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2
Vi trenger kirurgisk
forening, men …
Norsk Kirurgisk Forening ble etablert i 1911 da kirurgene trengte å stå sammen i
kampen for bedre lønns- og arbeidsforhold. 13 år etter stiftelsen avholdt foreningen
sitt første Kirurgiske Høstmøte, i 1924. Dette var starten til et sterkere faglig
engasjement i foreningen. Etter 93 år er lønns- og arbeidsvilkårene enten så
gode at en videre kamp for dette ikke er nødvendig, eller så ivaretas dette så godt
av moder- foreningen, at NKF har utspilt sin rolle.
Hvordan er det så med hensyn til NKF’s faglige rolle? Paradokset synes å være, at
i en tid med mer uro enn på mange år, er viljen til å engasjere seg og forsvare
fagets posisjon og betydning liten.
Mange klager på at omorganisering, funksjonsfordeling, økonomistyring og byråkratisering begrenser mulighetene for faglig utvikling, forskning og utdannelse. Vi som
fagpersoner blir satt på sidelinjen når det gjelder organisering av kirurgien, administrasjon
og drift av kirurgiske avdelinger, medisinske prioriteringer og etablering av kvalitetskriterier.
Kirurgien blir mer og mer styrt av økonomer, jurister og politikere. Det etableres studier i
helseadministrasjon som tar 5-6 år, og en ny profesjon etableres i sykehusene. Disse nye
helseadministratorene skal også ha arbeid. Kirurgene står i fare for å bli teknikere.
Hva gjør så kirurgene med dette?
Mange mener at kirurgene må samle seg, og kjempe i fellesskap for faget. Hver for seg blir
sub-spesialitetene for små, og kan lett bli spilt ut mot hverandre. Noen kirurger forsøker å
gå inn i ledelse, men risikerer da å bli sparket, når de argumenterer for faget.
Er de fleste så mette og fornøyde av gode lønns- og arbeidsforhold at de ikke orker å
engasjere seg?
Er vår bekymring for fagets utvikling, forskningen sine vilkår og utdannelsen av kirurger
troverdig?
Vi har i dag en arena som har dette som målsetning, Norsk Kirurgisk Forening. Jeg håper
at flere nå melder seg på i kampen for å kjempe for fagets utvikling, forskningen og
utdannelsen i kirurgi.
NKF skal frem mot neste generalforsamling lage et strategidokument, som legger grunnlaget for foreningens videre arbeid. Alle som er bekymret for utviklingen i det kirurgiske
faget, organiseringen av kirurgien i Norge og utdannelsen av kirurger, bør komme med
innspill og forslag til styret i dette arbeidet.

Jeg ser frem til mange forslag og
riktig god påske !
Lars R. Vasli
Redaktør
lars@vasli.no
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Side 5

Referat fra NKF
generalforsamling

Generalforsamlingen ble
tradisjonen tro avholdt under
Høstmøtet 23. oktober 2003.
Bare 45 medlemmer var møtt
frem. Fremmøtet på generalforsamlingen har vært synkende i
motsetning til fremmøtet på
Høstmøtet som helhet. Dette
bekymret flere av medlemmene
på generalforsamlingen. Et av
medlemmene utrykte sin
bekymring på følgende måte:
”Jeg har nå deltatt på NKF sin
generalforsamling i ca. 20 år og
fortsatt er jeg den yngste i
forsamlingen”.
2 Lars Vasli

4Årsmøtet ble ledet av vår erfarne møteleder Tom Gerner på en sikker måte. Årsrapporten, som var sendt ut til alle medlemmene
før møtet, ble gjenomgått, og det ble lite
spørsmål og debatt før vi kom til nest siste
punkt på dagsorden; valg.

1. Utrede NKF sitt mandat, fremtidige rolle,
arbeidsform, samt komme med forslag til
eventuelle organisasjonsmessige endringer.
2. Arrangere Høstmøtet 2004 etter mønster
av tidligere års arrangementer.

Valg
Leder av valgkomiteen – Odd Søreide – redegjorde for valgkomiteens arbeid, de problemene de hadde møtt, og deres analyse av
problemet. Valgkomiteen hadde møtt på
store problemer med å finne en kandidat til
ledervervet, og dette førte til en lengre debatt
om NKF sin fremtidige rolle.
Valgkomiteen foreslo på bakgrunn av dette
følgende løsning:
Det etableres et styre i NKF hvor lederen i første omgang blir valgt for ett år. Leder får et
klart mandat om å utarbeide et forslag, til
neste års generalforsamling, til NKF sin fremtidige arbeidsform og rolle.
LEDER:
NESTLEDER:
STYREMEDLEMMER:
Generell kirurgi rep.:
YLF representant:
Norsk foren. for gastro.kir.
Norsk karkirurgisk forening
Norsk Plastikkir. forening
Norsk ortopedisk forenening
Norsk thoraxkir. forening
Norsk urologisk forening

Oppdraget for styret blir da som følger:

3. Arbeide med løpende styresaker som
tidligere, slik styret finner hensiktsmessig.
Generalforsamlingen var enig om at det
nye styret måtte fungere med alle
fullmakter til et ordinært valgt styre.
Generalforsamlingen anmodet spesielt
alle spesialforeningene om å delta aktivt i
utredningsarbeidet til det nye styret.
Deretter fikk forslaget til nytt styre enstemmig tilslutning fra generalforsamlingen.
Styrets sammensetning 2004 - 2005:

Lars R. Vasli (for ett år) Lovisenberg Diakonale syk.
Tom Glomsaker
Sentralsykehuset i Rogaland
Anne Karin Lindahl
Torunn Nestvold
Erik Carlsen
Otto Sundhagen
Knut Skolleborg
Ole Edvard Gabrielsen
Rune Haaverstad
Tor-Erik Sand

Bærum sykehus
Nordlandssykehuset i Bodø
Ullevål universitetssykehus
Sykehuset Østfold
Colleseumklinikken
Hålogalandsykehuset - Narvik
Hjerteklinikken St. Elis.
Akesrshus Universitetssykehuset

Årsmøte med generalforsamling 2004 ble besluttet avholdt torsdag 22. oktober 2004. 3
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Side 6

ATLS®
– en hjelp for initial skadebehandling
I 1976 ble familien til den ortopediske kirurgen Jim Styner utsatt for
en alvorlig ulykke med et privat småfly. Han selv og hans to barn
overlevde, dog med store skader. Hans kone ble drept.
2 Thor-Jostein Egeland

4De klarte å ta seg til et lite sykehus i en liten

Norsk Anestesiologisk Forening og Stiftelsen
Norsk Luftambulanse. Sistnevnte har det praktiske sekretariatsarbeid og administrasjon av
deltakere før og etter kurset.

by med ca 5000 innbyggere i staten Nebraska.
En allmennlege ble tilkalt, men visste ikke noe
om hva som måtte gjøres, så Jim måtte selv ta
styringen.
Under transporten videre med helikopter til traumesykehus var det heller ikke noe utstyr i helikopteret. Han fikk heller ikke med seg verken
intravenøst eller surstoff fra sykehuset.

Oppbygging av instruktørstab

Denne hendelsen medførte at ortopeden tok initiativet til det som senere skulle bli ATLS.
Det første kurset ble gjennomført i 1978. Det
hele ble så forsøkt formidlet til tre amerikanske
medisinske organisasjoner. Committee of Trauma
gikk for konseptet med det samme. Det ble derfor allerede i oktober 1979 startet som et nasjonalt program.

Kursledelse i Norge:

I 1980 ble det holdt 40 kurs og raskt ble det flere
hundre per år. Internasjonalt startet det første
kurset i England i 1988. Kurset har etter hvert
blitt videreutviklet og finnes i dag i 35 land. Både
Sverige og Danmark har i lengre tid kunnet tilby
ATLS® kurs.

Hva er ATLS®?
ATLS® står for Advanced Trauma Life Support.
Dette er et kursprogram for initial skadebehandling og tar blant annet for seg luftveisbehandling, sjokk, toraksskader, abdominalskader, hodeskader, ekstremitetsskader, brannskader, skader
hos gravide osv.
Kurset bygger på enkle prinsipper for mottak og
behandling av den skadde pasient med fokus på
den første timen etter ankomst til et kvalifisert
sykehus.
Målgruppen er allmennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, kirurger, ortopeder og anestesiologer. Målet med kurset er å diagnostisere
og behandle systematisk etter skadenes potensielle dødelighet. Kurset vektlegger praktiske ferdigheter.

Til Norge…
I Norge er det Norsk Kirurgisk Forening under
DNLF, som har rettighetene til kursene, gitt av
American College of Surgeons Committee on
Trauma (ACS/COT). Foreningen samarbeider med
6

Tre norske kirurger og to anestesileger reiste til
USA og fikk sin instruktørkandidat-utdannelse i
desember 2003. Disse vil sammen med amerikanske instruktører komme til Norge og instruere
i det første kurset, som starter 5. september
2004 i Bergen. Dette første kurset tar sikte på å
utdanne instruktører.

• Ortoped/kirurg Olav Røise, Ullevål
Universitetssykehus, er kursansvarlig i Norge
(National Course Director)
• Pedagogisk fagsjef Åse BrinchmannHansen, Den norske lægeforening, er kursenes
pedagogiske ansvarlige (Educator)
• Undervisningsleder Aage W. Karlsen,
Stiftelsen Norsk Luftambulanse, er ansvarlig for
kursadministrasjon
(National
Course
Coordinator).
Neste kurs: 17. til 19. november 2004.
VÅREN 2005:
1. - 3. mars
7. - 9. juni
HØSTEN 2005:
27. - 29. september
15. - 17. november
KURSSTEDER:
- Ullevål Universitetssykehus (UUS)
- Haukeland Universitetssykehus (HUS).
DELTAKERPRIS:
Ikke endelig fastsatt, men vil sannsynligvis ligge
fra kr 6 – 8.000,-. Prisen inkluderer 500 siders
kursbok, kaffe, lunsj og en kursmiddag.3

Kursprogrammet ATLS® er et
traumekurs rettet mot primærleger, anestesileger og kirurger
og andre leger som deltar i
initial skadebehandling. Nå er
kurset klart for oppstart i Norge
etter at man i fjor høst fikk
utdannet de første norske
instruktørene i USA. – En nødvendighet med tanke på hvilke
følger feilbehandling kan få, sier
Olav Røise, ortoped (overlege og
assisterende direktør) ved
Ullevål sykehus.
2 Thor-Jostein Egeland
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ATLS® til Norge:

Mer enhetlig skadebehandling
ved sykehusene
Olav Røise, Ortoped Ullevål sykehus

4Røise er nasjonal formann for ATLS i Norge, og var
selv med på kursene i USA i fjor. Nå er han og 4 andre
klare til å utdanne nye instruktører som igjen vil avholde kurs for leger rundt om i landet.
Kurset har allerede eksistert i andre land over
lengre tid, er behovet til stedet i Norge?
- Dette har vært en lang prosess. Norsk Kirurgisk
Forening tok initiativet til å få dette kurset til i Norge
for 5-6 år siden. Man gikk i gang med å kartlegge
behovet, og fant ut at det så avgjort er der. Vi regner
med at rundt 150 norske leger allerede har tatt kurset
i utlandet. Nå er det på tide vi også får det til i Norge.
På noen svært få sykehus i Norge ser man hardt skadede pasienter ofte. Men regelen er at sykehusene
sjelden ser hardt skadde personer, og vi vet at ikke alle
er like godt forberedt på å håndtere denne type utfordringer. Siden vi også vet at det er avgjørende med en
systematisk tilnærming til slike pasienter, er det viktig
at legene kjenner til og blir drillet i prinsippene for den
initiale behandlingen. Kurset blir et verktøy som bidrar
til at man tenker likt rundt dette og vil tilnærme seg
en hardt skadet pasient på en faglig riktig måte.
Det at det allikevel har tatt så pass lang tid, skyldes at
vi ikke har fått den økonomiske biten på plass før nå.

Norsk Kirurgisk Forening har nå fått eiendomsretten
på kurset her i landet, i samarbeid med Norsk anestesiologisk forening og Norsk Luftambulanse. Det er
også sist nevnte som sitter med sekretariatsarbeidet
og det administrative rundt kursgjennomføringen.

Utnytter erfaringer fra Danmark
Dere var i USA og fikk utdanning i høst. Men
hvordan har responsen på dette kurset vært i
andre land?
- I de land som har kurset har responsen vært svært
god. Det er ikke tvil om at kurset avholdt i Sverige og
Danmark, har bidratt til større interesse for pasientgruppen og medført at sykehusene er bedre forberedt
enn før dette tilbudet eksisterte.
Vi er derfor heldige som kan bruke erfaringer fra andre
land. Vi var på befaring til Danmark i fjor og fikk
mange nyttige innspill på organisering og gjennomføring. Danmark har omtrent like mange leger som oss
og erfaringene man har gjort seg der kommer vi i stor
grad til å bruke ved oppstart her i Norge
Hvilke erfaringer er spesielt nyttige?
- De har blant annet en fadderordning hvor en
instruktør følger opp to deltakere hver i forkant av
kurset. Det er viktig at man påser at deltagerne faktisk setter seg inn i kursmateriellet i forkant av kurset.
Det er et intensivt kurs, som krever forkunnskaper om
man skal kunne få utbytte av det. Et annet råd fra
danskene var at man ikke bør ha for mange instruktører fra starten av – ellers blir det for mange instruktører med for lite erfaring – altså en fortynning.
Dessuten valgte danskene å holde få kurs de første
årene. De kjørte fire det første året, deretter seks det
neste, åtte påfølgende år og siden har de holdt 10
årlige kurs. Det ser ut som dette antallet er tilstrekkelig for å etterkomme behovet. I dag er det ventelister
på flere år.
Dere starter første kurs i september, hva skjer
frem mot dette kurset?
- Ja, 5. september blir det kurs i Bergen, primært med
målsettingen om å utdanne flere instruktører. Til dette
kurset plukker vi ut 16 kandidater som vi mener vil
kunne være aktuelle til å drive ATLS-kursene videre.
De velges ut på grunnlag av engasjement og undervisningsevner i tillegg til geografi, sykehus og kjønn.Vi
holder nå på med å rekruttere de som vi mener vil

kunne egne seg best for å innta en sånn rolle. Av de
16 vil vi kunne godkjenne ni instruktører på dette første kurset.
Blir det noen kvalitativ oppfølging av instruktørene underveis?
- Alle instruktører må avholde minst to kurs per år.
Dette skal bidra til at de holder kunnskapen i hevd.
Det stilles krav til instruktørene og de godkjennes for
en periode på 4 år. I forbindelse med ny revisjon av
manual skal også alle instruktører oppgraderes.

Tester og oppfølgninger
- Vi avholder vårt første ordinære kurs 15. november
med en varighet på ca 2,5 dag. Det viktigste her er at
hver enkelt deltager har forberedt seg godt før de
kommer på kurset. Hver deltager får tilsendte en lærebok på 500 sider, som sendes ut 6 uker før kursstart.
Ved fremmøte må deltagerne levere inn en pretest
som vil gi inntrykk av deltakernes forberedelser. I forkant av kurset får deltagerne en mentor som vil
kunne støtte opp og hjelpe til i forberedelsene. Denne
mentoren er en av instruktørene.
Etter deltagelse på kurset får man en godkjennelse på
bestått kurs. Men det må understrekes at dette ikke er
noen form for sertifisering.
Det har versert en diskusjon rundt dette med
BEST vs. ATLS?
- Ja det stemmer, men det er viktig å få frem at dette
er to kurs som utfyller hverandre. BEST bygger på
ATLS’s prinsipper og retningslinjer. BEST går i Norge i
dag og fungerer meget bra. De to kursene er forskjellige: ATLS er individrettet på drilling av kunnskap og
ferdigheter, mens BEST er teamrettet. Dermed utfyller
de hverandre svært godt, og det eksisterer således
ikke noe motsetningsforhold. En av instruktørene som
var med til USA i ATLS sitter også i styringsgruppen i
BEST.
Hvilke utfordringer har dere fremover?
- Vi føler oss godt forberedt. Spesielt fordi vi har vært
andre steder og sett hva som er bra og mindre bra –
hvilket vi trekker med oss ved innføringen her. Det
som vi jobber med og som blir en utfordring i framtida, er å sikre økonomien for konseptet. Nå har vi fått
med oss gode støttespillere og vi tror at disse utfordringene ikke er verre enn at vi klarer å løse dem. 3
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Next Generation in Knee Ligament
Reconstruction and Repair Technology

•
•
•
•
•

ACL rekonstruksjoner
PCL rekonstruksjoner
Rekonstruksjon av kollateralligamenter
Menisk og chondrale skader
Korreksjon med open wedge osteotomier
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Hva skjer med sykehusreformen?
Det er fortsatt diskusjon om
funksjonsfordelingen innen de
kirurgiske fagene. De nye helseforetakene har kommet med
flere utspill, men noen gjennomgripende endring har ennå ikke
skjedd, og det synes ikke som
om eierne helt vet hva de vil
med sykehusreformen.
2 Anders Walløe, Ortopedisk senter,
Ullevål universitetssykehus

4Foreløpig har det blitt et stort antall byråkrater
og sterk fokus på økonomien. Vi er mange som
hadde trodd at det ville blitt større fokus på samordning og kvalitet.
Under seminaret ”Sykehusstruktur og oppgavefordeling - forsvarlig organisering?” på årets høstmøte ble det anført at det kirurgiske fagområdet
måtte bestå uforandret. Jeg fikk inntrykk av at det
var ortopedene som delvis var skyld i de problemer
som var skapt for vaktordningene ved sykehusene.
(Ortopedisk kirurgi ble som kjent igjen hovedspesialitet for noen år siden).

Men hva har skjedd i de kirurgiske
fagene i løpet av de siste 20 år?
Ortopedene har tatt over all frakturbehandling og
de ortopediske pasientene utgjør nå over 50% av
alle de kirurgiske pasientene. Nye metoder med
scop og invasiv radiologi har helt endret fagets
karakter. Det er blitt mange områder som ikke kan
og heller ikke skal beherskes av generalister. Det er
helt uakseptabelt å fjerne en menisk åpent, galleblærene fjernes med laparoscop, blødninger stoppes med angiografi og embolisering og magesår
behandles med piller.
Samfunnet har også forandret seg. De fleste vet
om de nye kirurgiske teknikkene, det settes spørsmålstegn ved legenes råd og kunnskap. Nye veier

binder landsbygda nærmere til tettstedene, og
helikoptre kan fly selv når det er mørkt. Nye digitale teknikker gjør det mulig å sende tekst, vanlige
bilder og røntgenbilder til vurdering andre steder.
Skal vi allikevel fortsette å utdanne kirurger til de
oppgavene de hadde for 20 år siden? Kan ikke vi
som fagfolk klare å gi våre eiere og ledere, som
etter hvert har mest kjennskap til visjoner og kostnadseffektiv drift, noen fornuftige råd? Eller er det
allikevel befolkningens tro på det lokale, nære
sykehuset som skal få bestemme framtidens sykehusstruktur?
Først vil jeg peke på at vi har et langstrakt land, og
det er nødvendig at noen relativt små sykehus har
kirurger som kan mer enn sitt eget spesialområde.
Disse kirurgene må skaffe seg utdannelse for disse
forhold, men langt fra alle kirurger skal ha denne
utdannelsen.

Geografisk spredning
I de fleste områder i vårt land kan akuttavdelingene nåes på 2-4 timer. En slik avdeling må disponere vakthavende innenfor mange fagområder og
ha et befolkningsgrunnlag på 100.000 mennesker.
Det er etter min mening urimelig å dele akuttfunksjoner mellom flere sykehus som ligger milevis
fra hverandre. Begrunnelsen for slike løsninger er
økonomiske og ikke medisinske.

De fleste kirurgene bør først trenes i generelle teknikker, men skal dette skje må den første trening
legges til de mindre og perifere sykehus. Det synes
som dette løpet er kjørt, dels fordi den generelle
kirurg ikke lenger trenger ortopediske inngrep,
men også fordi færre leger er villige til å flytte
rundt i landet for å skaffe seg en god utdannelse.
Det forgår etter min mening ingen generell trening
på større spesialiserte avdelinger. Man må ta konsekvensen av dette og legge opp til generell
læring også på de større avdelingene. Med en
godt planlagt utdannelse vil vi få kirurgene tidligere i produktivt arbeid.
Det planlegges en ”common trunk” i Europa. Det
er noe underlig fordi det i disse landene ofte er
små kommunikasjonsproblemer. Kan begrunnelsen være at de ferdige kirurgene har behov for
å beholde sine underordnede?
Hva så med de sykehus som er for små?
Naturligvis kan de brukes til spesialisert elektiv
produksjon, men de skal ikke ha vaktberedskap for
akutte operasjoner og bare i begrenset grad
utdanne nye kirurger.
Utviklingen i alle fag går svært fort og vi blir overkjørt av planleggerne hvis vi ikke snart kan komme
med et forslag om organisering som har bred støtte. Det nytter i hvert fall ikke å tro at fortiden kommer tilbake. 3
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Hva kan dårlig
sykehusledelse føre til?
Dette er saken:
4Tom Glomsaker ansettes som klinikksjef ved SiR Stavanger våren
2002. Glomsaker er en ettertraktet
medisinsk leder i Norden med stor
kompetanse. Han er leder i Ngf,
nestleder i NKF og medlem i spesialistkomitéen i generell kirurgi. Etter
kort tid uttaler han at ventelistene
skal raskt ned og setter i gang arbeidet med å effektivisere driften ved
kirurgisk ort. avd. Referanser fra tidligere jobber viser at Glomsaker ofte
er rask til å markere seg. Han kan
oppfattes som kontroversiell, men
med stor arbeidskapasitet og evne
til å effektivisere driften på klinikker.
Etter sigende kommer han også med
innspill på delvis fattede styrevedtak
i SiR. Han mener det er en ulykke
hvis de blir satt ut i livet og oppfordrer til at de revideres, med støtte
fra alle legene på avdelingene.
Dernest blir han avskjediget av
SiR–sjefen, Tjemsland. Som grunn
oppgis at han opptrer illojalt.
Glomsaker nekter å gå, og er fortsatt utestengt fra jobben. Glomsaker
får massiv sympati fra sine arbeidskolleger, som går ut i sterk mistillit
til styret og adm. dir. i SiR. En rekke
kolleger fratrer i frustrasjon og det
utvikler seg en indre kamp i SiR.
Styret i Helse Stavanger gir
Tjemsland full støtte, de ansatte
mener han må gå.
Dette blir også resultatet i februar
2004. Tjemsland fratrer sin stilling.
Da har allerede Glomsaker vunnet
første runde i Tingretten, for usakelig oppsigelse. Siden oppsigelsen har
Glomsaker mottatt full lønn, men
har ikke anledning til å arbeide.
Denne saken har vært dekket med
over 150 oppslag/innlegg i
Aftenbladet i perioden november
2003 – februar 2004 3
10

Glomsaker-saken er et nytt eksempel på dårlig styring i helsesektoren.
De siste årene har man nærmest tatt for gitt at modeller fra private
virksomheter uten videre kan overføres til andre virksomheter. Det har
vært forsøkt tidligere innen universitet og høyskoler, nå de siste årene
gjennom omorganiseringen av Helse-Norge.
2 Ragnar Madsen

4I Glomsaker-saken ved SiR har man ikke fått
noen vinnere, bare tapere. Tom Glomsaker har forløpig mistet jobben, adm. dir. har sagt opp jobben,
nærmere 60 leger har kjempet for sin medarbeider. De har følt maktesløshet, det faglige miljøet
forvitres og det har høyst sannsynlig også rammet
pasientene, selv om alle ansatte har gjort sitt ytterste for å holde kvaliteten. Skulle man likevel trekke frem en vinner, må det være Stavanger
Aftenblad, som har boltret seg i godt mediestoff i
flere måneder – ca. 180 oppslag om saken har det
vært i en 4 mnd. periode.
Seksjonsoverlege Tor Steinar Raugstad legger ikke
skjul på at saken har gått inn på han.
-Tom kom som et friskt pust inn, full av ideer og
innsatsvilje. ”Jeg vil gjøre Kir. Ort. avdeling til en
klinikk hvor jeg selv vil være pasient”, sa han i sin
åpningstale. Vi forstod raskt at dette ikke bare var
løse fraser. I tillegg til økning i operasjonsvirksomheten etablerte han kveldspoliklinikk og kveldsoperasjoner. Han tok selv poliklinikk og operasjoner der ingen annen overlege kunne stille opp.
Han etablerte utdanningsprogram, fremskaffet
anerkjente foredragsholdere fra inn- og utland,
arrangerte sosiale arrangementer og var alltid tilgjengelig for alle. Han var en miljøskaper på alle
områder. For oss virket det som om adm. dir. og
styret ikke så noe av dette da han ble avskjediget
21. nov., grunngitt med ”illojalitet, tillitsbrudd og
samarbeidsproblemer”
Vi oppfatter dette som absurd. Tom har fremmet
meninger basert på klinikkinterne konklusjoner
basert på faglig og økonomisk grunnlag. Han har
forsøkt å rette opp i avgjørelser som hadde vært
en ulykke for sykehuset, både driftsmessig og økonomisk.
Som klinikkdirektør har han vært nødt til å ta
standpunkt på vegne av Kir. Ort. avdeling og vi har
derfor måttet oppfatte ledelsens beslutninger som
en anklage mot alle ansatte ved avdelingene.

Det her vel også vist seg at dere har
hatt rett?
-Ja, Glomsaker seiret på alle punkter i tingretten
hvor man videre konkluderte med at ”det er
beklagelig at det ble nødvendig for rettsapparatet
å behandle nærværende tvister ” som man mener
har skapt ”unødvendig sterk uro og forsterket
motsetningene ytterligere” samt at ”det til
syvende og sist vil komme til å skade pasientene”.
Tross dette valgte altså Helse Stavanger HF å forholde seg helt passive og adm. dir. Tjemsland
anket dommen, sier Raugstad.
Atle Heljesen, Tom Glomsakers advokat i saken,
uttaler til pressen:
-Hadde sykehusledelsen vært villig til å beklage
avskjedigelsen, kunne vi blitt enige om en fratredelse, men Tom Glomsaker kan ikke godta at en
avskjedigelse blir stående. Heljesen er ganske
forundret over måten styret og ledelsen har håndtert denne saken på. Han mener det vitner om
uforstand, regelrett maktutøvelse og diktatorisk
adferd.
Hvilken betydning har saken hatt for
fagmiljø og sykehusets anseelse?
- Meget skadelig. Ingen vil til sykehuset, miljøet
skades, vi har sluttet å jobbe overtid, seksjonslegene har sagt opp sine tilleggsfunksjoner fra 1.
april, ventelistene øker og vi har ennå ikke noen ny
leder. Jeg vil faktisk betegne situasjonene som prekær og vi trenger en rask avgjørelse.
Hvordan har Tom Glomsaker
opplevd saken?
-Det er klart at dette har gått inn på han. En
avskjedigelse er juridisk langt mer alvorlig enn en
oppsigelse. Det skjer bare hvis man gjør noe kriminelt eller har gjort noe alvorlig med pasienten.
Det er jo hårreisende å plassere dette forhold i
denne kategorien. Dessuten, at du plutselig en
dag finner kontoret avlåst, uten adgang til PC,
journaler etc. er helt meningsløst. Fylkeslegen
måtte imidlertid inn for å sikre at Tom fikk adgang
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til viktige journaler, som var avgjørende for pasientbehandlingen. Videre; hele rettsaken, mediedekningen etc. En periode var han uten jobb og
lønn. Alle forstår dette har vært en stor belastning.
Hvordan opplever du adm. dir. Tjemslands
avgang som direktør?
-Det var jo eneste løsning. Han har visstnok uttalt
at han ikke følte seg presset, og at det var den
vanskelige økonomien ved sykehuset som var årsaken. Våre synspunkter, noen innrømmelser og
beklagelser om at han har vært uheldig med en del
avgjørelser, er ikke nevnt. Det kunne ha bidratt til
gjenforening, nå har det skjerpet konflikten.
Det kan synes som om striden ikke er
over ved SiR?
-Styreformann Steinar Olsen viser ingen vilje til å
rydde opp. Han uttaler i et intervju med NRK
Rogaland at sterke pressgrupper i sykehuset kjører
et så hardt løp at det er umulig å styre sykehuset,
en uttalelse som neppe bidrar til å dempe striden.
Det synes klart at så lenge Glomsaker-saken verserer og styreleder/leger uttaler seg, vil konflikten
her fortsette. Enkelte hevder at Olsen også burde
gå, bl.a. fordi han har 15 styreverv som står i skarp
kritikk til Riksrevisjonen anmerkning om at styremedlemmer i helseforetak må ha stor kapasitet og
må påregne stor innsats. Dette er lite forenlig med
14 andre styreverv. Det vitner om manglende
respekt for jobben.
Hvorfor blir det så mange konflikter
ved norske sykehus?
-Mange som uttaler seg mener at konflikten her
sikkert kunne vært håndtert smidigere fra begge
sider. Striden ved SiR handler om hvordan en institusjon av denne typen - med sterke fagmiljøer –
skal styres. Det er et faktum at det har vært problemer ved mange norske sykehus. Men ved enkelte har det gått veldig
bra; Tromsø og
Radiumhospitalet er gode eksempler. Også da fylkeskommunene eide sykehusene og styret bestod
av folkevalgte, var det problemer, så den nye organiseringen er derfor ikke hovdegrunnen.

SISTE!
Tidligere prest og sykeshusleder ny SiR-direktør
Den nye direktøren i HelseVest heter Gunnar Hall Skavoll, som går fra
stillingen som personal- og organisajonsdirektør i Avinor. Tidligere var han i
5 år personalsjef ved Vest-Agder sentralsjukehus.
Stavanger Aftenblad kan videre fortelle at styreleder i Helse Stavanger,
Steinar Olsen, ikke hadde hørt om Gunnar Hall Skavoll og hadde heller ikke
tatt kontakt med ham på forhånd. Han nølte imidlertid ikke med å kalle
Hall Skavoll for den desidert beste av kandidatene!!!

Hvordan skal sykehus ledes?
-Et sykehus kan ikke styres på samme måte som en
fabrikk. Sykehus og helseinstitusjoner, på samme
måte som høyskoler og universitet, er virksomheter med sterke fagkulturer og selvbeviste profesjonsgrupper. Begge steder ser man at det vekker
sterke reaksjoner når organisasjonsmodeller og
ledelsesprinsipper fra privat virksomhet innføres.
Mye av drivkraften/dynamikken må komme nedenifra, de som skal lede slike virksomheter må forstå
dette. De må ikke vise maktlyst og utelukkende
spille på økonomiske motiver.
Jeg tror alle må være klar over at det store flertall
av norske leger og andre ansatte ved sykehusene
setter pasienten i høysetet og er enig i målsettingen om å få mest mulig ut av hver helsekrone. Det
burde derfor være fullt mulig å lede et sykehus
som forener det faglige med det økonomiske. 3
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Kvalitetsparametere i kirurgi
Referat fra møte i Den Kirurgiske Forening i Oslo den 2. februar 2004
4Den Kirurgiske Forening i Oslo fyller i år 110 år,
og foreningen starter sitt jubileumsår med et høyaktuelt tema. Temaet, som er relativt nytt i norsk
helse debatt, kommer til å bli mer og mer fremtredende i både kirurgiske miljøer og i offentlig helsedebatt.
Møtet startet i god tradisjon med en times sosialt
samvær med god mat, før debatten tok til kl.19.15
i Det Norske Medisinske Selskap sine lokaler.
DKFO ønsket å belyse hvilke parametere vi kan
vente oss og for hvem – pasienten, kirurgene og
foretakseierne.
Møtet ble ledet av overlege Jarle Norstein og
hadde tre innledere – overlege Torbjørn Iversen,
onkologisk avdeling Ullevål sykehus, divisjonsdirektør Bjørn Guldvog, Sosial- og helsedirektoratet,
og redaktør Per Egil Hegge, Aftenposten.
Overlege Iversen tok utgangspunkt i at pasientens
krav er ønsket om å bli behandlet for å bli frisk.
Sekundært kommer mange andre ønsker fra pasienten; kort ventetid, likeverdig behandling, informasjon og realistiske forventninger. Han minnet
oss om at kirurgene må passe på å forbli omsorgsarbeidere og ikke produksjonsarbeidere. Kravet til
kirurgien må være god omsorg. Dette vil være
førende for vårt omdømme og om vi lykkes. Målet
må være at den totale opplevde kvalitet for pasienten er best mulig. Han var tydelig på at det var
faggruppene som måtte utvikle kvalitets indikatorer. De må brukes likt på alle avdelinger og evalueres av faggruppene.

2Lars vasli

Fagmiljøet må engasjere seg
Divisjonsdirektør Bjørn Guldvog er lege med
mange års interesse for måling av kvalitet på sykehus og nå ansvarlig for innføring av kvalitetsindikatorer på nasjonal basis. Han understreket behovet for at fagmiljøene må engasjere seg sterkere i
den helsepolitiske debatten. Kirurgene må ta
føringen i debatten med befolkningen. Det må
være en åpen diskusjon om faget.
Sosial- og helsedirektoratet hadde følgende
hovedpunkter i sitt arbeid med spesialisthelsetjenesten.
TJENESTEN:
• Er virkningsfull (best practice)
• Er trygg
• Er samordnet og preget av kontinuitet
• Involverer brukerne og gir dem medvirkning
• Utnytter ressursene på en god måte
• Er rettferdig fordelt
Fem innsatsområder har pekt seg ut i direktoratets
arbeid, nemlig; Beslutningstakere,
Brukere, Ledelse, Utdanning og Monitorering.
Det er på det siste punktet at SHD ser at kvalitetsindikatorer blir et av de verktøyene de ønsker å
benytte. Man ser for seg to verktøy i dette arbeidet:
1. Generelle indikatorer, som;
- Pasienttilfredshet
- Pre operativ liggetid ved lårhalsbrudd
- Epikrisetid
- Korridorpasienter
2. Kvalitetsregistre – som f. eks. hofteregisteret.
Det er planlagt minst fem nasjonale kvalitetsregistre, ett register skal etableres i hver helseregion.

Guldvog kunne informere forsamlingen om at to
nye nasjonale kvalitetsindikatorer vil bli innført i
løpet av året og blir målt
- Strykninger på operasjonsprogrammet
- Post operative sårinfeksjoner etter
hofteproteseoperasjoner.
Guldvog ønsket at fagmiljøene ble utfordret til å se
på hva som bør trekkes ut fra registrene og presenteres i en åpen diskusjon. For å få effekt av innsamlede data må resultater trekkes frem, settes på
kartet og debatteres åpent. Først ved bruk av data
vil de bli gjenstand for forbedring.

Å skape trygghet for pasient og
pårørende
Redaktør Per Egil Hegge snakket ut fra sine egne
erfaringer som pasient og pårørende. Han var
meget opptatt av at legenes intellektuelle redelighet, ydmykhet til faget og egne faglige begrensninger var viktige elementer i det å skape trygghet
for pasient og pårørende. Videre hadde han sterke
motforestillinger mot å gjøre pasienten om til et
produkt i en produksjonsbedrift. Dette vil kunne
redusere tiden legen bruker med pasienten og forringe kvaliteten på behandlingen. Han understreket at det å vurdere en sak og konkludere at intet
skal gjøres, også er produksjon som vanskelig kan
måles.
Etter innleggene var det en kort debatt, der det fra
flere hold ble understreket at kirurgene måtte stå
sammen, ta ansvar for utvikling av kvalitetsmål,
som sikret pasientene best mulig behandling uavhengig av hvor i landet de måtte bo.
Norsk rectum ca. register ble trukket fram som et
eksempel på en kvalitetsmåling som hadde bidratt
til å heve den generelle kvaliteten, og hvor fagmiljøet selv hadde tatt ansvar for å rydde opp.3
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Kvalitetsindikatorer:

Suksessen
avhenger
av et sterkt
fagmiljø
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-Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på kvalitetsindikatorene.
Det tyder på at både helsepersonell, sykehusadministrasjonen og
pasienter ser fordelen i å ha konkrete målinger av ulike kvaliteter ved
norske sykehus. Vi er ennå i startfasen. Etter hvert som vi får mer erfaring, vil målingene bli mer presise i forhold til det vi ønsker å få frem,
sier Bjørn Guldvog, adm. dir. i Sosial- og helsedirektoratet. Han holdt
nylig et fordrag over temaet ”Den Kirurgiske Foreningen i Oslo”.
2 Ragnar Madsen
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Oversikt over indikatorer relatert til Nasjonalt indikatorsett
4Formålet med de nasjonale kvalitetsindikatorene er å gi brukerne informasjon om kvaliteten
på tjenestetilbudet innen spesialisthelsetjenesten.
I tillegg til pasienter og pårørende er viktige målgrupper henvisende leger, annet helsepersonell og
ledere på ulike nivå innen spesialisthelsetjenesten. Indikatorene som er valgt i 2003 viser ulike
aspekter ved kvalitet først og fremst på institusjonsnivå. Disse indikatorene sier ikke nødvendigvis noe om resultater av medisinsk behandling og
tiltak.

EPIKRISETID
Definisjon av indikatoren: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager[1] etter utskrivningsdato. [1] FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal § 9 med kommentarer.
KORRIDORPASIENTER
Definisjon av indikatoren: Antall og andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad,
skyllerom, dagligstue m.m.[1] [1] Jf. Helsetilsynets rapport i forbindelse med kartlegging av korridorpasienter i 1998 og 2000.
PREOPERATIV LIGGETID VED LÅRHALSBRUDD
Definisjon av indikatoren: Andelen av pasienter over 65 år med lårhalsbrudd, som blir operert i løpet
av 48 timer etter innleggelse tiltrengende øyeblikkelig hjelp.
PREVALENS AV SYKEHUSINFEKSJONER
Definisjon av indikatoren: Antall påviste sykehusinfeksjoner – av de fire vanligste sykehusinfeksjonene urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, postoperative sårinfeksjoner og septikemi – på et
gitt tidspunkt i forhold til totalt antall innlagte pasienter på samme tidspunkt. Jf. mal for måling av
punktprevalens av sykehusinfeksjoner fra Nasjonalt institutt for Folkehelse
IKKE INNFØRT ENNÅ:
N-006: Styrkninger av planlagte operasjoner
Definisjon av indikatoren: Andel innlagte pasienter som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.
N-007: Ventetid før primærbehandling tykktarms-/endetarmskreft
Definisjon av indikatoren: Median og maksimal ventetid før primærbehandling for elektive pasienter
med tykktarms-/endetarmskreft (colorectal cancer).

Hvorfor er det så viktig med
kvalitetsindikatorer?
- Det er tre viktige grunner til at vi har innført
dette:
For det første; helsearbeidere skal ha et grunnlag for å jobbe med kvalitet.
For det andre; for at pasientene skal kunne
komme i dialog. En konsekvens av innføringen av
fritt sykehusvalg.
For det tredje; de som styrer skal ha et bedre
grunnlag for å fatte beslutninger. Det brukes
milliarder på helse i Norge hvert år, og vi må ønske
velkommen alt som kan gi et bedre grunnlag for å
måle kvaliteter på arbeidet som utføres.
Ser du noen farer i å ha
kvalitetsstandarder?
- Målingene legges ut på nettet og er tilgjengelige for alle. Jeg ser en fare i at man da er mer opptatt av å finne syndebukker, de verste i klassen.
Målingene er selvfølgelig ikke dekkende for sykehusets kvalitet, og det kan ligge en del feilkilder i
tallene. Lav kvalitet kan skyldes svikt i interne rutiner, men kan også skyldes at pasienten plutselig
ikke kan ta imot den planlagte behandling. Vi jobber selvfølgelig for å få mer presise målinger. Men
hovedpoenget er jo at dette skal være et grunnlag
for forbedringer!
Hvilken nytte har pasientene av dette?
- De vil oppleve at helsevesenet i større grad fokuserer på hva de kan gjøre for deg. Fritt sykehu-

svalg, kvalitetsindikatorer er skritt i retning av å
komme i dialog med pasienten som skal kunne
finne ut og velge hvor han får den beste behandlingen for å bli frisk.

effekt; finne ut hvorfor ting går galt, forbedre rutinene, forbedre samarbeidet internt, gi større
muligheter til å lære av hverandre og økt dialog
med pasientene.3

Hvordan oppfatter fagmiljøet å bli
brettet ut med dårlig kvalitet på
arbeidet som utføres?
- Som sagt. Mange er positive, men enkelte har
reagert negativt. Det er et faktum at veldig mye
informasjon ikke har sluppet ut fra det kliniske
miljøet. Nå blir mye mer tilgjengelig for flere, ikke
bare de med profesjoner. For å forbedre seg må
fagmiljøet innse at de også trenger hjelp fra
andre. Den nye organiseringen av Helse-Norge må
nødvendigvis medføre at man må samarbeide på
litt nye måter. På den andre siden; innspill fra fagmiljøene er helt vesentlig for å komme dit vi
ønsker med kvalitetsmålingene.
Hva er status i Norge sammenliknet
med andre land det er naturlig å
sammenlikne oss med?
- Vi ligger langt fremme i Skandinavia. Det er her
stort trykk mot det offentlige. Kravet om valgmuligheter og høyere kvalitet på tjenestene er sterkt
økende.
Hva skjer fremover på området?
- Vi er som sagt i startfasen. Vi skal jobbe aktivt for
å gjøre indikatormålingene mer presise og mer
relevante. Dessuten bidra til at vi får den ønskede

Bjørn Gullvåg, adm. dir i
Sosial- og helsedirektoratet
15
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Noen priser og stipender fra Høstmøtet 2003

Noen priser og stipender

Norsk Thoraco-Laparoskopi-forums priser
4NTLF kåret under Kirurgisk høstmøte 2003 som
tidligere, beste foredrag og beste video innenfor miniinvasiv kirurgi. For to år siden ble det opprettet en ny
pris for beste eksperimentelle/vitenskapelige foredrag,
og denne ble også delt ut i år. I tillegg ble det delt ut en
reisepris som fortrinnsvis skulle gå til en yngre kollega.
Prisene er finansiert henholdsvis av Tyco Healthcare,
Johnson & Johnson og Olympus; hver på kr 10.000,-,
samt reisepris fra Braun på kr 5. 000,-.
Formålet med prisene er henholdsvis å fremme god
klinisk og eksperimentell forskning innenfor miniinvasiv kirurgi, samt å fremme god undervisning og
formidling av nye kirurgiske teknikker. Styret i NTLF
hadde nedsatt følgende komité til å vurdere innleggene:
Jorunn Skattum, Steinar Danielsen, Asgaut Viste, Anstein
Bergan og Arne Rosseland. Formann for komiteen var
Olaug Villanger.
Det var i år flere foredrag og større bredde enn de siste
år, samt gjennomgående meget god kvalitet på alle
presentasjonene; i alt 25 foredrag, 12 videopresentasjoner og noen få ”eksperimentelle” presentasjoner
innenfor mini-invasiv kirurgi, fordelt på gastro-, thorax-,
og endokrin kirurgi samt urologi.

Pris for beste foredrag
-gikk til H Johansen, A.R. Rosseland, T Hanesson, P. Grabner og
Ø. Mathisen fra Ski sykehus og Rikshospitalet for foredraget (nr
127):
“En retrospektiv studie av hendelser under laparoskopisk cholecystectomi”.
Stud.med. H. Johansen presenterte et materiale bestående av en serie laparoskopiske cholecystectomier utført ved Ski sykehus samlet på VHS bånd.
Metoden bestod i å se gjennom operasjonene og merke seg de ulike hendelsene som blødning, leverskader, perforasjon av galleblære, trocar skader,
cysticus skader, tap av gallestein, tap av galle eller gallegansskader. Prosentvis
ble hendelser presentert. Man konkluderte med at laparoskopisk choleystectomi er forbundet med et forholdsvis høyt antall hendelser som kan vanskeliggjøre prosedyren. Komiteen synes at foredraget representerte en ny vri på typen
retrospektiv undersøkelse med bruk av video, og gav prisen pga den gode kombinasjonen av video og foredrag.
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Pris for beste video
-gikk til B. Edwin, B.J. Nergård, R. Størkson, A. Stordahl, O.C.
Olsen, T. Pettersen og M. Jacobsen, Rikshospitalet, Sykehuset
Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehus Buskerud HF for
videoen (nr. 156):
“Laparoskopisk venstresidig hemicolectomi - video”.
B. Edwin presenterte en meget instruktiv video med cancer-kirurgi på colon
etter tradisjonelt aksepterte og anbefalte onkologisk kirurgiske prinsipper hva
gjelder tumor-håndtering, disseksjon og porthåndtering/incisjon. Han la frem
og diskuterte viktige momenter ved laparoskopisk teknikk ved colon/rektum
cancer-kirurgi samt demonstrerte teknikken ved video. I tillegg var det hyggelig
at B. Edwin fikk denne prisen etter å ha bidratt med utallige gode innlegg
gjennom flere år, og var på årets høstmøte en suveren vinner av antall presentasjoner (representert på 21 foredrag/videoer).

Pris for beste eksperimentelle/vitenskapelige foredrag
-gikk til O.C. Olsen, K.M Uv, S. Widecrantz og U. Jacobsen,
Sykehuset Buskerud HF og Næstved Sykehus, Danmark for
foredraget (nr. 105):
“Grunnopplæring i laparoskopisk teknikk”.
O.C. Olsen presenterte sykehuset sitt opplæringsprogram som i første rekke
retter seg mot kolleger som er relativt uerfarne med laparoskopisk teknikk. Som
modell har de tatt utgangspunkt i laparoskopisk appendektomi.
Opplæringsprogrammet omfatter øvelse i simulator, gjennomgang av
laparoskopisk rack, diatermiutstyr og harmonisk skalpell, alle relevante laparoskopi-instrumenter og selve inngrepet, samt sist, men ikke minst, assistanse ved
laparoskopiske inngrep. De stilte også krav om gjennomført opplæringsprogram før kirurgen fikk behandle pasienter. Komitéen synes at gruppen
hadde lagt ned en betydelig innsats for å strukturere et opplæringsprogram, og
hadde en fin måte å presentere sitt opplegg på.

Reisestipend
-gikk til J. Skattum, B. Edwin, E. Trondsen og T. Buanes, Ullevål
Universitetssykehus og Intervensjonssenteret, Rikshospitalet for
foredraget (nr. 106):
“Laparoskopisk dagkirurgi – konsekvenser for pasient,
utdanning og økonomi”.
J. Skattum la frem et stort materiale med prospektiv registrering av alle dagkirurgiske prosedyrer med fokus på komplikasjoner, pasienttilfredshet og innleggelser/reinnlegelser. Materialet bestod av 1207 pasienter operert i en 1 års
periode (1994-2003) der besparelser er beregnet ut fra tidligere gjennomsnittlig liggetid for de aktuelle pasientgrupper. Komiteen syns at J. Skattum
presenterte et stort og omfattende materiale på en flott måte, og som ung
kirurg under utdannelse fortjente å få reiseprisen.3

4063_Kirurgen#1-2004

31-03-04

14:43

Side 17

pender fra Høstmøtet 2003 • Noen priser og stipender fra Høstmøtet 2003

Ortopedi
Charnley stipendet
-ble første gang utdelt i 1986 og ble etablert av firmaet
OrtoMedic AS. Stipendet går til forskning innen hoftekirurgien og
kan deles mellom flere søkere.
Stipendstyret består av to medlemmer fra Norsk Ortopedisk Forening og to fra
OrtoMedic AS Årets stipend var på 80.000 kroner. Stipendstyret som består av
Overlege Tore Grønmark, Sykehuset Telemark Skien, Overlege Arild Aamodt St.
Olavs Hospital Trondheim samt Thormod Dønås og Kjell Thygesen fra
OrtoMedic, besluttet i år å dele stipendet mellom to forskningsoppgaver:
Overlege Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital: Kartleggeing av bensementens
egenskaper
Overlege Harald Hovind, Rjukan Sykehus: 15 års oppfølging av Landos Corail
Usementerte Hofteprotese.3

Fra venstre mot høyre:
Kjell Thygesen OrtoMedic, Harald Hovind Rjukan Sykehus, Otto
Schnell Husby St. Olavs Hospital og Thormod Dønås OrtoMedic

Mads Bjørngaard, overlege i anestesi
ved St. Elisabeth Avd. for hjerte- og
lungekirurgi, St. Olavs Hospital.

Norsk
Thoraxkirurgisk
Forening
Pris for beste foredrag gikk til
Trondheim for nye ressurssparende
rutiner ved thorakotomier.
Prisen på kr 15 000 for beste foredrag utdeles med støtte fra
MediStim Norge AS. Prisen gikk til Overlege i anestesi Mads
Bjørngaard fra St. Elisabeth Avd. for Hjerte- og Lungekirurgi, St.
Olavs Hospital.
Foredraget hadde tittelen:
”Endring i perioperative rutiner letter mobilisering og
reduserer ressursforbruk ved thoracotomier”.
Bak arbeidet og abstraktet som fulgte med står Mads Bjørngaard (anestesi),
Einar Markus Berg (anestesi), Rune Haaverstad (kirurgi), Alexander Wahba
(kirurgi) og Roar Stenseth (anestesi).
Etter at all generell thoraxkirurgi og lungekirurgi ble flyttet fra hovedsykehuset
St. Olavs Hospital på Øya i Trondheim og over til Thoraxkirurgisk avdeling ved
St. Elisabeth hvor all hjertekirurgien utføres og som ligger i en annen kant av
byen, la en om rutinene for perioperativ behandling hos pasienter som skulle
gjennomgå åpne lungeoperasjoner. Hensikten med dette var å få pasientene
tidlig våkne etter operasjonen, mest mulig smertefrie, raskt mobiliserte, og
endelig oppnå totalt redusert ressursforbruk. En satte fokus spesielt på tre
forhold utenom selve operasjonen:
Intubering med dobbeltlumen tube i sideleie for å komme raskere i gang med
operasjonen (Figur 2)
Optimalisert smertebehandling, spesielt med tidlig bruk av thorakal epiduralanalgesi og videre postoperativ tilkobling til portable infusjonspumper.
Mobilisering av pasienten allerede operasjonsdagen, hvor pasienten også
starter oral ernæring.
I arbeidet som ble presentert i foredraget er det gjort en evaluering av de nye
rutiner sammenlignet med en kontrollgruppe som var behandlet med de gamle
perioperative retningslinjer for intubasjonsmetode, smerteregime og mobilisering.
De viktigste konklusjonene er:
Intubasjon med pasienten i sideleie er trygt med liten risiko for tubedislokasjon.
Med intubasjon i sideleie kom en raskere i gang med operasjonen. Grunnen til
dette er at pasienten da kan legge seg selv til rette i et ønsket operasjonsleie,
en trenger ikke omplassere pasienten etter intubasjonen, og tubeplasseringen
trenger ikke kontrolleres gjentatte ganger.
Aktiv holdning til bruk av thorakal epiduralanalgesi medførte raskere mobilisering, kortvarig bruk av blærekateter, kort tid til normale ernæringsforhold,
kortere liggetid i sengeavdelingen og totalt sett redusert ressursforbruk. 3
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Kreftkirurgi i Helseregion Øst

Dagens situasjon, fremtidig
funksjonsfordeling
Helse Øst avholdt den 8. mars
2004 en konsensus konferanse
ledet av Overlege Arild
Nesbakken, Aker Universitetssykehus. Her følger et sammendrag av rapporten som nå skal
ut til høring i Helse Øst.
2 Lars Vasli

SAMMENDRAG
4Behovet for kirurgisk kreftbehandling bestemmes av forekomsten (insidens) av ulike kreftformer
og andelen av pasientene som skal ha kirurgisk
behandling. Det viktigste er å kjenne andelen
pasienter som er aktuelle for forsøk på kurativ
reseksjon (reseksjonsrate), dvs fjernelse av svulsten med helbredende siktemål. Insidens er kjent
gjennom Kreftregisterets oversikter og vi har god
kunnskap om reseksjonsrater. Behovet for kurative
kreftoperasjoner kan derfor anslås ganske nøyaktig.
Kirurgisk kreftbehandling må foregå ved sykehus
med tilstrekkelig utstyr og infrastruktur.
Behandlende kirurger må ha tilstrekkelig kompetanse og et volum av pasienter som gjør at denne

kan opprettholdes og videreutvikles. Kirurgisk
kompetanse omfatter ikke bare operasjonstekniske aspekter, men vel så mye nødvendig kunnskap
for å foreta korrekte vurderinger før, under og etter
en operasjon.
Antall operasjoner bør være stort nok til at kvaliteten og resultatene av virksomheten kan evalueres .
Utredning, behandling og kontroll av kreftpasienter utføres i dag av multidisiplinære team. Det er
nødvendig med høy kompetanse hos radiologer,
patologer, onkologer, anestesileger, indremedisinere og andre fagpersoner for å velge ut de rette
pasientene for kirurgi, gjennomføre en adekvat
operasjon og sørge for korrekt for- og etterbehandling. Kompetansen til disse kan bare bygges
og ivaretas ved et tilstrekkelig pasientvolum.

Kreft i spiserør:

Ett sykehus på Østlandet (Helse Øst / Helse Sør).

Kreft i bukspyttkjertel / lever:

Maksimalt to sykehus på Østlandet.

Kreft i magesekk:

Maksimalt to sykehus i Oslo og ett i hver av de andre fylkene.

Kreft i tykktarm:

De fleste sykehusene kan utføre tradisjonell åpen kirurgi.
Dersom laparoskopisk kirurgi innføres bør behandlingen konsentreres til færre enheter.

Kreft i endetarmen:

Maksimalt to sykehus i Oslo, to i Akershus og ett i de andre fylkene.

Brystkreft:

Kun ved sykehus som har brystdiagnostisk senter og ekspertise innen mammografi, ultralyd og
sentinel node-diagnostikk på stedet.

Kreft i skjoldbruskkjertel:

Ett, evt. to sykehus i regionen.

Kreft i nyre:

Ett sykehus i hvert av fylkene Østfold, Oslo og Akershus, og ett sykehus i Hedmark-Oppland.

Kreft i urinblære:

Cystectomi, radikal fjernelse av urinblæren, kan utføres ved to sykehus i regionen.
Avansert urinavledning bør utføres ved bare ett sykehus.
Transurethrale prosedyrer kan utføres ved alle sykehus med fast ansatt urolog.

Kreft i prostata:

Radikal prostatectomi begrenses til ett, evt. to sykehus.
Transurethrale prosedyrer kan utføres ved alle sykehus med fast ansatt urolog.

Kreft i eggstokker:

Behandling av avansert kreftform bør foregå ved sykehus som har spesialister med bred erfaring i gynekologisk
onkologisk kirurgi. Preoperativ identifisering av de pasientene som har avansert sykdom er viktig.

Lungekreft:

To eller evt. tre sykehus

Skjelettmetastaser i rygg:

Det må finnes døgnkontinuerlig beredskap innen kirurgi, nevrokirurgi, radiologi og onkologi for å kunne
ta imot pasienter med nerveutfall til umiddelbar utredning og behandling. Ullevål Universitetssykehus
bør ha ansvaret for denne pasientgruppen.
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HØSTMØTET 2004
Husk det 80. Høstmøtet
18. - 22. oktober 2004

Universitetssykehusene har et spesielt ansvar for
forskning, kvalitetssikring og utarbeiding av handlingsprogrammer og retningslinjer for kreftbehandling. De har også hovedansvaret for utdanning av medisinske studenter, legespesialister og
andre fagfolk. Universitetssykehusene trenger
høyt pasientvolum for å kunne ivareta dette
ansvaret.
Det synes å være god dokumentasjon på en positiv sammenheng mellom høyt pasientvolum og
godt behandlingsresultat. Sammenhengen er vist
både på individuelt kirurgnivå og på sykehusnivå.
Kreftomsorg og kreftkirurgi har vært tema for en
rekke utredninger, og noen hovedkonklusjoner fra
disse utredningene er samlet. Det synes å ha vært
bred enighet i de ulike utvalgene om at kreftkirurgien bør samles til færre enheter enn det som har
vært tilfellet i Norge.
I rapportens spesielle del er metodene for beregninger og sammenstilling av data gjennomgått.
For hver kreftform presenteres insidens, en analyse av dagens situasjon, og prosjekt-lederens
anbefaling om framtidig funksjonsfordeling.
Kreftforekomsten i Helseregion Øst er belyst på
bakgrunn av data fra Kreftregisteret for perioden
1996-2000, og insidens i sykehusenes tradisjonelle opptaksområder er beregnet. Dagens situasjon
er belyst ved operasjonstall fra sykehusene i perioden 2001-2002 på grunnlag av NPR-data.
Ved gjennomgang av dagens situasjon er prosjektlederens hovedkonklusjonen at kreftkirurgien
i Helseregion Øst fortsatt er spredt på mange
sykehus, og at volumet ved mange av sykehusene
er for lite til å kunne ivareta de hensyn som er
nevnt i de foregående avsnittene.
Prosjektlederens anbefalinger til fremtidig organisering er basert på – i tillegg til forutsetninger
beskrevet ovenfor - at sykehus som driver kreftkirurgi bør ha minimum to kirurger som har kompetanse innen fagområdet, og et pasientvolum tilsvarende 30 pasienter pr. år (under gitte betingelser 15-20 pr. år). Følgende anbefalinger gis vedrørende antall sykehus som bør utføre reseksjonskirurgi (operasjon med kurativ intensjon). Se tabell
venstre side. 3

Kjære kollega
Gjør klar foredrag og presentasjoner til årets Høstmøte.
Siste frist for innsending av abstrakt: 27. august 2004.
Instruksjon for innsendelse av ABSTRAKT:
Alle abstrakt må skrives på følgende måte:
4Skrifttype Times New Roman font, størrelse 12.
4Abstraktet skrives i WORD.
4All tekst må være skrevet innenfor en ramme av 15 x 22 cm.
4Venstre marg skal være rett.
4Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
4OVERSKRIFTEN SKRIVES MED STORE BOKSTAVER.
4Forfatterens navn skrives på ny linje med foredragsholderens navn først.
4Alle 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 NKFs sekretariat, hvis du ikke har mottatt kvittering innen den 5/9-04.
NB!
Bare PC presentasjoner i 2004!
Alle foredragsholderne må 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 leverer presentasjonene til vårt tekniske sekretariat.
Følg med på vår hjemmeside:
All informasjon om Høstmøtet 2004, program, frie foredrag og hotell bestilling, finner du på
Høstmøte 2004 linken på www.legeforeningen.no/nkf fra og med 1. august 2004.
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Blad
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