperson på sykehusene, avholdes det her lokale seminarer for
leger og kontorpersonale, med gjennomgang av
sykehusets registreringspraksis.

ærlig talt reklame

- Var pressens kritikk berettiget?
- Statens utbetalinger for 2002 ble vesentlig høyere enn forutsatt, og sykehusene ble gjennom
media beskyldt for å tilegne seg uberettiget ISF

refusjon gjennom bevisst feilkoding. Selv om det
finnes klare eksempler på feilkoding, vil jeg hevde
at omfanget av dette er betydelig overdrevet. Den
desidert viktigste årsak til økte utbetalinger var at
nye nasjonale vekter ble tatt i bruk i 2002. Økt
pasienttyngde for dagpasienter skyldes vektendringer alene, og ikke ”kreativ” koding ved
sykehusene. Mens media ensidig har fokusert på
feilkoding, er altså mangelfull konsekvensvurdering av nye vekter årsak til økt pasienttyngde for
dagpasienter. Det har skapt unødig uro rundt
finansieringsordningen, at effekten av ny programversjon ikke har blitt tilstrekkelig testet før den tas
i bruk.

- Ser du noen uheldige sider ved ny
kodepraksis?
- Kroniske sykdommer knyttes til et økende antall
korte opphold. Selv om sykehusene får en kortvarig gevinst for opphold med en overnatting,
undergraver det på sikt finansiering av pasienter
med kroniske lidelser. Det bør derfor innføres
avkortning i refusjon for grupper med høy vekt og
kort liggetid (nedre trimpunkt).
- Hvilke endringer har vi hatt og hvilke
utviklingstrekk ser du i kodepraksis?
- Mens kodepraksis i liten grad har endret seg for
dagpasienter, har gjennomsnittstyngde økt for
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Figuren viser at økning av
aktivitet skjer innefor grupper
med kort liggetid.

Gjennomsnitt DRG vekt i ulike
pasientkategorier. Kurven viser at
pasienter som overnatter har fått
tyngre gjennomsnittsvekt.
Det er ubetydelig indeksøkning for
dagpasienter når samme vektsett
benyttes begge årene.

pasienter som overnatter. Årsak til dette er blant
annet at ”tunge” hoveddiagnoser benyttes ved
korte opphold og at bedre dokumentasjon av
kompliserende bidiagnoser utføres. Andel kompliserte DRG grupper har økt fra ca 25 % til 40 % i
løpet av de siste to årene. Analyse av kodepraksis
ved helseforetakene i Helse-Nord og Helse–Sør,
tyder på at dette er kodeforbedring som gir bedre
beskrivelse av pasientmaterialet. Det finnes imidlertid eksempler på at tilleggsdiagnosene er dårlig
dokumentert i journal, og feilkoding må korrigeres.
Effekten av feilkoding er betydelig overdrevet, og
fokus må rettes mot de svakhetene som er påvist i
finansieringssystemet. Tilfeldige utslag av korrekt
medisinsk koding er med på å svekke systemets
legitimitet. Nærmere oppfølging hvor systemendringer raskt følger den medisinske utviklingen, er
helt nødvendig for at systemet ikke skal havarere.
Hvis den nasjonale DRG programvaren kun skal
benyttes til å finansiere helseregionene, må det
utvikles metoder for regional omfordeling av ISFrefusjon. Generelle justeringer som reduksjon av
enhetsprisen vil, hvis den videreføres til sykehusene, svekke dette systemet og ramme finansiering
av behandling for pasienter med kroniske sykdommer. 

22

Styret i NKF
Nr Forening Tittel

Fornavn

Etternavn

Sykehus

1

NKF

Overlege

Hans-Petter Næss

Sykehuset i Vestfold

2

NKF

Overlege

Tom

Glomsaker

Sentr.sykehuset Rogaland, SIR

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

Overlege

Tor-Erik

Sand

Akershus Universitetssykehus HF

11 NKF

Overlege

Torgeir

Løvig

Sosial- og Helsedirektoratet

12 NKF

Klinikksjef Lars R.

Vasli

Lovisenberg Diakonale Sykehus
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Blad

Norsk Kirurgisk Forening
Postboks 17 Kjelsås
0411 Oslo

Besøk
vår stand på
Høstmøtet!
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