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Denne utgaven av ”Kirurgen” er den første etter Kirurgisk høstmøte 2005 hvor

Det er med stolthet at vi nå

generalforsamlinger ble avholdt i både hoved- og spesialforeninger.

presenterer det nye styrets

Lars Vasli takket av som redaktør for bladet og undertegnede skal i tiden

1. utgave av Kirurgen. Vi vil rette en

fremover forsøke å fylle hans plass.

stor takk til redaksjonskomiteen og

Noen endringer har funnet sted allerede i denne utgaven, men ytterligere

spesielt Bård Røsok som tok på seg

forandringer ventes å komme i påfølgende nummere.

oppgaven å være redaktør

Høstmøtet ikke så
langt unna
Det nye styrets viktige oppgaver dette året
blir å være med i den gjeldende helsepolitiske debatt, svare på aktuelle høringer, utvikle
hjemmeside og Kirurgen og arrangere årets
Høstmøte. Lars Vasli har tatt på seg oppgaven også i år med å være høstmøtearrangør.
Vi står foran noen veivalg for senere år, spesielt om ortopedene vil ha sitt eget møte i
andre lokaler. Dette kommer opp på årets
generalforsamlinger. NKF vil ha et sterkt
fokus på traumeorganisering og utdanning
generelt. Vi håper at vi kan få til et økt samarbeid med Royal college of surgeons i løpet
av dette året og en arbeidsgruppe arbeider
med å utvikle kontakten.

Høstmøtet og spesialforeningene
”Kirurgen” har til nå i stor grad vært forbundet med informasjon i forkant og etterkant av Høstmøteuken. Vi skal selvsagt fortsette å formidle disse opplysninger også i fremtiden, men bladet har etter
mitt syn absolutt potensiale til å bli noe mer. Vi har i første rekke ingen ambisjoner om å bli et tungt
fagkirurgisk tidsskrift, men ønsker å fortsette å utvikle oss til et viktig informasjonsorgan for de norske kirurgiske fagmiljøer.
Flere av spesialforeningene har allerede etablert sine egne gode informasjonsfora gjennom egne
medlemsblader og nettsider, men jeg tror likevel det er behov for å beholde en felles sentral for
informasjonsutveksling mellom fagpersoner innen de norske kirurgiske spesialmiljøene. Her vil
”Kirurgen” fortsette å fylle en funksjon ved å være et bindeledd der de enkelte spesialiteter kan oppdatere hverandre om relevante hendelser.

Å lage et slikt blad er mer arbeid enn de
fleste tror. Arbeidet med å bedre kommunikasjon og informasjon til medlemmene, er
viktigere og viktigere i disse tider.
Ambisjonen er også at andre grupper enn
medlemmene skal synes bladet er interessant og viktig. For å få et levende blad er det
derfor avgjørende at alle som brenner for
noe, ivrig sender inn stoff til redaksjonen.

Fra i år har styret ansatt en sekretær i 20%
stilling. Hun heter Ragni Skille Berger og er
arbeider sentralt i Legeforeningen. Allerede
nå ser vi den fantastiske hjelpen dette er.

Unik forening
Ny inndeling, ny profil
I dette nummer så vel som i fremtidige utgaver vil forandringene i første rekke merkes ved at vi har
fått en ny inndeling av bladet.
I tillegg til de faste spalter innledningsvis vil vi i hvert nummer ha en temaseksjon som fra flere sider
vil belyse saker av betydning for norske kirurger. Dernest ønsker vi å tildele hver enkelt spesialforening spalteplass fra sitt eget fagmiljø i en egen ”nytt fra fagmiljøene”-seksjon. Det er opp til hver
enkelt spesialforening å bestemme innholdet og det er utpekt kontaktpersoner i hver spesialforening med spesielt ansvar for innholdet i egen spalte.
Avslutningsvis vil vi også i hvert nummer ha en kombinert fagnytt- og debattseksjon. Her er det
mulig å legge frem nyheter og synspunkter omkring behandlingsalternativer samt å føre en aktiv
debatt. Det burde ikke være vanskelig å finne relevante temaer da det er mange pågående prosesser
på gang omkring i landet, med stor relevans for kirurger. Fagmiljøer splittes opp og omstruktureres
under navnelapper som ”funksjonsfordeling” og ”sentralisering”. Nye grenspesialiteter kan snart se
dagens lys mens andre vil fjerne gamle etablerte sådanne. Vi oppfordrer medlemmene i NKF til
aktivt å benytte seg av muligheten til å fremme sine synspunkter i denne spalten.

Kirurgiens plass…
I dette nummeret har vi valgt å fokusere på kirurgiens plass ved morgendagens lokalsykehus. Tema
var også oppe på legeforeningens landsstyremøte 13.-16. mai. Lars Vasli refererer synspunktene som
kom opp under debatten der hvor også helseminister Sylvia Brustad deltok. Vi har i tillegg utfordret
fagdirektør Bente Mikkelsen på vegne av Helse Øst til å svare på spørsmål om kirurgiens plass ved
fremtidens lokalsykehus. Best kjent fra Helse Øst er vel kanskje Helse Innlandet har som mange fått
med seg gjennomgått en funksjonsfordeling mellom sykehusene på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og
Elverum som mildest talt ikke alle er like fornøyd med. Vi har også latt en representant fra Helse
Nord formidle erfaringer fra et miljø som kjenner funksjonsfordelingsproblemene fra innsiden.
Vi imøteser en aktiv bruk av medlemsbladet for kommende periode og benytter anledningen til å
ønske alle en riktig god sommer! c

Bård Røsok
bard.ingvald.rosok@rikshospitalet.no

Norsk kirurgisk forening er i dag en paraplyorganisasjon for de kirurgiske spesialforeningene. I og med at forrige styres strategiplan ble vedtatt, består styret i NKF i dag av
lederne i spesialforeningene i tillegg til de
representantene som er valgt direkte av
Generalforsamlingen. Dette gjør foreningen
unik og vi har mulighet til å få større tyngde
bak de argumenter våre medlemmer måtte
komme med. Utfordringene står i kø både
organisatorisk i forhold til Legeforeningen,
Helseforetakene og ikke minst i forhold til å
sikre en god utdanning for den blivende
generasjon kirurger og skape arbeidsrom
som skaper glede, entusiasme og en fagutvikling som vi og pasientene ønsker.
Nøkkelen til suksess er etter min oppfatning
at vi som kollegium klarer å bli enig om hva
vi vil og står samlet i de viktige prosessene
som foregår på mange ulike areanaer.

Et viktig tema
I dette nummeret diskuteres organisering
av sykehusene i framtiden. Min klare oppfatning er at organiseringen vil måtte styres
av den til en hver tid gjeldende faglige
utvikling. Selvsagt er det her en rekke politiske valg som må gjøres, men de kan ikke
sette fagligheten til side. Det kan selv ikke
politikerne leve med. F eks er det for meg
helt klart at for å opprettholde en akuttberedskap innen gynekologi/fødselshjelp,
ortopedi og generell kirurgi, så må det være
tre bakvaktlinjer som er besatt med spesialister innen hvert av nevnte fagområder. De
som i dag utdannes, har ikke kompetanse til
å overlappe fagområdene som man til dels
kunne gjøre før. En annen viktig førende fak-
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Ny redaktør,
ny profil

tor er den teknologiske utvikling med helt
andre utrednings- og behandlingsstrategier
enn før i tillegg til krav om tverrfaglige
spesialistteam. Her kan nevnes behandling
av karsykdommer med intervensjon, kreftbehandling og ikke minst traumebehandling. Mange sykehus må innse at de må
endre sin aktivitet for å møte morgendagens krav. En av de største utfordringene er
en stadig eldre og sykere befolkning med
betydelig behov av omsorg, pleie og også
avansert behandling.

Til slutt vil jeg få takke fagmiljøet for den
tillit dere har gitt meg med å velge meg
som leder av NKF. Jeg håper at dere vil
komme med mange innspill for å utvikle
foreningen i den retningen dere ønsker. Ikke
la frustrasjonen ta overhånd men behold
entusiasmen og stå på der dere er.
Fornuften vil forhåpentligvis stort sett seire
til slutt! c

Spesialisering
- grunnlag for helhetssyn
Vi har sett en rekke eksempler, der man ikke
tilstrekkelig har tatt innover seg konsekvenser av omorganisering og funksjonsfordelinger. I mange helseforetak er det grunn til
å sette fingeren i jorda og revurdere en del
vedtak som er gjort. Det er aldri for seint å
snu! Fokus på faglighet og helhet i behandlingskjeden må styrkes betydelig om vi skal
få et bedre helsevesen. Min personlige
mening er også at vi som kirurger må ta
mer lederansvar. Vi er de eneste som kan
inneha et enhetlig lederskap på våre avdelinger, uansett om dette oppfattes provoserende. Det er krefter som påstår at spesialisering fører til manglende helhetssyn. Etter
min oppfatning er det tvert om, har man
ikke kunnskapen om faget har man ikke forutsetning for å kunne ta de rette beslutningene. Vikarierende argumenter og pseudoløsninger blir lett resultatet.

Tom Glomsaker
tom@glomsaker.no
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Kjære Kollega!
Det 82. Høstmøtet arrangeres 23. - 27. oktober 2006

FASTE SPALTER

Klar for årets
Høstmøte?
Gjør klar foredrag og presentasjoner til årets Høstmøte.
Siste frist for innsending av
abstrakt er 1. september 2006
OBS!!! NY instruksjon for innsendelse av abstrakt

Alle abstrakt må skrives
på følgende måte
l
l

l
l
l

l

l

l

l

NKF vil sortere og sende
abstraktene til spesialforeningene
for godkjenning.
Du vil motta en bekreftelse om
foredraget blir godkjent og vil da få
informasjon om hvordan
presentasjonen skal merkes og
innleveres (25/9).
Alle godkjente abstrakt og endelig
program vil bli lagt ut på vår
hjemmeside 1/10-2006.

E-post adresse
Høstmøtets e-post adresse:
nkf-host@online.no
l

l

Alle må kontrollere at de får en
kvittering på mottatt og godkjent
abstrakt.
Ta kontakt med NKFs – sekretariat,
hvis du ikke har mottatt kvittering
på innsendt abstrakt innen den
5/9-06 og godkjent abstrakt innen
den 25/9-06.

”I statsbudsjettet for 2005 uttrykte helsemyndighetene at lokalsykehusene skal kunne
organiseres med begrenset akuttfunksjon, dvs. bare akuttfunksjon i indremedisin og ikke i
kirurgi. Legeforeningen mener dette forslaget er faglig uheldig og er uenig i forslaget.
Legeforeningen har forståelse for at man politisk kan mene at lokalsykehusene bare trenger
akuttberedskap i indremedisin siden gruppen av eldre pasienter som trenger lokalsykehusfunksjoner i dag ligger på de indremedisinske avdelinger. Imidlertid kan en akutt funksjonssvikt hos en eldre pasient bety en meget komplisert diagnostisk utfordring, ofte i samspill
mellom akuttkirurgi og akuttindremedisin. Utredning, diagnostikk og valg av behandling er
avgjørende for utfallet av en sykdom eller skadetilstand - og vel så viktig for det endelige
resultatet som kvaliteten i selve det tekniske behandlingsopplegget. Eldre pasienter har ofte
sammensatte lidelser og trenger ofte et samspill mellom den indremedisinske og kirurgiske
fagkompetanse. Legeforeningen mener derfor at dersom lokalsykehus skal ha et akuttmedisinsk tilbud, må det som et minimum, inneholde vaktkompetanse innen indremedisin, generell kirurgi og anestesi samt tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske støttetjenester.” 1)

TEMA

l

Skrifttype Times New Roman font,
størrelse 12.
Abstraktet skrives i WORD.
All tekst må være skrevet innenfor
en ramme av 15 x 22 cm.
Venstre marg skal være rett.
Abstraktet skrives fortrinnsvis på
norsk.
Abstraktet må bare skrives som en
spalte, og tabeller og illustrasjoner
skal dekke hele sidens bredde.
OVERSKRIFTEN/TITTELEN SKRIVES
MED STORE BOKSTAVER PÅ FØRSTE
LINJE.
Forfatterens navn skrives på ny linje
med foredragsholderens navn først.
Forfatternavnene skal angi etternavn
etterfulgt av initialer uten tittel.
På ny linje skrives forfatternes
arbeidssted (avdeling/klinikk,
sykehus, og postadresse).

l

Send elektronisk
Alle abstraktene må sendes inn
elektronisk ved å fylle ut ”Skjema
for innsending av abstrakt” som
finnes ved å velge Høstmøtet 2006
på vår hjemmeside:
www.legeforeningen.no/nkf.
l

l

Skjema for innsending av abstrakt
må fylles ut fullstendig for at
abstraktet skal registreres i vår
database og bli godkjent for
Høstmøtet 2006.
Du vil motta en bekreftelse/
kvittering med registreringsnummer umiddelbart etter at
påmeldingen med vedlegg er
mottatt/sendt.

Bare PC-presentasjoner!
Alle foredragsholderne må bruke PC
(Powerpoint) og videokanon som teknisk
hjelpemiddel under Høstmøtet.
Alle foredragsholdere må i god tid leverer
presentasjonene til vårt tekniske sekretariat.

Følg med på vår
Hjemmeside
All informasjon om Høstmøtet 2006, program, frie foredrag og hotellbestilling finner
du på Høstmøtet 2006-linken på:
www.legeforeningen.no/nkf
fra og med den 15. juni 2006. c

Organisering av
de kirurgiske fag ved
fremtidens lokalsykehus
Utdraget over er hentet fra Tidsskrift for den
norske lægeforening (nr. 10/2006)
Artikkelen illustrerer realitetene innfor organiseringen av kirurgi ved norske sykehus.
Situasjonen er flere steder preget av
konflikten mellom politikeres ønske om å
oppnå velgernes gunst ved å fremstå som forkjempere av lokalsykehusene sine og sykehus-

foretakenes plikt til å overholde” umulige”
økonomiske forutsetninger for forsvarlig drift.
I denne utgaven av ”Kirurgen” ønsker vi å se
nærmere på problemstillingen ved å høre
både fra ansvarlige politikere og fagansvarlige
i helseforetakene samt fra personer som
kjenner omorganiseringene fra innsiden.

Referanser:
1) Lokalsykehusfunksjonen må styrkes ved
alle sykehus” av Jorunn Fryjordet Avdeling
for informatikk og helsepolitikk, Dnlf. c
Hele innlegget kan leses på:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_
LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1380712
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En tilstandsrapport
fra lokalsykehusene
i Nord-Norge

Strenge økonomiske rammer og et
stort underskudd har presset fram
forslag om sentralisering av
akuttberedskap og tjenestetilbud i
Helse Nord

”Ingen lokalsykehus skal legges ned”, var budskapet fra Soria Moria.
Regjeringen vektlegger et desentralisert sykehustilbud med nærhet til
akuttfunksjon og fødetilbud. ”Helsetjenestene skal ha tilstrekkelig med
kompetanse til å kunne yte tjenester basert på moderne, faglig oppdaterte
metoder og teknologi”, heter det videre.
Tekst: Jon-Helge Angelsen Styremedlem NKF

Hva som ligger i begrepet ”akuttfunksjon"
og hva innholdet i sykehusene skal være, er
myndighetene noe uklar på. Stortinget
åpnet for i 2005 at lokalsykehus kan ha
begrenset akuttfunksjon, med eksempelvis
fravær av kirurgisk beredskap. (2) En
arbeidsgruppe nedsatt av Legeforeningen
mener ”akuttfunksjon som et minimum
innebærer tilstedeværelse av indremedisinsk, anestesiologisk og kirurgisk vaktkompetanse, tilgang på adekvat teknologi og
nødvendig støtte av laboratorie og radiologiske tjenester.” (3). NKF etterlyser imidlertid
en klar uttalelse om ortopediens rolle som
en viktig aktør i akuttberedskapen. NKF
mener også at det i en fullverdig akuttberedskap også må inngå gynekologi/obstetrikk.

helgene. Det skal opprettholdes fortsatt
medisinsk/anestesiologisk vakttjeneste som
før. Kirurgiske pasienter skal for angitte
tidsrom bli overflyttet til Mo i Rana som ligger ca 10 mil unna.

log og radiolog har blitt større med årene.
I tillegg har det de senere år blitt jobbet
med funksjonsfordeling innen de enkelte
lokale foretakene. Denne debatten har til
tider skapt høylydte diskusjoner og satt
følelsene i sving hos ansatte, pasienter og
støtteforeninger. Evne til samarbeid for felles løsninger har blitt byttet ut med
gjensidig mistenksomhet og konkurranse
om pasientene og funksjoner. Alt for mye
energi har gått med til å intern krangel
mellom sykehusene om hvem som skal
gjøre hva.

Mangelfullt beredskap
I dag er det flere sykehus i Helse Nord hvor
en kirurg bekler en felles ortopedisk og bløtkirurgisk vakttjeneste. Eksempelvis gjelder
dette Sykehusene i Lofoten, Stokmarknes og
Mosjøen. Generalisten innen kirurgiske fag
er derimot snart pensjonert. Det er kun et
tidsspørsmål før denne ordningen ikke lenger er medisinsk forsvarlig siden kommende
kirurger/ortopeder ikke har kompetanse til
å bekle begge disipliner. Sykehusene i
eksempelvis Harstad, Hammerfest, og Mo i
Rana har for tiden delt vaktberedskap i ortopedi og generellkirurgi på overlegesiden.
I assistentlegesjiktet er det felles
vakttjeneste. En har det siste året opplevd
ønsker fra foretaksledelsen blant annet i
Harstad som ønsker å utrede den gamle
ordningen med felles vaktberedskap for
overlegene (!) siden dette sannsynlig er det
mest økonomiske gunstigste.

TEMA

TEMA

(1) I praksis vanskelige ønsker å
gjennomføre, og kirurgi er intet unntak.
Økonomiske underskudd og innsparinger,
økt seksjonering og spesialisering av faget
og sentralisering av helsetjenester er noen
av faktorene som truer tjenestetilbudet ved
sykehusene i distriktene.

Ressurser nødvendig
Geografi, avstander og været i Nord-Norge
fordrer et fortsatt desentralisert tjenestetilbud og akuttfunksjon med nærhet til brukerne. Men skal det fortsatt være sykehus i
distriktene, må
disse gis tilstrekkelig med ressurser, og må
de inneha et minstemål av faglig kompetanse. Legeforeningen bør være en viktig
premissleverandør for dette.
Samtidig må den kirurgiske
utdanningen fortsatt vektlegge breddekompetanse.

Sentralisering i nord
I Helse Nord er dette en aktuell problemstilling. Strenge økonomiske rammer og et
stort underskudd har presset fram forslag om
sentralisering av akuttberedskap og tjenestetilbud.
I Helgelandssykehusenes helseforetak bestående av sykehusene i Mosjøen,
Mo i Rana og Sannesjøen har dette fått
konsekvenser. Etter vedtak fra styret i Helse
Nord mister Helgelandssykehuset Mosjøen
sin kirurgiske akuttfunksjon ved at vaktberedskapen legges ned på kveld og natt samt i

Samlet kompetanse
Det er styret i Helse Nords oppfatning at det
i framtiden skal bygges spisskompetanse
rundt to større sentra i Nord, nemlig
Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø
og Nordlandssykehuset Bodø. De andre
sykehusene skal drive utredning, rehabilitering, palliasjon, og behandling av enklere
problemstillinger samt stabilisering av kritisk skadde og syke i påvente av transport
videre til Bodø eller Tromsø.
Opptaksgrunnlaget av pasienter er siste

året ekspandert for Tromsøs vedkommende
til fordel for Harstad. Tilsvarende har opptaksgrunnlaget for Narvik blitt redusert til
fordel for Bodø. Taperen sitter så igjen med
reduserte rammeoverføringer, og redusert
pasientaktivitet. Med færre pasienter og
mindre muligheter for avansert kirurgi,
svekkes fagmiljøet og interessen for langvarige ansettelser.

Lokalsykehusene blir avhengige av vikarvirksomhet med de ulempene det medfører av
manglende kontinuitet og økonomiske merutgifter. Samtidig medfører et manglende
tjenestetilbud ved lokalsykehusene kortere
tellende tjeneste for utdanningskandidater i
kirurgi og ortopedi. På den måten
faller den viktigste nøkkelen til
rekruttering bort.

Større miljø – høyere
kvalitet
Argumentene for en økt sentralisering og
spesialisering av kirurgiske tjenester er faglige velbegrunnede; blant annet gjelder det
bedre kirurgiske resultater, kortere operasjonstid, mindre komplikasjoner, og bedre
langtidsresultater. Kravet til spisskompetanse, forskning og tverrfaglig samarbeid,
eksempelvis mellom kirurg, onkolog, pato-

Dersom generellkirurgen bortfaller, er dette
et ytterligere slag mot tjenestetilbudet i distriktene. Lokalsykehusenes spisskompetanse
må i framtiden fortsatt baseres på breddekompetanse. c
Referanser:
1. Soria Moria erklæringen
2. St. prp. Nr 1 2004-05
3. Intern høring: ”Lokalsykehusenes
fremtidige rolle”, desember 2005.
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Bente Mikkelsen er administrerende direktør i Helse Øst. Med bred erfaring både fra
fagforeningsarbeid i legeforeningen og fra sin tidligere stilling fagdirektør i Helse Øst,
er det en godt kvalifisert person som innehar den øverste stillingen i landets største
helseregion. I deler av regionen er det de senere år gjennomført fordeling av kirurgiske
grenspesialitetsoppgaver mellom enkelte av foretakene.

Om Lokalsykehus,
funksjonsfordeling og
akutt kirurgi
Tekst: Bård L. Røsok / Ragni Skille Berger

Generell erfaring
-Det hevdes at det er for stor fokus på
spissfunksjoner for ”smale pasientgrupper”
mens de fleste akutte pasienter krever
”Breddekompetanse” ved sykehusene. og

generell kirurgi. Hva legger du i begrepet
breddekompetanse.
-Vi opplever at våre akuttmottak har stort
behov for erfarne overleger med bred
erfaring og kompetanse. Grunnene kan
være mange; god og rask diagnostikk, som
sikrer riktig behandling, prioritering og
logistikk. På akuttsykehus med lokalsykehusfunksjoner betyr det at kirurgene må
være villige til å utnytte sin generelle
medisinske og kirurgiske erfaring og ikke
bare arbeide med sin grenspesialitet.
-Hvordan tror du det akuttkirurgiske tilbudet
ved mange små lokalsykehus vil påvirkes av
at de ”gode gamle” generelle kirurgene nå
tynnes ut og til noen grad erstattes av yngre
men langt mer grenspesialiserte kirurger?
Sett i lys av en slik utvikling, kan lokalsykehusene sikre god akutt kirurgisk kompetanse uten at alle sykehus innfører grenbasert
kirurgisk bakvaktsordning?
-Mitt svar følger av de forrige. Det ville være
faglig og økonomisk umulig å gjennomføre
grenbaserte kirurgiske bakvaktsordninger
på alle lokalsykehus uten en kraftig reduksjon av antall sykehus i Helse Øst. Svaret
ligger nok i at vi større grad må utfordre
dagens spesialistutdanning, og at sykehusene må etterspørre både formell og reell
kompetanse.

helseforetak endres av politikeres ”svakhet”
for fakkeltog?
-Jeg forholder meg til at vi lever i et
demokrati, der politikerne er valgt for å
ivareta befolkningens interesser. Men det
betyr også at vi forventer at de kan gjøre
reelle prioriteringsvalg og bl.a. støtte og
forsvare begrunnede endringer når det
trengs. Vi håper også at de kan være regionale i sin tenkning, og ikke avgrenser seg til
lokalpolitiske interesser.

Akuttkjeder nødvendig
-Hvordan tror du eventuelle endringer
(les sentralisering) av akutt kirurgiberedskap
vil påvirke de mindre lokalsykehusenes
anestesiberedskap og derved deres evne til å
motta kritisk syke pasienter med mer
alvorlige ”indremedisinske” tilstander?
-Kan et lokalsykehus etter ditt syn ha en
forsvarlig akuttberedskap uten en samtidig
akutt-kirurgisk beredskap?
-Her spørs det hva du legger i et ”lokalsyke-

hus”. I vår region kan det være alt fra Ullevål
som lokalsykehus for 5 Oslo-bydeler til
Tynset, Halden, Ski og Kongsvinger. Det sier
seg selv at beredskapen må bli forskjellig,
men samtidig sier helseforetaksloven at alle
skal sikres et likeverdig og godt
behandlingstilbud uansett bosted. Jeg
mener at vi ikke kan ivareta denne
formålsparagrafen uten å bygge opp gode
akutt-kjeder, også i kirurgien.
-I hvilken grad tydeliggjøres planer om
forskjell i behandling av øyeblikkelig hjelp og
planlagte behandlinger.
-Mange av våre helseforetak og sykehus har
planlagt og realisert en tydeligere deling av
akutte og elektive funksjoner.

Kompetanse viktig
-Hvis et sykehus mister spesielle kirurgiske
”funksjoner”,- hvordan tror du dette vil kunne
påvirke rekruttering av dyktige fagfolk (både
leger under spesialisering og ferdige

spesialister) til disse sykehusene?
Hvordan har funksjonsfordelingen i Helse
Innlandet så langt påvirket rekutteringen av
de forskjellige legegruppene?
-Det er ikke noe nytt at spesialistutdanningen ved sykehusene er avhengig
både av pasientgrunnlag, bemanning og
kvalitet på sine spesialister. Jeg kan bare
svare for helseregionen, og i Helse Øst er vi
selvfølgelig opptatt og avhengig av å ha
best mulig kompetanse på alle sykehus,
svarende til de oppgaver det enkelte sykehus er satt til å løse.
-Mange har opplevd frustrasjoner og sinne
ved tap at viktige kirurgiske funksjoner i
forbindelse med funksjonfordelingsprosesser.
Hva må til for å lage et godt arbeidsmiljø
innad i et sykehus som mister tidligere
veletablerte ”funksjoner” og hvordan kan
man optimalisere samarbeidet mellom
sykehus der den ene har mistet en ”funksjon”
til et annet?

TEMA

TEMA

Hvilke tanker har hun har om slike
funksjonsfordelingers betydning for
kirurgisk akuttberedskap, rekruttering og
samarbeid mellom de enkelte lokale
sykehusforetak? Mikkelsen mener det ikke
finnes økonomi til å gjennomføre grenbaserte bakvaktsordninger ved alle sykehus
med kirurgisk akuttfunksjon, men at
løsningene må finnes ved at kirurgene må
være villige til å utnytte sin generelle medisinske og kirurgiske erfaring og ikke bare
arbeide med sin grenspesialitet. Videre må
det utvikles sterkere nettverkssamarbeid
både for å dele kunnskap, utvikle faget og
sikre ny-rekruttering. Vi spør henne videre:
-Regjeringen har programfestet at ingen
lokalsykehus skal legges ned og at akuttberedskapen ved disse sykehusene skal
opprettholdes. I tillegg har vi et gjennomarbeidet prinsipp i dette landet om at alle
individer skal sikres et likeverdig og godt
behandlingstilbud uansett bodsted. Hvordan
kan små sykehus med få innleggelse sikre like
god kvalitet på akuttbehandling av pasienter
med alvorlige kirurgiske tilstander,- gitt at
argumentet om at kvalitet på behandling
ofte er relatert til volum og kvantitet.
-Det er vanskelig å gi et kort og samtidig
utfyllende svar på dette spørsmålet. I Helse
Øst har vi hatt en omfattende prosess med
et 20 årsperspektiv (Helse Øst 2025). Vi vil ta
faglige hensyn og desentralisere det vi kan,
samtidig som vi sentraliserer det vi må. I
praksis betyr det funksjonsdeling og kvalitetssikring av alle ledd, også i en kirurgisk
akuttkjede. Allerede i dag er det mange
pasienter som stabiliseres og forbehandles
før de transporteres videre for mer avansert
akuttkirurgisk behandling.

-Hva slags endringer ser du for deg i akuttberedeskapstrukturen i din helseregion og
hvilke akuttfunksjoner finner du rimelig at
skal beholdes på et hvert lokalsykehus.
-Alle enheter må kunne sikre pasientene
forsvarlig diagnostikk og behandling. Noen
steder vil det handle om forsvarlige
vurderinger av akutt-pasienter, bl.a. for å ta
stilling til nødvendig stabilisering og
forbehandling før videre ambulansetransport.

-Et mye sterkere nettverkssamarbeid både
for å dele kunnskap, utvikle faget og sikre
ny-rekruttering. Det finnes mange gode og
uprøvde modeller for dette. Noe av kunsten
er nok fortsatt å fokusere på pasienten, lytte
til og sikre reell medvirkning fra brukeren og
fokusere på kvaliteten av behandlingen. c

Må kunne tenke helhet
Hva vil skje med funksjonsfordelingen i Helse
Øst - har funksjonsfordelingen i Innlandet HF
"gått for langt"?
-Sykehuset Innlandet skal selv løse sine
utfordringer, og er nå i ferd med å vurdere
nettopp disse spørsmål.
Hovedutfordreingen ligger i å finne hvilke
områder hvor det er best å samle
kompetansen, og hvor den kan spres mer.

“Alle enheter må kunne sikre
pasientene forsvarlig diagnostikk
og behandling”

-Hva synes du om at gjennomarbeidede
styrevedtak i både lokale og regionale
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Fra Landstyremøtet
10.-12. mai 2006

Debatt om
lokalsykehusenes
fremtidige rolle

Nytt fra spesialistforeningene
I seksjonen ”nytt fra spesialforeningene” gis hver enkelt spesialforening under Norsk Kirurgisk Forening
anledning til å presentere seg selv og sin egen virksomhet overfor foreningens øvrige medlemmer.
I denne utgaven presenterer vi bidrag fra Norsk urologisk forening, Norsk ortopedisk forening,
Norsk Forning for gastroenterologisk kirurgi samt Norsk thoraxkirurgisk Forening.

NORSK UROLOGISK FORENING
Urologene må engasjere seg
Tekst: Rolf Høgetveit Hagen, Styreleder NUF

Kjenner du Norsk Urologisk
Forenings nettsider?
Tekst: Espen Kvan, Sekretær/ web-redaktør

Det nye styret i Norsk Urologisk Forening ser
det som en prioritert oppgave å stimulere til
strategidebatt blant medlemmene. Viktige
prinsipielle spørsmål bør avklares i løpet av de
nærmeste år. Flere av problemstillingene ble
tatt opp på urologisk vintermøte i Oppdal i
mars.

DNLF’s fremleggelse av sin rapport om lokalsykehusenes fremtidige rolle (se
link: http://www.legeforeningen.no/asset/30892/1/30892_1.pdf) var
utgangspunkt for debatten som ble holdt på landsstyremøtet. Helse- og
omsorgsminister Sylvia Brustad skulle bidra til å få fakta på bordet. De fleste
ble neppe så mye klokere etter å ha overvært debatten.
Tekst: Lars R. Vasli
Videre kommenterte hun den medisinskteknologiske utviklingen som hun mente
forutsatte at noen behandlingstilbud skulle
sentraliseres, og nevnte da spesielt kreftkirurgien.

Hun understreket at regjeringen vil
l Opprettholde et desentralisert sykehus
tilbud med nærhet til fødetilbud og
akuttfunksjon.
l Ingen lokalsykehus skal legges ned
l Videreføre arbeidet med å bedre
arbeidsdelingen mellom sykehus for å
styrke kvaliteten
l I tillegg er lokalsykehusene viktige
innen flere områder som sykehustjeneste for eldre, rehabilitering og
lindrende behandling.

Akuttberedskap etter
behov

Arbeidsdeling mellom
sykehusene
Hun beskrev videre at hun så at spesialiseringen skapte store faglige utfordringer,
og nevnte spesielt utviklingen innen de
kirurgiske fag. Her nevnte hun at en måte å
løse denne utfordringen på, er at sykehusene gjennomfører en arbeidsdeling seg
imellom. Hun sa at de her leter etter gode
løsninger som kan variere fra sykehus til
sykehus.
”Det er behov for ortopedispesialister ved
sykehus i områder som har store alpinanlegg”, var et eksempel hun nevnte.
”Utfordringene må sees i lys av utviklingen i
spesialistutdanningen og spesialiststrukturen for leger.
Legeforeningen vil være en viktig aktør å ha
kontakt med på dette området”, sa hun.

Hun la ellers vekt på at omfanget av akuttberedskapen ved det enkelte lokalsykehus
må vurderes i det enkelte tilfelle. Ikke alle
sykehus kan eller skal gjøre alt og ikke alle
tilbud er like påkrevd å ha i nærheten. Den
prehospitale tjenesten skal være i stand til å
bringe pasienten til riktig behandlingssted.
Ministeren avsluttet med å presisere at
lokalsykehusenes rolle blir et viktig område i
den nasjonale helseplanen som regjeringen
vil presentere til høsten. Hun ønsket alle
innspill og forslag fra Legeforeningen
velkommen.

Lokalsykehusene sikret
Alt i alt satt jeg igjen med følelsen av at det
eneste som er klart er at
lokalsykehusenes eksistens er sikret, men
det faglige tilbudet på det enkelte sykehuset er uavklart, og vil kunne variere mye ut
fra lokale forhold.
Her har de kirurgiske foreningene
muligheten til å bidra i utformingen av det
kirurgiske tilbudet, hvis de i fellesskap kan
trekke opp faglige anbefalinger. I dette
arbeidet er det viktig å tenke hele behandlingskjeden og ikke på lokale faglige særinteresser. c

Landsstyret vedtok
etter debatten følgende
resolusjon:
Lokalsjukehusfunksjonen må styrkast både
på små og store sjukehus
Landsstyret i Legeforeningen vil uttale at
lokalsjukehusfunksjonen må styrkast både
på små og store sjukehus. Vi treng sjukehus
som har kompentanse til å avklare uklare
tilstandar og gi behandling for dei
vanlegaste sjukdommane. Ein må stille faglege minimumskrav til sjukehus som skal ha
akuttberedskap, indremedisin som einaste
vaktspesialitet er ikkje godt nok.
Med den geografien vi har i vårt land, er det
behov for desentraliserte og små sjukehus
med nærleik til pasientane, men dette må
ikkje gå ut over kvaliteten på behandlinga.
Også dei minste sjukehusa med akuttberedskap må ha vaktkompetanse i indremedisin,
kirurgi og anestesiologi og tilgang til laboratorietenester og radiologiske tenester heile
døgnet. Dei må stå i behandlingskjeder der
pasientar som treng meir spesialisert
utgreiing og behandling blir identifisert, stabilisert og sendt vidare til rette instans.
Dei største lokalsjukehusa ligg i dei store
byane. Også desse må organiserast slik at dei
tar vare på ein god lokalsjukehusfunksjon
med breddekompetanse i mottak og
avklaring av pasientar med uklare
sjukdomsbilde, og behandling av pasientar
med samansette problem.
Vi må derfor styrke spesialitetane i generell
indremedisin og generell kirurgi.

Egen hovedspesialitet?
I diskusjonen om rekruttering til faget kommer
vi ikke utenom spørsmålet om urologi bør bli
en egen hovedspesialitet i stedet for en kirurgisk grenspesialitet som i dag. Dette er vanlig i
nærmest alle andre land i Europa, og ville således føre til en tilpasning til EØS-reglene.
Urologi som hovedspesialitet vil utvilsomt føre
til at spesialistene og utdanningskandidatene
vil få mer tid til selve faget, og mindre tid vil bli
brukt til generell kirurgiske operasjoner. En
mulig ulempe av dette vil kunne være at det
fører til svekket operativ kompetanse blant
urologene, og som følge av dette økt sentralisering. Uansett vil det derfor være viktig å
legge inn noe generell kirurgisk tjeneste i
utdannelsen.
Vår mening må telle!
Vi bør ta diskusjonen om økt funksjonsfordeling og sentralisering innenfor urologien før
helsebyråkrater og politikere styrer dette uten
vår innflytelse. Fordelen ved en større funksjonsfordeling innen faget vil være samling av
ressurser, kompetanse og utstyr i større enheter. Faren er at dette kan føre til at enda flere
allsidige akuttsykehus i regionene vil forsvinne.
Vi skal heller ikke se bort i fra at dette vil kunne
svekke rekrutteringen til urologi utenfor de
største byene.
Urologene går spennende år i møte.
I første omgang håper jeg flest mulig av oss
treffes på vårmøte i Trondheim i juni!

Det nye styret i NUF ønsker å bedre kommunikasjonen med medlemmene. Dette skal gjøres
på to måter:
Økt trafikk
1. Nettsidene tas i bruk på en mer aktiv måte.
Her skal foreningen informere om aktuelle saker.
Det kan være ting som styret jobber med hvor vi
ønsker kommentarer fra medlemmene. Kurs og
arrangementer som er aktuelle for urologene
kan markedsføres gjennom disse sidene. Vi
ønsker også innspill og referater fra komiteer,
arbeidsgrupper og møter hvor man har noe på
hjertet som kan interessere urologene. Gå inn på
nettsidene og se hva som ligger der i dag. Webredaktør er sekretær Espen Kvan.
Tilbakemeldinger sendes espen.kvan@sb-hf.no.
Har du noe du ønsker publisert på nettsidene,
send det som en Word-fil. Denne lar seg enkelt
overføre til nettsiden. Det samme gjelder bilder.
Mailregister
2. Bedre kommunikasjonen ved å bygge opp et
oppdatert register over mailadresser. Det er en
stor jobb å holde et slikt register a jour så det
er viktig at medlemmene informerer styret ved
endring av adresse. Målet er at medlemmene
skal få alle brev pr. mail i framtiden. Heller ikke
legeforeningen sitter på komplette maillister.
Jeg oppfordrer derfor alle som leser dette til å
sende sin mailadresse til espen.kvan@sb-hf.no.
Jeg får stadig henvendelser fra kollegaer i
Skandinavia som ønsker å invitere norske urologer til kurs eller møter. De ber da om maillister. Har du innvendinger mot at din adresse
leveres ut ved slike henvendelser må jeg ha
beskjed om det.

Faglig og gnistrende på NUF´s
Vintermøte 2006
Tekst: Helge Sætren, Nestleder NUF

Møtet ble i år avhold på Oppdal, Hotell
Perrongen, og således særlig lett tilgjengelig
for reisende med NSB. Omkring 20 kolleger,
noen med familie, samt representanter fra
industrien satte hverandre i stevne mellom 16.
og 19. mars. Faglige, sosiale og aktivitetsmessige behov ble som vanlig besørget
behørig dekket. Bygda Oppdal er et knutepunkt, alle fall mellom sør-, vest- og midt

De av oss som kom tidlig torsdag, fikk en strålende dag på ski. Utpå kvelden var de fleste på
plass, og Nils Magnus Ulvik innledet programmet fredag morgen.
På den faglige siden ble ulike emner fra onkologien belyst utover dagen, og omhandlet alt
fra tumorbiologi til palliasjon. Noe kjent, mye
nytt, og alltid nyttig. Denne typen møter karakteriseres ved nærhet mellom foredragsholderne og tilhørere, som jo gjerne er de samme personer i vekslende roller. Denne gangen hadde
vi også god, og pedagogisk kapabel bistand, fra
onkologenes rekker. Og når noen er forhindret
fra å komme, noe en alltid må regne med, er
der alltid en velvillig sjel som fyller inn med det
som skal til for få flyt i programmet.
Til faget hører også utviklingen av organisering
og struktur. Blant annet ble spørsmålet om
faget som egen spesialitet, en to-deling med
kontorpraksis som egen profil, og samarbeid
med andre spesialiteter, ble belyst og diskutert
i løpet av disse to dagene.
På lørdag ble foreningens status oppsummert
og debattert, før kasuistikkene ble presentert
og drøftet. Vanskelige og sjeldne diagnoser gir
rom for deltagerne til briljering, og også for å
gå i vannet. Blant urologer er det heldigvis
relativt trygt å tråkke uti til over skoene…
Den sosiale profilen var som vanlig dannet og
engasjert. Også ledsagergruppen og industrien
forefalt å være i trivselsmodus i vårt selskap,
noe vi setter stor pris på.

SPESIALISTFORENINGER

TEMA

Sylvia Brustad var glad for at Legeforeningen hadde satt dette temaet på
dagsorden og lovet å sette seg inn i
Legeforeningens synspunkter på hva som
skal være lokalsykehusenes rolle.

Vi er for få spesialister til å dekke befolkningens behov for urologiske tjenester. Hvordan
skal vi sikre rekrutteringen til urologi? Urologi
er et spennende og variert kirurgisk fag, hvor
det er behov for funksjonsundersøkelser, betydelige antall endoskopiske og laparaskopiske
prosedyrer og store åpne operasjoner. Det må
jobbes med å opprette nok utdannelses- og
faste stillinger i helseregionene. En rekke urologiske sykdommer kan også utredes og behandles utenfor sykehus. Vi vil derfor ha nytte av at
det opprettes betydelig flere avtalepraksiser i
urologi enn de få vi har nå.

Nettsidene finner du ved at du går inn på legeforeningen.no. Under ”Spesialiteter” finner du
”Urologi”. Her ser du linken til ”Norsk urologisk
forening”. Er det tungvint med så mange tastetrykk, så lagre en snarvei direkte til disse sidene.

Norge. Hvor man velger å legge neste møte,
gjenstår å se, men årets vårmøte blir i
Trondheim. Er tendensen er nordgående?

Oppdal kunne disse dagene demonstrere en
klimamessig bredde som tilnærmet kunne
måle seg med møtet for øvrig…. Fine skidager
ble det uansett. Vinterforum anbefales!

Styret NUF 2006/2007
Leder:
Rolf Høgetveit Hagen
Sykehuset Buskerud HF
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Nestleder:
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Utdanning og rekruttering til
ortopedisk kirurgi
Tekst: Hebe Désirée Kvernmo
Leder Norsk Ortopedisk Forening,

Utdanning uten generell kirurgi
De to årene som hittil har vært obligatoriske i
generell kirurgi har ikke samme innhold som
tidligere. Dette skyldes at alle de kirurgiske
fagene har hatt en utvikling mot mer avanserte behandlingsmetoder og derfor en større
grad av spesialisering tidlig i utdanningen.
Således har mange av de generelle kirurgiske
inngrepene falt bort eller må reserveres for
egne kirurgikandidater. Kun ved de mindre
sykehusene er det fortsatt mulig å få elektive
generelle kirurgiske inngrep for de ortopediske
kandidatene. Disse avdelingene har ingen
mulighet for å utdanne det antall kandidater
som i dag kreves for at Norge i tiden framover
skal utdanne nok ortopeder. Et fortsatt krav om
at alle ortopeder skal beherske generelle kirurgiske inngrep er derfor urealistisk. Den såkalte
”basic surgical training” tjenesten kan derfor
ikke gjennomføres i Norge fordi vi har for få
avdelinger som gir nettopp denne typen
trening/utdanning. Måten vi kan organisere
utdanningen bedre på, er derfor gjennom
forlenget utdanningstid i eget spesiale, på
bekostning av den obligatoriske utdanningstiden i generell kirurgi, slik at den totale
utdanningstiden blir den samme.

Utdanningen i Europa
Sverige og Danmark har ikke krav om generell
kirurgisk trening. I de andre europeiske
landene varierer kravene mellom ett og to år.
Det er kun Finland som har krav om
operasjonslister. Ortopeder som er utdannet
innen EU-området godkjennes automatisk i
Norge, og de fleste kommer fra (eller via)
Sverige, som ikke har krav til generell kirurgi.
Således vil mange av overføringene av den
ortopediske spesialiteten uansett ikke
tilfredsstille dagens krav til generell kirurgi.
Fra UEMS er det anbefalt at man fokuserer mer
på ferdigheter enn på tjenestetid. Det er også
foreslått en ”basic surgical training” som første
del i en operativ spesialitet. Vi tror dette i
Norge lettest gjennomføres med en bedre
målbeskrivelse for- og kontroll av- den første
delen av utdanningen. Dette er en oppgave for
utdanningsavdelingene og veilederne der.
Framtidig målbeskrivelse
Det finnes allerede en god målbeskrivelse for
faget ortopedisk kirurgi, med krav til operasjonslister og obligatoriske kurs. Målbeskrivelsen må
kompletteres med en del ferdighetskrav som
gjelder de prosedyrer som faller bort når den
kirurgiske tjenesten ikke lenger er obligatorisk.
I tillegg må utdanningen forbedres gjennom et
forbedret utdanningsforløp, hvor man inndeler
utdanningen i bolker hvor kandidaten må oppfylle visse utdanningskrav, hvilket også ansvarliggjør utdanningsavdelingene i større grad, f.eks.
gjennom styring av det elektive inntak av pasienter i henhold til utdanningskandidatens behov.

Konklusjon
Overnevnte forhold medførte at spesialitetskomiteen og styret i Norsk Ortopedisk Forening
foreslo for Generalforsamlingen 26.10.2005 at
kravet om obligatorisk tjeneste i generell kirurgi valgfritt skulle kunne erstattes av ortopedi,
et forslag som ble vedtatt med 147 mot 3 stemmer. Forslaget vil bety at utdanningskandidaten kan bruke reglene slik de er i dag for de av
utdanningskandidatene som har behov for
generell kirurgisk kompetanse i sitt fremtidig
virke, men åpner også for at man kan fravelge
generell kirurgi i utdanningen. Lengden på
utdanningen blir som tidligere 6,5 år. Styret har
sendt forslaget videre til Sentralstyret i
Legeforeningen. Forhåpentligvis vil forslaget bli
vedtatt slik at ordningen kan tre i kraft i løpet
av få år.

Støtt opp om Norsk Ortopedisk
Forenings rekrutteringsstudie!
Tekst: Trine Fresvig, Varamedlem,
Norsk Ortopedisk Forening
Det ble arrangert en konferanse i regi av likestillingsutvalget i Dnlf på Soria Moria 27. april.
Det kom klart frem at det norske arbeidsmarked generelt, og også blant leger, er forholdsvis
kjønnsdelt. Det er fortsatt slik at få kvinner velger thoraxkirurgi og ortopedi mens mannsandelen blant gynekologer er synkende.
Hvorfor det er sånn er det stor usikkerhet om.
Man har sett på forskjellige faktorer som
arbeidsbelastning, tunge vakter, psykisk belastende arbeid etc uten at man har funnet noe
klart svar på det.
For ortopediens del er det viktig å tenke på om
man skal endre rekrutteringsstrategier da flertallet av studentene på medisin er kvinnelige. Vi
ønsker å kunne rekruttere blant alle studentene,

sånn at de som har interesse og talent for kirurgi finner det naturlig å søke spesialiseringsstillinger uavhengig av hvilket kjønn de har.
I tillegg må et fagmiljø også evne å beholde
spesialistkandidater som egner seg til faget. Vi
mener at for å kunne gjøre dette må man ha et
fagmiljø hvor spesialistkandidatene trives.
Siden det er spesialistkandidatene som selv vet
best hvordan de har det og hvorfor de
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valgte/valgte bort ortopedi har Norsk
Ortopedisk Forening laget en spørreundersøkelse som blir sendt ut i løpet av våren 2006 til
alle som har vært innom en ortopedisk avdeling. Vi spør om både faglige og sosiale sider
ved ortopedien.
Målet med undersøkelsen er som sagt todelt:
Få tilbakemelding fra spesialistkandidatene
om hva man kan gjøre for å sørge for god
rekruttering og når man bør gjøre det. Om
man må sette inn større ressurser for å
beholde folk som i utgangspunktet har
startet med ortopedi?

l

l
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Ortopedisk kirurgi
– en spesialitet i sterk vekst og utvikling
Ortopedisk kirurgi er den største kirurgiske
spesialitet hva angår pasientvolum ved sykehusene i Norge. Til tross for at Norsk Ortopedisk
Forening er en sterk og raskt voksende forening
med 500 medlemmer, ser vi behovet for å ha et
viktig fokus på utdanningen innen ortopedisk
kirurgi for å styrke kvaliteten på spesialitetsutdanningen og rekrutteringen til faget.
Faget ortopedisk kirurgi har vært gjennom en
voldsom faglig utvikling de siste tiårene. Faget
har i økende grad har blitt teknologisk med
store krav til teori og praktiske ferdigheter.
Denne utvikling har medført økt subspesialisering og seksjonering, og har også medført behov
for ytterligere omlegging av den ortopediske
spesialitetsutdanningen grunnet en mer
omfattende spesialitet med større
utdanningskrav.
Selv om innholdet i assistentlegenes
arbeidsuke effektiviseres med tanke på
utdanningen i faget, er det likevel begrenset
tid å utdanne utdanningskandidatene på innen
tidsrammen vi har for utdanningen per i dag.
Dette skyldes dels de underordnedes verneregler som resulterer i begrenset dagarbeidstid
grunnet vaktene. Disse vernereglene har
kommet for å bli, og vi må derfor forholde oss
til disse realitetene gjennom å organisere
utdanningen bedre.

Konsekvenser for Distrikts-Norge
Vi er klar over at fravelgelse av generell kirurgi i
ortopediutdanningen vil kunne ha betydning
for vaktordningene ved mange mindre
sykehus. Imidlertid vil det ved en endring av
spesialitetsreglene i ortopedi fortsatt være
mulig å ta generell kirurgi, for de av
utdanningskandidatene som har behov for
generell kirurgisk kompetanse i sitt fremtidige
virke. I utgangspunktet er det heller ingen ting
i veien for at ortopediske og kirurgiske
utdanningskandidater har en felles primærvakt
for de aktuelle pasientene. En ortopedisk
utdanning forutsetter imidlertid en spesialisert
bakvaktordning, og som allerede er gjennomført ved de fleste sykehus. Sykehus uten denne
beredskap bør etter vår mening ikke ha ansvar
for akutte innleggelser. Uavhengig av den
ortopediske spesialistutdanningen er det
nødvendig å gjøre endringer i organiseringen
av akuttfunksjonen i de kirurgiske fagene.
Helseforetakene bør være interessert i en god
utdanning som både gir bedre pasientbehandling og bedre rekruttering. Ved mangler
i utdanningen er det helseforetakene som bør
bidra med tiltak til forbedringer, fordi det er
disse som i siste instans er ansvarlige for
kvaliteten på de helsetjenester som ytes, slik at
pasientenes forventninger oppfylles.

Få et inntrykk av levekårene til spesialistkandidatene. Er det noen sider ved
ortopedien som er problematiske?
Er det noen bra sider innen ortopedi som vi
må sørge for at vi ikke mister?
Er det forskjellige faktorer som folk er
misfornøyde med, eller er det enkelte ting
som er problematiske for de fleste?

Som alle spørreundersøkelser er man helt
avhengige av at nok personer svarer.
Vi oppfordrer derfor til at alle som får
undersøkelsen tar seg tid til å svare. Om det er
ting som bør endres er det jo en fin anledning
til å få gitt tilbakemelding om det, og om man
er 100% fornøyd så er det flott for oss å få vite
det også.

15

14

NORSK FORENING FOR
GASTROENTEROLOGISK KIRURGI
Colorectal cancer som klinisk
utfordring: akutt presentasjon,
avansert sykdom og perioperativ
omsorg.
Tekst: Gerd Tranø, styremedlem NFGK
Andre nasjonale møte om Colorectal Cancer
ble arranget på Gardermoen 5. mai 2006:
Ansvarlige arrangører dette året var Stavanger
Universitetssykehus med Hartvig Kørner og
kolleger samt NFGK ved leder Morten
Tandberg-Eriksen.
Intensjonen er at det faglige ansvaret skal rullere mellom de ulike fagmiljøer i landet, mens
NFGK har det rent teknsk/administrative
ansvaret for arrangementet. Møtet er industristøttet, slik at det ikke skal være kursavgift,
men deltagere må dekke reise til møtet selv.
Det var 82 deltagere, fra hele landet, med en
dominans fra det sentrale Østlandet.

Til tross for mange aktuelle kurs og møter i
inn- og utland, er det relativt stor oppslutning
på møtet, og nytt møte planlegges i 2007.
Tidspunkt og arrangør blir annonsert senere.
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Thoraxkirurgisk Vårmøte 2006
Thoraxkirurgisk vårmøte 2006 gikk av stabelen
torsdag 11. og fredag 12 mai, hvorav det ble
arrangert to symposier på Rikshospitalet og et
ettermiddagsmøte på SAS Radisson Plaza
hotell.
På torsdag 11. mai var det et symposium som
tok for seg sternum-infeksjoner ved åpen hjertekirurgi, transfusjon kontra alternative
behandlinger ved akutte blødninger, hemostase mekanismer ved thoraxkirurgi samt bruk av
kommersielt tilgjengelige vevslim og andre
hemostatiske produkter ved thoraxkirurgi.
Disse produktene ble utprøvd på ”wet-lab” ved
Institutt for Kirurgisk Forskning på
Rikshospitalet. Det ble da operert på anesteserte griser og denne praktiske del ble meget godt
mottatt av deltagerne.
Fredag 12. mai formiddag var viet cerebral proteksjon ved kirurgi på aorta ascendens og aortabue, samt om kirurgiske strategier ved thorakal aortakirurgi, presentert av henholdsvis professor Axel Haverich, Hannover, og professor
Francesco Mucumeci, Roma. I tillegg var det
bidrag fra flere norske sykehus, bl.a. professor
Odd Geiran som presenterte strategier for cerebral proteksjon ved Rikshospitalet og professor
Truls Myrmel fra Tromsø viste resultater fra det
såkalte IRAD- registeret, som er et internasjonalt register for behandling av aorta-disseksjon. En fikk under møtet en glimrende mulighet til å diskutere gjeldende praktiske rutiner
for cerebral proteksjon ved thoracal aortakirurgi ved norske universitetssykehus, som alle
praktiserer slik kirurgi idag.
Til hovedmøtet fredag ettermiddag 12. mai var
det de samme utenlandske foredragsholdere
som snakket på formiddagens møte. I tillegg
holdt overlege Christian Lund ved Nevrologisk
avdeling, Rikshospitalet, foredrag o »thoracic
outlet syndrom», noe han januar i år presenterte som oppgitt emne ved sin doktorgradsdisputas. Professor Axel Haverich, Hannover,
snakket om nye trender i behandling av aorta
disseksjon type A. Professor Francesco
Musumeci fra Roma snakket om mitral-plastikk
ved samtidig kirurgisk behandling av koronar
sykdom.
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Programmet for møtet var svært variert:
l Ileus ved colorectal cancer –moderne tilnærming for behandling. Jens Chr.Knapp, kst
overlege Stavanger Universitetssykehus
l Metastaer ved colorectal kirurgi – hvilke
muligheter har vi? Jon Arne Søreide, Overlege,
prof, dr.med, Stavanger Universtitetssykehus
l Laparoskopisk leverkirurgi – eksperimentell
kirurgi eller et nytt behandlingsalternativ?
Kristinn Eriksson, Overlege, Stavanger
Universitetssykehus
l Avansert colorectal canser – indikasjoner
for og behov for palliativ kirurgi. Helgi
Sigurdsson, Overlege, Stavanger
Universitetssykehus
l Palliativ kirurgi ved malign tarmobstruksjon – strukturert utredning og behandling.
Harwig Kørner, Overlege, Dr.med, 1.amanuensis,
Stavanger universitetssykehus.
l Preoperativ faste og ernæring – av betydning for kirurgi? Eldar Søreide, Overlege, Prof,
Dr.med, Anestesiavdleingen, Stavanger
Universitetssykehus
l Tarmtømming ved colorectal kirurgi –
basert på kunnskap eller myte? Christophe
Ansorge, Assistentlege, Stavanger
Universitetssykehus
l Fast Track Surgery – den nye kliniske hverdagen? Bjørn Nedrebø, Kst overlege, Stavanger
Universitetssykehus
l ”Hva ville du ha gjort?” Paneldiskusjon med
Arild Nesbakken, Aker sykehus, Hans Wasmuth,
St.Olavs hospital, Trondheim og Barthold
Vonen, Universitetssykehuset i Nord-Norge i
panelet.
l I tillegg fremla Tom Glomsaker og Hartwig
Kørner kasuistikker til diskusjon.

Siste del med kasuistikker og diskusjon aktiviserte salen i større grad enn resten av dagen,
også pga tidsnød. Programmet var noe tett, og
ønsket diskusjon ble noe spinkel.
I tillegg var det praktiske problemer med flyavganger og køer på Gardermoen, slik at flere
deltagere måtte forlate møtet tidligere enn
planlagt.
Møtet fikk imidlertid i plenum god tilbakemelding. Innvendingen kan være at man kan bruke
mer tid på problemstillinger, og gå raskere
forbi de store oversiktsforedragene. Dette ved
at man må forutsette at denne kunnskapen er
kjent hos kursdeltagerne på dette møtet.

NORSK THORAXKIRUGISK FORENING

Møtene og foredragene ble godt mottatt og
det var en god dialog mellom de erfarne foredragsholderne og tilhørerne. Det var bra oppmøte blant norske spesialister i thoraxkirurgi,
men en hadde ventet større oppmøte blant
underordnede leger og stipendiater.

Styremedl:
Erik Carlsen
Ullevål Universitetssykehus
erik.carlsen@uus.no
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Mamma- og endokrinkirurgi
som egen grenspesialitet
Som en av de opprinnelige
initiativtagerne til å få opprettet
en grenspesialitet i mamma- og
endokrinkirurgi, har Kirurgen bedt
meg om å skrive en kort
orientering om status for denne
saken. De to øvrige var for øvrig
professor Jan Erik Varhaug og nå
avdøde professor Sten Sander.
Tekst: Rolf Kåresen, Sjeflege dr med

Vi la engang på slutten av 1990-tallet frem
et forslag om grenspesialitet som fikk støtte
i generalforsamlingen i Norsk kirurgisk forening. Siden har saken vært tatt opp igjen
der to ganger til med samme resultat. Den
ble så behandlet av sentralstyret i Den norske legeforening 09.04.03 med anbefaling
om at Landsstyret i slutten av mai skulle
gjøre følgende vedtak: ”Det anbefales overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanningen
for leger og legefordeling at det opprettes en
ny grenspesialitet i mamma endokrinkirurgi
under generell kirurgi”.

Lang vei

TID ER EN GAVE

Bør ha annen
løsning i Norge
Saken kan sammenfattes slik Jan Erik
Varhaug Haukeland sykehus, Ida Bukholm
A-hus, Ivar Guldvog Telemark sentralsykehus
og undertegnede skrev til HOD 18.05.05 i
håp om å få en avgjørelse: ”Det som selvsagt kan diskuteres er om endokrinkirurgi
og mammakirurgi hører naturlig sammen. I
Europa som da inkludere Finland og Sverige
går det mot at de splittes i hvert sitt spesiale med en felles ”Common trunk” med de
øvrige spesialer (se UEMS). Dette kunne
man selvsagt også gå inn for i Norge.
Problemet med det er imidlertid at endokrinkirurgien har et svært lite volum. I
hovedsak består den av thyroidea- og parathyroideakirurgi. For thyroideakirurgien dreier det seg om rundt 190 cancer thyroideatilfeller per år. For hver cancer gjøres det 4-5
diagnostiske inngrep pluss en del operasjoner for store knutetsuma og for thyreotoxicose, til sammen neppe mer enn rundt 1000
inngrep per år. For parathyroidea er det
langt færre inngrep, neppe over et par hundre. Skal en fortsatt gjøre slike inngrep ved
sentralsykehusene i tillegg til regionssykehusene og ha minst to kirurger på hvert for
å dekke opp sykdom, ferie etc, blir det svært
lite å gjøre for spesialistene. På den annen
side har dårlig endokrinkirurgi med høye
frekvenser av rekurrensskade og hypoparat-

hyroidisme store konsekvenser for pasientene. Dette skal drives av spesialiserte kirurger etter vår oppfatning. Vi er derfor av den
oppfatning at vårt forslag om å samle de to
”hjemløse” restene av den generelle kirurgi i
en grenspesialitet er en god løsning for
dette land. En vil da få 15-18 sykehus med to
til fem kirurger som dekker de to feltene
med spesialkompetanse. De mer kompliserte tilstandene som thyroideacancer med
metastaser halsfeltene, store og intrathoracale struma, tertiær hyperparatyhyroidisme
og reoperasjoner på parathyroidea samt alle
inngrep på endokrine pancreas og binyrer
må samles i regionsykehusene.” Som det
fremgår fikk ikke det brevet ønsket effekt.

En løsning viktig
for faget
Den frustrasjonen vi som har engasjert oss i
dette føler, fremkom i et brev overlege
Kristin Helset ved Mamma- og endokrinkirurgisk seksjon, St. Olavs Hospital sendte
til ShDir 11.10.05: ”Til tross for at
mamma/endokrinkirurgi ikke er en egen
spesialitet, er vi en gruppe mamma/endokrinkirurger i Norge. Vårt arbeid har manglet anerkjennelse og hatt lav status, men vi
gjør en uhyre viktig jobb, og vi trives godt
med jobben vår! Det har vært et stort
rekrutteringsproblem, og overlegestillinger
har stått ledige ved universitetssykehusene,
noe som har ført til underbemanning og
stor arbeidsbelastning på de som likevel har
valgt dette området. Den manglende rekrutteringen skyldes i stor grad at området ikke
har vært noen egen spesialitet.” Med andre
ord, det er høy tid at HOD tar en beslutning,
og for kvaliteten på pasientbehandlingens
skyld er det å håpe at vi før sommeren 2006
har et vedtak om en grenspesialitet
mamma- og endokrinkirurgi. c

FAGNYTT | DEBATT

Med en stemmes overvekt (58 mot 57) gjorde
landstyret det motsatte, nemlig å vedta at
man ikke ville støtte opprettelse av grenspesialiteten, mye pga innlegg fra kirurgrepresentanter som valgte å se bort fra sin egen
forenings klare vedtak. Til tross for dette gikk
Nasjonalt råd i november 2004 med 14 mot 5
stemmer inn for at spesialiteten skulle opprettes. Etter dette har saken gått inn i en
”bakevje” hvor den sirkulerer mellom Helseog Omsorgsdepartementet (HOD) Sosial- og
helsedirektoratet (ShDir) og Legeforeningen.
I november 2005 kom den tilbake til
Nasjonalt råd som nå med stort flertall (kun
en stemme mot) pånytt anbefalte at grenspesialiteten ble opprettet. Men det var ikke
nok til å få saken ut av bakevjen. I brev
datert 10.04.2006 ber HOS ShDir om følgende: ”Etter hva som fremkommer av opplysninger i sakens dokumenter, kan departementet ikke se at Sosial- og helsedirektoratet
har vurdert departementets anførsler slik de
fremkommer i vårt brev datert 9. september
2005. På bakgrunn av ovennevnte, ber departementet om at Sosial- og helsedirektoratet
vurderer både Nasjonalt Råds tilrådning om
å etablere mamma- og endokrinkirurgi som
egen grenspesialitet og departementets

anførsler slik de fremkommer i vårt brev at
9. september 2005. Vi ber spesielt om at
direktoratet vurderer nærmere hvilke økonomiske og administrative konsekvenser en
eventuell opprettelse av en ny grenspesialitet i mamma- og endokrinkirurgi vil innebærer.” I en mail til meg datert 12.05.2006
opplyser saksbehandler i HOD at de forventer at ShDir vil svare i løpet av mai og at
HOD deretter vil ta stilling til saken.
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ATLS 2006
– Hvem tar kursene og hvilke
utfordringer står vi overfor
i utbredelsen av dem?

EU´s arbeidstidsregulativ (EWTD) er
lansert som en beskyttelse for
klinisk personell mot pasientbegrunnet overtidsarbeid. Den har
som målsetning å begrense
gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid
til 48 timer, begrense nattarbeideres
arbeidstid til 8 timer, å tilby helsestøtte til nattarbeidere samt å ha

Siden oppstarten september 2004

Burde ble definert som
obligatorisk kurs

har det vært avholdt 7 ordinære
studentkurs og to kurs for å
utdanne instruktører. Til sammen
er det 126 leger som har
gjennomført kurset i tillegg til
instruktørstaben på 23. Kirurgene
har dominert deltakerlistene.
Tekst: Olav Røise ,
Ullevål universitetssykehus
Instruktørstaben er rekruttert fra alle helseregionene. 75 % av dem jobber på de store
regionsykehusene (Ullevål universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St.
Olavs sykehus og Haukeland universitetssykehus). Dette skyldes en bevisst holdning til
at instruktørstaben skal ha stor erfaring med
å behandle hardt skadde pasienter. Resten av
staben jobber på andre store sykehus og deltar aktivt i traumearbeidet lokalt. I tillegg til
traumeerfaring og interesse for å jobbe med
hardt skadde pasientene legges hovedvekten
på undervisningskompetanse ved rekruttering av nye instruktører.

Kirurger og
anestesileger

Regionalt er det Helse øst som har hatt flest
deltagere. 37 % kommer fra sykehusene i
denne regionen, mens resten er likt fordelt
på de andre regionene. Helse øst er den klart
største regionen vedrørende befolkningspopulasjon, men det forklarer ikke forskjellen.
Det er flere sykehus i denne regionen som
har hatt med forholdsvis mange deltagere
sammenlignet med sykehusene i de andre
regionene.
De største regionsykehusene har hatt flest
leger på kursene (4 sykehus med 48 % av
deltakerne). Ullevål universitetssykehus har
hatt 16, mens Haukeland, UNN og St. Olavs
har hatt henholdsvis 14, 10 og 8 deltagere.
Dette kan ses som naturlig i og med at det er
de sykehusene som behandler flest skadde
pasienter.
26 av til sammen 53 sykehus som i dag tar i
mot skadde pasienter har hatt leger ved kursene. I all hovedsak er det småsykehusene
som er uten deltakere. Dette betyr ikke nødvendigvis at leger som jobber der ikke har
erfaring med ATLS - det kan hende at leger
på disse sykehusene har tatt kurset i utlandet. Dog kan man ikke utelukke at tallene
sier noe om hvordan det faktisk står til. Siden
det er de små sykehusene som tar i mot færrest skadde pasienter og som trenger denne
type kurs mest, er dette bekymringsfullt.

Flere fra de mindre
sykehusene!
Fra ATLS sin side, vil vi medvirke til at de
sykehusene som så langt ikke har hatt deltakere prioriteres ved fremtidige påmeldinger.
Vi vil også øke kurskapasiteten for å imøtekomme et eventuelt økt behov. Men først og
fremst vil jeg oppfordre kolleger ved små
sykehus rundt omkring til å ta opp dette
med sine sjefer og sørge for at traumeledere
får mulighet til å delta ved kurset.
Tilbakemeldingen fra så å si alle som deltar
er entydig – kurset er meget matnyttig for å
kunne ta i mot alvorlig skadde pasienter og
oppleves som det beste de har vært på i
utdannelsen sin. c

og ukentlig hviletid og pauser.
Tekst: Bård L. Røsok

Bekymring for EU´s
arbeidtidsregulativ
blant europeiske kirurger
I England ble EWTD lovpåmessig pålagt for
leger under spesialisering i august 2004 da
ukentlig arbeidstid ble begrenset til 58
timer. I 2007 skal arbeidstiden begrenses
ytterligere til 56 timer og etter planen til 48
timer i 2009.

Bekymring i UEMS
Denne reduksjonen har skapt bekymring i
den Europeiske Medisinske Spesialist Union
(UEMS) som har forfattet et opprop med
alternativer til EWTD. Bekymringen begrunnes med at kirurgi er et volumfag og at de
foreslåtte begrensningen medfører at man
ikke får sett tilstrekkelig med pasienter og
utført de påkrevde prosedyrer som skal til
for å oppnå minimumskravene for en spesialist i kirurgi.
EWTD anses å stå i direkte motsetning til
EUS egne krav til at en forsvarlig kirurgisk
utdanning skal kunne gjennomføres innenfor en tidsperiode på 6 år. Man anslår at
operasjonsdeltagelsen med en 48 timers
uke vil reduseres med 30-40%, det blir mindre tid sammen med veileder, det blir mindre mulighet til longitudinell oppfølging og
fortløpende evaluering av pasienters klinis-

ke utvikling og det blir mindre tid til strukturert trening. Videre påstås det at deltagelse på seimarer og kongresser vil ikke
kunne gjennomføres innenfor den strukturerte arbeidstiden.
Det hevdes at bare omkring 50% av dagens
utdanningsinstitusjoner overholder de allerede implementerte regulativsbestemmelser
og at det foregår mye uoffisielt, udokumentert og ”frivillig” overtidsarbeid ut over de
EWTD pålagte 58 timer som gjelder i dag.
Man har sett på flere alternative løsninger
som ivaretar både EWTD og de faglige kravene til kirurgisk spesialisering herunder
muligheten til å begrense kandidatenes
ikke-medisinske arbeidsoppgaver ved at
disse overtas av ikke-medisinsk personell.

Flere forslag
Det er blant annet foreslått alternative grep
som berører organisering av arbeidsdagen,
økning av antall utdanningskandidater,
omdefinering av aktiv og passiv arbeidstid
samt å øke utdanningstiden med 1-2 år.
Ingen av alternativene anses gjennomfør-

bare, dels av praktiske og dels av økonomiske årsaker ettersom det ikke bare er norske
sykehus som har føling med dagens press
på økonomien og mangler på midler til slik
aktivitet.
UEMS har derfor presentert en alternativ
modell der den ukentlige arbeidstid i
utgangspunktet godtas begrenset til 48
timer men hvor det i tillegg må legges til en
ukentlig periode på 12 timer øremerket til
læring og trening. Modellen støttes angivelig av et flertall av de europeiske kirurgiske
spesialistorganisasjoner.

Norge innenfor 48 timer
For Norges vedkommende er det velkjent at
de fleste utdanningsinstitusjoner for lengst
har arbeidstid godt innenfor de nevnte 48
timer. Når vi i Norge mener vi fremdeles kan
utdanne kirurgen uten 80 timer arbeidsuke
kan det vel ha sammenheng med kvaliteten
og innholdet i selve tjenesten og det faktum
at leger i spesialisering her hjemme i sin
arbeidstid er fritatt en rekke oppgaver som
ikke er direkte klinisk rettet og kan derved
fokusere mer på det faglige. c
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Til forskjell fra andre land har kirurgene
vært overrepresentert på kursene i Norge.
Kirurger eller leger i kirurgisk utdannelse
utgjør 55 % av deltakerne til nå.
Anestesilegene utgjør 35 % og resten er
leger som jobber i kommunehelsetjenesten
eller allmennleger i forsvaret. Det høye
antall kirurger skyldes to forhold - for det
første er leger med ansvar i traumeteamet
prioritert. For det andre er behovet blant
denne gruppen størst siden mange anestesileger har tatt kurset i utlandet før vi
startet opplæringen i Norge. Ved oppstarten
fikk vi tall fra våre naboland som viste at
mer enn 150 leger hadde kurset fra Sverige
eller Danmark og anestesilegene utgjorde
majoriteten. I dag forekommer det nesten
ikke lenger at leger tar kurset utenfor Norge
(opplysninger fra ATLS i Sverige og
Danmark).

Fra Helse øst og
regionsykehusene

Det er flere forhold som innvirker på interessen og påmeldingen til kursene. En åpenbar
årsak er at kurset er kostbart. Det koster kr
8.000,- å delta - utgiftene er så høye grunnet
stort antall instruktører per deltager og bruken av en spesialdukke til opplæring i kirurgiske prosedyrer som er svært dyr i innleie.
Instruktørene er ikke lønnet og utgiftene
dekker reise og opphold. Kursene er godkjent
som frivillig kurs til spesialitetsutdannelsen
og dermed dekkes utgifter til reise og opphold for deltagerne av Legeforeningens
utdanningsfond. Men det er ikke tvil om at
den høye kursavgiften bidrar til det vi så
langt har sett, at småsykehusene i stor grad
er fraværende. Det sier seg selv at legene på
de respektive sykehusene ikke kan ta dette
ansvaret på seg. Heldigvis rapporteres det i
større grad av deltagerne at flere avdelinger
betaler kursavgiften og i tillegg meldes det
også at sykehuset definerer kurset som obligatorisk for traumeledere. Dette er en gledelig utvikling som jeg håper vil medføre at
alle sykehusene definerer dette kurset som
obligatorisk for traumelederne sine og etter
hvert obligatorisk for alle de viktigste aktørene i teamet.

minimumsbestemmelser for daglig
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Fra Landstyremøtet 10.-12. mai 2006:

DNLF
har fått
nye lover
Tekst: Lars R. Vasli

Landstyremøtet brukte mesteparten av
tiden til å diskutere og vedta de nye lovene
som trer i kraft fra den 1/1-2007.
Den viktigste endringen for de kirurgiske
spesialitetene og grenspesialitetene er:
DNLF har vedtatt at det for alle godkjente
spesialiteter skal etableres en godkjent fagmedisinsk forening. Dette medfører at alle
spesialforeningene som i dag tilhører en
godkjent spesialitet må sikre at vedtektene
ikke er til hinder for godkjenning som
fagmedisinsk forening. Nødvendige justeringer av vedtektene må gjennomføres på
generalforsamlingene høsten 2006.
Alle medlemmer av DNLF med godkjenning
som spesialist i en eller flere spesialiteter
tilmeldes en fagmedisinsk forening etter
vedtatte regler. De fagmedisinske foreningene vil få tildelt tilskudd basert på grunntilskudd og antall medlemmer etter en fordelingsnøkkel vedtatt av Landstyret. Videre
kan det gis tilskudd til de fagmedisinske foreningene basert på søknad til oppgaver av
varig karakter og/eller kostnadskrevende
drift.

I budsjettet for 2007 er det avsatt 14,5 mill
kr til fordeling mellom de fagmedisinske
foreningene. Dette gir følgende antatte
fordeling til de enkelte kirurgiske fagmedisinske foreningen:

Forening Bud-2007
NKF

500 000

NBKF

115 000

NFGK

244 000

NKKF

178 000

NTKF

132 000

NUF

195 000

NFMFK

112 000

NNKF

157 000

NOF

450 000

NPKF

170 000
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Nye bøker:

Ny norsk lærebok
i barnekirurgi
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Overlege Sigvald Refsum, Barnekirurgisk
seksjon, Rikshospitalet har revidert boken
”Barnekirurgi” som utkom i første utgave i
1999. Den nye utgaven er fullstendig
oppdatert og er en fin oppslagsbok og
lærebok for leger, sykepleiere og annet
helsepersonell som jobber med barn.
Boken er nyttig både for personell på barneavdelinger og kirurgiske avdelinger. Den er
nyttig både for de som jobber på generelle
sykehus og for de som jobber på barnekirurgiske spesialavdelinger samt for primærhelsetjenesten. Sigvald Refsum har over 30
års praktisk erfaring innen barnekirurgi, og
boken er praktisk og god for klinisk arbeid.
Boken inneholder en systematisk oversikt
over diagnose, utredning og behandling av
barnekirurgiske sykdommer med mange
instruktive bilder og tegninger og et bra
stikkordsregister. c
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Utdeling av
Norsk ThoracoLaparoskopiforums priser
Tradisjonen tro kåret Norsk Thoraco-Laparoskopi-forum (NTLF) under
Kirurgisk høstmøte 2005 beste foredrag, beste video samt beste
eksperimentelle/vitenskapelige foredrag innenfor mini-invasiv kirurgi.
Fra 2003 har NTLF også delt ut en pris tiltenkt en kandidat helt i startgropen
av sin laparoskopiske karriere.
Tekst: Olaug Villanger, Styremedlem NTLF Gastrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet

Pris for beste foredrag gikk
til abstrakt nr 149:
«Har langtidsresultatet etter laparoskopisk
antirefluks kirurgi blitt bedre som følge av
at metoden er mer etablert?».
Av R Sandbu og M Sundbom,
Sentralsykehuset i Vestfold og
Universitetssykehuset i Uppsala
R Sandbu har tidligere publisert en studie
med sammenligning av resultatene etter
åpen og laparoskopisk antirefluks kirurgi,
der antall ”failures” i laparoskopi- gruppen
var bemerkelsesverdig høyt. Noe av kritikken mot studien var at den ble gjennomført
forholdsvis tidlig etter at laparoskopisk tek-

nikk var innført, således at effekten av
læringskurven kan ha påvirket resultatene
negativt. R Sandbu presenterte nå en ny
studie der resultatene for pasienter operert
med laparoskopisk teknikk i 2000 ble
sammenlignet med et tilsvarende utvalg
operert laparoskopisk i 1995-96.
Studiepopulasjonene ble hentet fra
Epidemiologisk Senter i Sverige, som fører
register over all sykehusbehandling, og 236
pasienter ble plukket ut i hver gruppe.
Pasientene fikk tilsendt et spørreskjema for
å bedømme langtids-resultatene mht
refluksplager, bruk av PPI, reoperasjon, samt
grad av tilfredshet over resultatet.
Resultatene for pasienter operert i 2000
skilte seg ikke statistisk fra tilsvarende pasientgruppe operert 4 år tidligere og med
samme oppfølgingsintervall.
Langtidsresultatene i Sverige er ikke like
gode som i internasjonale rapporter. En
tenkbar forklaring kan være at studien var
basert på et nasjonalt pasientregister uten
kobling mellom undersøker og pasient som
muligens lettere får frem negative resultater, i motsetning til pasientrapport direkte
til operatør.
Gruppen konkluderte med at operasjonsresultatene bedømt 4 år etter gjennomført
laparoskopisk antirefluks kirurgi viser at ca ?
av pasientene opplever terapisvikt.
Resultatene har ikke blitt bedre til tross for
at operasjonsmetoden i den siste perioden
ble regnet som veletablert. Komiteens vurdering var allikevel at R Sandbu presenterte
en studie med en annen vinkling og ide og
således bidrar til å rette søkelyset på
langtidsresultatene og ”failures” innen
laparoskopisk kirurgi.

flater var registrert og ble presentert i foredraget. Kun en pasient ble konvertert til
åpen operasjon grunnet teknisk svikt. Av
komplikasjoner kan nevnes anastomoselekkasje (1), rektumskade (1) og reinnleggelse for
uspesifikke buksmerter (3). Gruppen konkluderer med at etter relativt få operasjoner er
operasjonstiden klart nedadgående, og at
resultatene samsvarer med andre sammenlignbare sentra.
Robotassistert kirurgi av dette omfang foregår for tiden ikke ved andre sentra i Norge,
og var det nærmeste komiteen kom en
”eksperimentell” studie. Komiteen begrunnet
sitt valg med at denne studien således representerer bruk av ny teknikk.

Pris for beste video gikk til
abstrakt nr 192:
«Laparoskopisk proktocolektomi med anleggelse av IPAA
– en videopresentasjon».
O Villanger, B Røsok, A Rosseland,
Ø Mathisen og B Edwin, Kirurgisk avdeling og
Intervensjonssenteret, Rikshospitalet
O Villanger presenterte en video med laparoskopisk proktocolektomi kombinert med
mini-invasiv teknikk ved anleggelse av ileal Jpouch-anal-anastomose (IPAA).
Laparoskopisk teknikk benyttes nå gradvis
mer til behandling av colorektal sykdom.
Spesielt er teknikken egnet til å komme godt
ned på bekkenbunnen. Det er rapportert få
(under 100) prosedyrer på verdensbasis av

laparoskopisk IPAA. Videoen demonstrerte
teknikken ved disseksjon av colon og rektum, der rektumdisseksjonen ble utført som
en TME prosedyre. Det var ingen postoperative komplikasjoner og pasienten
hadde en rask postoperativ rekonvalesens.
Gruppen konkluderte med at laparoskopi
gav meget god oversikt over bekkenbunnsanatomien. Nyere internasjonale data viser
at laparoskopisk IPAA har de samme fordeler som mini-invasiv kirurgi for øvrig.
Teknikken gir fordeler som hurtig mobilisering, kortere liggetid, lite analgetika-behov
samt tidlig peroral føde. Teknikken bør tilbys
utvalgte pasienter. Komiteen verdsatte videoen som gav en instruktiv innføring i et
omfattende minimalt invasivt inngrep.

Pris for beste
ekperimentelle/vitenskapelige
foredrag gikk til abstrakt
nr 73:
«Robotassistert radikal laparoskopisk prostatektomi. Første halvårs materiale fra Det
Norske Radiumhospitalet».
B Brennhovd, K Axcrona, E Kvan,
H Wæhre, KE Giercksky, Kirurgisk avdeling,
DNR
B Brennhovd presenterte DNR sine resultater hos pasienter operert med radikal laparoskopisk prostatektomi assistert med
DaVinci robot. Fra desember 2004 er 45
pasienter operert med denne teknikken.
Data som operasjonstid, peroperativ blødning, liggetid, komplikasjoner og reseksjons-

Pris for beste nykommer
gikk til abstrakt nr 145:
«Iatrogen diafragma hernie – en kasuistikk
med videodemonstrasjon»
E Sætnan, E Kuhry, R Gaupset, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag
HF
E Sætnan presenterte en kasuistikk med
komplikasjon etter lungekirurgi. Ca. 2 mnd
etter lobektomi ble pasienten innlagt lokalsykehuset med diafragma hernie. Røntgen
og CT bilder samt video av laparoskopisk
operasjon ble demonstrert under presentasjonen. Diafragma- hernie er en kjent, men
sjelden komplikasjon etter lunge- og øsofagus kirurgi, og gruppen konkluderte med at
tilstanden er viktig å diagnostisere i så tidlig
stadium som mulig for å unngå ytterligere
komplikasjoner. Komiteen syntes at E
Sætnan representerte et aktivt lokalt miljø
og ønsket lykke til videre i den kirurgiske karrieren. c
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Prisene ble finansiert henholdsvis av Tyco
Healthcare, Johnson & Johnson, Olympus
samt Braun, og er på kr 10.000,- hver.
Formålet med prisene er henholdsvis å
fremme god klinisk og eksperimentell forskning innenfor mini-invasiv kirurgi, samt å
fremme god undervisning og formidling av
nye kirurgiske teknikker. Styret i NTLF hadde
nedsatt følgende komite til å vurdere innleggene: Ole Christian Olsen, Robin Gaupset,
Jens Marius Nesgaard og Tom Mala.
Komiteens vurderinger ble videreformidlet
og drøftet med styrerepresentant Olaug
Villanger. Styret i NTLF vil takke komiteen
for en meget grundig og god jobb.
Det var i år flere foredrag og større bredde
enn tidligere med gjennomgående meget
god kvalitet på alle foredrag. Innenfor gastroenterologisk kirurgi var totalt 25 av 94
foredrag av mini-invasiv karakter (27%),
innenfor urologi 6 av 16 innlegg (17%), og
innenfor kar-/thoraxkirurgi kun 2 av 50 innlegg (4%).
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Medistim-prisen
2005

Nytt styre i
NKF

Mari-Liis Kaljusto mottok Medistim-

På siste høstmøte ble det valgt nytt styre for NKF.

prisen for beste vitenskapelige tho-

For kontaktinformasjon og e-postadresser henvises til våre hjemmesider.

raxkirurgiske foredrag ved kirurgisk

Vi har stilt styremedlemmene følgende spørsmål om betydningen av NKF

høstmøte 2005. Hun er ansatt som

og hvilke oppgaver NKF bør jobbe spesielt med i kommende periode:

1 Hva skal vi med NKF?
2 Hva mener du er de viktigste
arbeidsområdene for NKF
i inneværende periode?
3 Hva tror du blir ditt viktigste
bidrag i NKF i inneværende
periode?

B-gren i thoraxkirurgi ved
Thoraxkirurgisk avdeling, Ullevål
universitetssykehus. Parallelt med
dette er hun godt i gang med et
forskningsprosjekt som omhandler
”postkondisjonering”.

Vinnerabstract:
Postkondisjonering
– en ny lovende
kardioprotektiv teknikk
M-L Kaljusto, T Mori, M Galagudza,
M-L Frantzen, OC Brun, J Vaage
Thoraxkirurgisk avdeling, Kirurgisk klinikk og
Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus

Iskemi-reperfusjonsskade i forbindelse med
hjerteinfarkt eller ved hjertekirurgi er hverdag for alle kardiologer og thoraxkirurger.
Tidlig reperfusjon er det eneste som kan
redde iskemisk myokard, men paradoksalt
nok kan reperfusjon også være skadelig.
Reaktive oksydanter genereres umiddelbart,
hvite blodlegemer aktiveres og endotelet i
koronarkar skades. Reperfusjonsskade kan til
og med ødelegge behandlingen av hjertet
som foretas ved PCI eller hjertekirurgi.
I 2003 publiserte Zhao og medarbeidere en
ny teknikk, postkondisjonering, som reduserer iskemi-reperfusjonsskade i rottehjerte.
Teknikken består av flere sykler med noen
sekunders reperfusjon og iskemi rett etter
åpning av blodåren for reperfusjon.

Postkondisjonering er spesielt interessant
fordi man kan bruke den etter at skaden
(iskemi, infarkt) har skjedd.
Vi ønsket å etablere en optimal modell og
protokoll for postkondisjoneringsstudier
med tanke på å kunne studere bakenforliggende mekanismer. Videre ønsker vi å
undersøke muligheten for postkondisjonering hos pasienter. Vi studerte først isolerte,
perfunderte rottehjerter. Vi brukte forskjellige antall postkondisjoneringssykler og varierte lengden på disse, uten at vi kunne se
verken bedring av hjertets funksjon eller
reduksjon av infarkt. Prekondisjonering (forbehandling av hjertet med korte episoder
iskemi og reperfusjon rett før den lange, skadelige iskemiperioden) derimot, reduserte
infarktstørrelsen med 44%, p=0,01.
Rottehjerter in vivo ble heller ikke beskyttet
av postkondisjoneringen.
Det faktum at postkondisjonering ikke gav
myokardproteksjon, mens prekondisjonering
fungerte bra, forsterker hypotesen om at det
ligger forskjellige mekanismer bak de to teknikkene.

2

Kirurger blir lett spilt ut på sidelinjen
fordi de blir oppfattet som en splittet gruppe med mange særinteresser. Det er viktig
at vi jobber for å beholde og utvikle de felles
interessefelt som ligger i alle kirurgiske spesialforeninger, samtidig arbeide for at spesialforeningene skal beholde sin autonomi og
egenart. Vi må i tillegg arbeide aktivt for
fokus på områder der multidisiplinær samarbeid er avgjørende (traume, kreft mm). Vi
jobber også aktivt med å få i stand et samarbeid med Royal College of Surgeons

3

Jeg kan bidra med å ta ansvar som
leder av NKF at vi følger opp de målsettingene som er skissert over. Allikevel er vi helt
avhengige av at vi har engasjerte medlemmer som kommer med initiativ og tar
ansvar der de er. c

1

Jeg anser NKF som et viktig bindeledd
mellom de kirurgiske subspesialitetene.
Seksjoneringen av kirurgien nødvendiggjør
noen samlende fora, og NKF er et av disse.
Det er også viktig med et felles talerør utad
fra det kirurgiske miljøene i media og i relevante høringer. Gjennom ”Kirurgen” skal vi
bidra med aktuelle tema og nyttig informasjon til medlemmene.

2

NKFs viktigste oppgave i inneværende
periode vil være videreutvikling av kirurgiutdanning, kvalitetssikring og debatten rundt
kirurgisk akuttfunksjon i distriktene.

3

Det er naturlig for meg å delta i debatten om lokalsykehusenes framtidige rolle
samt kirurgiutdanningen videre. Siden jeg
for tiden jobber ved et lokalsykehus, opplever jeg disse problemstillingene som tett
knyttet til hverandre. Jeg vil jobbe for fortsatt breddekompetanse og jobbe for at
lokalsykehusene skal ha et faglig innhold og
ikke bare en vedtatt funksjon. I tillegg sitter
jeg i redaksjonskomiteen til ”Kirurgen” og vil
delta i videreutviklingen av bladet. c

1

Det er viktig at de kirurgiske hoved- og
grenspesialiteter har et felles talerør slik at
vi kan opptre med tyngde i helsepolitiske
spørsmål som angår våre fag.

2

Jeg mener NKF bør engasjere seg i
debatten om funksjonsfordeling og sentralisering. Etter min mening har prosessen flere
steder gått for langt. De kirurgiske fagene
splittes opp, og det går ut over pasienter
som blir sendt rundt i systemet fra sykehus
til sykehus. Det er viktig at ikke enda flere
allsidige akuttsykehus forsvinner.
NKF bør også se på utdannelsen av kirurger.
Funksjonsfordelingen innen kirurgi fører til
at det er stadig færre avdelinger som kan
tilby hele spekteret av kirurgiske operasjoner. Dette er ikke gunstig for spesialistkandidatene, og noen bør ta et helhetlig ansvar
for utdannelsen av kirurger.

3

Det nye styret i NKF ønsker å utvikle
KIRURGEN videre i kommunikasjonen
mellom styrene i de kirurgiske spesialforeninger og medlemmene. Styret i Norsk
Urologisk Forening synes dette er en god
ide, og vi er innstilt på å bidra i bladet. c
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Vi skiftet forsøksdyr og gikk videre med isolerte, perfunderte hjerter av mus.
Postkondisjonering i form av 3 sykler av 10
sekunders reperfusjon og 10 sekunders iskemi reduserte infarkt størrelsen med 52 %
sammenlignet med kontrolldyr, p=0,02.
Postkondisjonering bedret også hjertefunksjonen til en viss grad, spesielt postiskemisk
kontraktilitet, og relaksasjonen ble bedre.
Musehjerter egnes seg således bra for postkondisjonering, de kan brukes videre i
mekanismestudier og tillater også bruk av
genmodifiserte dyr. Videre må kliniske studier gjennomføres for å undersøke om postkondisjonering er mulig hos mennesker, og
om det potensielt kan bli et viktig supplement ved PCI eller ved hjertekirurgi, spesielt
når det forventes lang iskemitid. c

1 NKF kan bidra til å samle kirurgene i viktige spørsmål der det er viktig å få gjennomslag både i forhold til pasienter, fag og kollegie. Spesielt er det viktig at NKF er med å
danne et virkelighetsbilde fra sitt ståsted på
samme måte som f eks Helseforetakene gjør
det. Det kan vi oppnå gjennom aktivt å delta
i debatter, gjennom Kirurgen og hjemmeside
og at våre medlemmer tar mer lederansvar.
NKF er viktig for å styrke og samordne grunnutdanningen i kirurgi gjennom et samarbeid
mellom de kirurgiske foreningene. NKF er
også viktig for å samordne arbeidet i DNLF og
helsepolitisk for å få størst mulig gjenomslag
for faglige synspunkter som anses sentrale
for organiseringen og utviklingen av kirurgien i Norge. I tillegg bidrar NKF til en felles
møteplass for de kirurgiske foreningene ved å
arrangere Høstmøtet.

Rolf Høgetveit Hagen
Leder av Norsk Urologisk Forening.
Avdelingssjef kirurgisk avdeling,
Sykehuset Buskerud.

Jon-Helge Angelsen
Representant for Norsk Kirurgisk
Forening. Assistentlege Kirurgisk
avdeling Harstad sykehus

Tom Glomsaker
Leder av Norsk Kirurgisk Forening.
Overlege Kirurgisk Ortopedisk Klinikk,
Stavanger Universitetssjukehus
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Rune Haaverstad
Leder Norsk Thoraxkirurgisk
Forening, Overlege Hjerteklinikken
St. Elisabeth, St. Olavs Hospital

1 NKF kan være en viktig paraplyorganisasjon for de kirurgiske spesialforeninger i
spørsmål som angår generell helse-politkk,
helse-økonomi, spesialiststruktur, sykehusledelse og for å beholde en felles faglig
plattform.
2 Ivareta og utvikle kirurgiens rolle i
fremtidens sykehus
3 Bidra til at vi har NKFs arbeid på
dagsorden i NTKF og formidle våre
synspunkter overfor NKF og de andre
spesialforeninger c

Hebe D. Kvernmo
Leder av Norsk ortopedisk forening.
Seksjonsoverlege, Ortopedisk Senter,
Ullevål Universitetssykehus

1 Til tross for at Norsk Ortopedisk
Forening er en sterk og aktiv forening, valgte foreningen å forbli sittende i styret i NKF.
Bakgrunnen for dette var tanken om at en
"føderasjon av de skjærende spesialer" ville
kunne ha en større tyngde i de helsepolitiske debatter, hvilket også var tanken bak
omorganiseringen av NKF etter generalforsamlingen i 2004. I et helsevesen i rask
omforming, er det svært viktig at norske
kirurger kan tale med sterk stemme.
2 og 3

Norsk Ortopedisk Forening
ser på NKF som et samlet talerør for alle
kirurgiske spesialer, og vil være med å bidra
til å profilere de felles helsepolitiske mål. c

Jon Otto Sundhagen
Leder Norsk Karkirurgisk Forening.
Oslo Karkirurgiske senter,
Aker Universitetssykehus

Bård I. Røsok
Styrerepresentant. Redaktør for
”Kirurgen”. Kirurgisk avdeling,
Rikshospitalet

1

I tider med økende skiller mellom de
respektive grenspesialiteter er NKF en viktig
paraplyorganisasjon for å kommunisere
mellom miljøene i de respektive spesialforeninger.

2

Vi står foran store utfordringer for både
utdanningen og utøvelsen av de kirurgiske
fag, spesielt med tanke på funksjonsfordeling, rasjonalisering, og overstyring av fagmiljøer. NKF bør være en aktivt med i disse
prosesser.

3

Skal i kommende periode bidra
gjennom redaktørvervet i ”Kirurgen” og som
nettansvarlig ved å være med å videreutvikle NKFs hjemmesider. c

1 Jeg er i tvil om det er viktig å skille
mellom fag og arbeidsvilkår. Dette må diskuteres. Fagdelen er viktig og vi må fungere som
en paraply organisasjon som koordinerer de
forskjellige sub spes foreningene. Jeg tenker
f.eks. på utdanning. Til dette trenger vi makt
og innflytelse som vi skaffer ved å være representert i sentrale fora og gjenom at pengene
som går ut til organisasjoenene kanaliseres
gjennom NKF. Når det gjelder den tariffmessige side av saken har jeg ikke et klart bilde om
hva som er best for oss, men da jeg vet at
arbeidsgiver ønsker å splitte oss kan dette
være et signal om at vi skal ha både fag og
tariff under et tak. Men jeg er usikker og i
f.eks. England er det todelt med hensiktsmessig fordeling og slik jeg ser det gode resultater.
2

Se under 1.

3

Jeg skal bidra med RCS og kan være en
god sparingspartner i de diskusjonene som
må komme. c

Morten Tandberg Eriksen
Leder i Norsk Forening for
Gastroenterologisk kirurgi. Overlege
ved Sykehuset Buskerud, Drammen

1

2 Viktig med et samlet talerør for norske
kirurger. Flere av spesialforeningene er for
små til å få gjennomslag på egen hånd.
Opprettholde samhørighet i kirurgiske fag.

NKF er viktig med tanke på å bidra til å
optimalisere kirurg utdanningen. Vi har
behov for en paraply organisasjon om kan
være talerør for kirurgene ved behov. NKF er
også viktig som arrangør av høstmøtet.
Ønsker her at vi får beholde alle subspesialiteter inkludert ortopedene.

NKF er viktig for å styrke og samordne
grunnutdanningen i kirurgi gjennom et
samarbeid mellom de kirurgiske foreningene. Foreningen kan bidra til å skape en felles møteplass for de kirurgiske foreningene
ved å arrangere Høstmøtet.

1
2

2

I inneværende periode bør vi få opp å
gå en bra internett side med aktuelle lenker.
Vi bør også jobbe med å bidra med IT løsninger for oppslagsbøker og prosedyrer med
mer på data, internett eller PALM og lignende.

3

Selv ønsker jeg å representere barnekirurgene og jeg tror det er viktig å beholde
en basis av generell kirurgi. I tillegg ønsker
jeg å bidrag til ”Kirurgen” samt å delta på
møter. c

Jan Terje Røttingen
Leder Norsk Plastikkirurgisk Forening,
Plastikk-kirurgisk avdeling,
Stavanger Universitetssjukehus

1

Vi må samordne arbeidet i DNLF og
helsepolitisk for å få størst mulig gjenomslag for faglige synspunkter som anses sentrale for organiseringen og utviklingen av
kirurgien i Norge.

Diskusjonsforum internt for alle
kirurgiskespesialiteter. Utad en samlet
stemme.

2
3

3

Selv har jeg hovedansvaret for å arrangere Kirurgisk Høstmøte. c

Gi riktige signaler til styresmaktene.

Profilere det plastikkirurgiske faget og
trekke opp grenselinjer mot andre kirurgiske
fag. c

29

28

3 Jeg vil formidle innspill fra en av de største foreningene, som også dekker mye av den
generelle kirurgi. Ønsker også å bidra til bedre
praktisk drift og logistikk slik at underforeningene kan bruke tid på faglige spørsmål. c

1

Lars Vasli
Representant Norsk Kirurgisk Forening.
Klinikksjef Kirurgisk avdeling,
Lovisenberg Diakonale sykehus
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NKF må finne sin plass som paraplyorganisasjon for kirurgisk spesialiteter og fungere som en felles interesseorganisasjon for
disse. I dette ligger å være en sterk premissleverandør og bidragsyter i forhold til
helse- og sykehuspolitikk, spesialisthelsetjeneste og spesialistutdanning. Innad i Dnlf
må NKF markedsføre faget og styrke fag- og
yrkesprofilen i Dnlf.

Hans Skari
Leder Norsk Barnekirurgisk Forening.
Overlege ved barnekirurgisk avdeling,
Rikshospitalet

C TachoSil «Nycomed Pharma»
Lokalt hemostatikum.
ATC-nr.: B02B C30
MEDISINERT SVAMP: Hver cm2 inneh.: ,YQERX½FVMRSKIRQK
LYQERXXVSQFMR-) IUYMRXOSPPEKIR LYQERXEPFYQMR REXVMYQOPSVMH
REXVMYQWMXVEX 0EVKMRMRL]HVSOPSVMH *EVKIWXSJJ 6MFS¾EZMR ) 
Indikasjoner: 8EGLS7MPIVMRHMWIVXWSQWX XXIFILERHPMRKZIHOMVYVKMWOI
MRRKVITJSVoFIHVILIQSWXEWIRHIVWXERHEVHXIORMOOIVMOOIIVXMPWXVIOOIPMKI
Dosering: /YRXMPPSOEPXFVYO 7OEPFEVIFVYOIWEZIVJEVRIOMVYVKIV (IX
IVYXMPWXVIOOIPMKMRJSVQEWNSRSQFVYOXMPFEVR %RXEPPOSPPEKIRWZEQTIV
WSQERZIRHIWF VEPPXMHZVIMWEQWZEVQIHHIXYRHIVPMKKIRHIOPMRMWOI
FILSZ VIPEXIVXXMPWX VVIPWIRToWoV¾EXIRSKQoZYVHIVIWMRHMZMHYIPXEZ
HIRFILERHPIRHIOMVYVK -OPMRMWOIWXYHMIVLEVZEPKEZHSWIVMRKZERPMKZMW
ZEVMIVXQIPPSQWZEQTIV GQñGQ  QIRFVYOEZSTTXMP
IVVETTSVXIVX *SVQMRHVIWoV¾EXIV JIOW ZIHQMRMQEPMRZEWMZOMVYVKM
ERFIJEPIWOSPPEKIRWZEQTIVEZQMRHVIWX VVIPWI GQñGQIPPIV
GQñGQ 
Kontraindikasjoner: 3ZIVJ PWSQLIXJSVZMVOIWXSJJIRIIPPIVJSVRSIREZ
LNIPTIWXSJJIRI
Forsiktighetsregler: /YRXMPPSOEPFVYO 7OEPMOOIFVYOIWMRXVEZEWOYPVX
(EXEJSVERZIRHIPWIZIHRIYVSOMVYVKM OEVOMVYVKMIPPIVZIHKEWXVSMRXIWXMREPEREWXSQSWIJSVIPMKKIVMOOI %PPIVKMWOIL]TIVWIRWMXMZMXIXWVIEOWNSRIV
OERSTTWXo8IKRToL]TIVWIRWMXMZMXIXWVIEOWNSRIVIVYXWPIXX KIRIVIPPYVXMGEVME XIXXLIXWJ PIPWIMFV]WXIX XYRKTYWXIRLIX L]TSXIRWNSRSKEREJ]PEOWM
(IVWSQHMWWIW]QTXSQIVXIKRSTTWXoV WOEPEHQMRMWXVIVMRKIREZFV]XIW
YQMHHIPFEVX ,ZMWWNSOOXMPWXERHMRRXVIV WOEPKNIPHIRHITVSWIH]VIJSV
WNSOOFILERHPMRKJ PKIW8MPXEOJSVoJSVIF]KKIMRJIOWNSRIVZIHFVYOEZ
PIKIQMHPIVJVIQWXMPXJVELYQERXFPSHIPPIVTPEWQESQJEXXIVWIPIOWNSR
EZFPSHKMZIVI WGVIIRMRKEZLZIVIROIPXXETTMRKSKTPEWQETSSPIVJSV
MRJIOWNSRWQEVO VIV SKIJJIOXMZMREOXMZIVMRKJNIVRMRKEZZMVYWWSQIR
HIPEZTVSHYOWNSRWTVSWIWWIR8MPXVSWWJSVHIXXIOERIRMOOIJYPPWXIRHMK
YXIPYOOIQYPMKLIXIRJSVSZIVJ VMRKEZWQMXXWSQQIEKIRW (IXXIKNIPHIV
SKWoZMVYWIPPIVTEXSKIRIVWSQLMXXMPIVYONIRX8MPXEOIRIERWIWoZVI
IJJIOXMZIQSXOETTIOPIHHIZMVYWWSQ,-: ,&:SK,': SKQSXHIX
MOOIOETTIOPIHHIZMVYWIX,%:8MPXEOIRILEVFIKVIRWIXZIVHMQSXMOOI
OETTIOPIHHIZMVYWWSQTEVZSZMVYW& -RJIOWNSRQIHTEVZSZMVYW&
OERZVIEPZSVPMKJSVKVEZMHIOZMRRIV JSWXIVMRJIOWNSR SKJSVTIVWSRIV
QIHMQQYRHIJIOXIPPIV OXIV]XVSTSMIWI JIOW LIQSP]XMWOERIQM  %Z
LIRW]RXMPTEWMIRXIRIERFIJEPIWHIXQIKIXMRRWXIRHMKoNSYVREPJ VIREZR
SKFEXGLRYQQIVLZIVKERKTVITEVEXIXFIR]XXIW
Interaksjoner: 4VITEVEXIXOERHIREXYVIVIWZIHOSRXEOXQIHSTTP WRMRKIVWSQMRRILSPHIVEPOSLSP NSHIPPIVXYRKQIXEPPIV JIOW ERXMWITXMWOI
STTP WRMRKIV  (IRRIX]TIWYFWXERWIVWOEPJNIVRIWWoKSHXWSQQYPMK
J VFVYOEZTVITEVEXIX
Graviditet/Amming: 7MOOIVLIXIRZIHFVYOYRHIVKVEZMHMXIXIPPIVEQQMRK
IVMOOIOPEVPEKX )OWTIVMQIRXIPPIH]VIWXYHMIVIVYXMPWXVIOOIPMKIXMPo
ZYVHIVIVITVSHYOWNSRWXSOWMWOIIJJIOXIV SKIPPIVIJJIOXIVToIQFV]S
JSWXIVYXZMOPMRK WZERKIVWOETWJSVP T J HWIPSKIPPIVTSWXREXEPYXZMOPMRK
7OEPMOOIEHQMRMWXVIVIWXMPKVEZMHISKEQQIRHIOZMRRIV LZMWMOOIWXVIRKX
R HZIRHMK
Bivirkninger: Sirkulatoriske: 0MZWXVYIRHIXVSQFSIQFSPMWOIOSQTPMOEWNSRIVOERJSVIOSQQIHIVWSQPIKIQMHHIPIXYXMPWMOXIXEHQMRMWXVIVIWMRXVEZEWOYPVX ZVMKI *IFIVOERJSVIOSQQIL]TTMK ,]TIVWIRWMXMZMXIXIPPIV
EPPIVKMWOIVIEOWNSRIVOERSTTWXoMWNIPHRIXMPJIPPIVLSWTEWMIRXIVFILERHPIXQIH½FVMR -IROIPXIXMPJIPPILEVHMWWIVIEOWNSRIRIYXZMOPIXWIKXMP
EPZSVPMKEREJ]PEOWM 7PMOIVIEOWNSRIVOERWTIWMIPX SFWIVZIVIWZIHKNIRXEXX
FVYOEZPIKIQMHHIPIXIPPIVHIVWSQHIXEHQMRMWXVIVIWXMPTEWMIRXIVQIH
ONIRXL]TIVWIRWMXMZMXIXJSVRSIREZMRRLSPHWWXSJJIRI 0EFSVEXSVMIZIVHMIV
%RXMWXSJJIVQSXMRRLSPHWWXSJJIVM½FVMRTVITEVEXIVXMPWoVPYOOMRKOERJSVIOSQQIMWNIPHRIXMPJIPPIV
Egenskaper: /PEWWM¼WIVMRK 0SOEPXLIQSWXEXMOYQ -RRILSPHIV½FVMRSKIR
SKXVSQFMRWSQIXX VOIXFIPIKKToSZIV¾EXIREZIROSPPEKIRWZEQT
(IREOXMZIWMHIRIVJEVKIXKYP:MVORMRKWQIOERMWQI:IHOSRXEOXQIH
J]WMSPSKMWOIZWOIV JIOW FPSH P]QJIIPPIVJ]WMSPSKMWOWEPXZERR STTP WIW
MRRLSPHWWXSJJIRIMFIPIKKIXSKHMJJYRHIVIVHIPZMWMRRMWoVSZIV¾EXIR
(IXXIIXXIVJ PKIWEZ½FVMRSKIRXVSQFMRVIEOWNSRIRWSQMRMXMIVIVHIX
WMWXIXVMRRIXEZHIRJ]WMSPSKMWOIFPSHOSEKYPEWNSRWTVSWIWWIR *MFVMRSKIR
FPMVSQHERRIXXMP½FVMRQSRSQIVIWSQWTSRXERXTSP]QIVMWIVIVXMPIX
½FVMROSEKIP SKWSQToHIRRIQoXIRLSPHIVOSPPEKIRWZEQTIRJEWXXMP
WoVSZIV¾EXIR *MFVMRFPMVHIVIXXIVOV]WWFYRHIXQIHIRHSKIROSEKYPEWNSRWJEOXSV<--- SKHERRIVHIVZIHIXXIXX QIOERMWOWXEFMPXRIXXZIVO
QIHKSHIPMQIIKIRWOETIVWSQFMHVEVXMPoPYOOIWoVIX 1IXEFSPMWQI
*MFVMROSEKIPIXQIXEFSPMWIVIWToWEQQIQoXIWSQIRHSKIRX½FVMRZIH
½FVMRSP]WISKJEKSG]XSWI /SPPEKIRWZEQTIRHIKVEHIVIWZIHVIWSVTWNSR
XMPZIZ 'E YOIVIXXIVETTPMOEWNSRIVHIXOYRWQoVIWXIVXMPFEOI YXIR
RSIRXIKRXMPPSOEPMVVMXEWNSR
Andre opplysninger: 0IZIVIWJIVHMKXMPFVYOMWXIVMPITEORMRKIV *SV
MRWXVYOWNSRIVZIHV VIRHIFVYOSKLoRHXIVMRK WITEORMRKWZIHPIKK
Pakninger og priser

Sist endret: 27.04.2006

GQ\GQ WXO OV
GQ\GQ WXO /V
GQ\GQ WXO /V
GQ\GQ WXO OV

Benresorpsjonshemmer

ATC-nr.: M05B A08

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat
tilsv. zoledronsyre 0,8 mg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.
Indikasjoner: Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon,
bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter
med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av tumorindusert hyperkalsemi (TIH).
Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Voksne og eldre:
Anbefalt dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom som
involverer skjelettet, er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml
eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som en i.v. infusjon over minst 15 minutter hver 3.-4. uke. Pasienten
bør også få 500 mg oralt kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi
(albuminkorrigert serumkalsium f12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske
(fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som en enkel intravenøs
infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før og under administrering av zoledronsyre.
Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør preparatet kun brukes etter en nytte/risikoevaluering. Unødvendig med dosejustering ved serumkreatinin <400 µmol/liter eller <4,5 mg/dl.
Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet:
Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCr) bør bestemmes når behandling initieres hos pasienter med
multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide tumorer. ClCr beregnes ut fra serumkreatinin ved
å bruke Cockcroft-Gault-formelen. Preparatet anbefales ikke til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
dvs. ClCr <30 ml/minutt. Følgende doser anbefales til pasienter med benmetastaser ved ClCr 30-60 ml/
minutt:
Kreatininclearance ved behandlingsstart
(ml/minutt)

Anbefalt dose1)

Volum konsentrat

>60

4 mg

5 ml

50-60

3,5 mg

4,4 ml

40-49

3,3 mg

4,1 ml

30-39

3 mg

3,8 ml

1) Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 mg × timer/liter (ClCr = 75 ml/minutt). De lavere dosene som er anbefalt
for pasienter med nedsatt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som observert hos pasienter med kreatininclearance på
75 ml/minutt.

Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml
eller glukoseoppløsning 50 mg/ml. Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake
hvis nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når serumkreatinin igjen er innenfor en
økning på 10% av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt.
Preparatet bør ikke brukes til barn.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for zoledronsyre, andre bisfosfonater eller noen av hjelpestoffene.
Graviditet og amming.
Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert.
Etter behandlingsstart bør hyperkalsemirelaterte metabolske parametre, som serumnivåene av kalsium,
fosfat og magnesium, følges nøye. Hvis hypokalsemi, hypofosfatemi eller hypomagnesemi oppstår, kan
det være nødvendig med tilleggsbehandling i en kort periode. Pasienter med ubehandlet hyperkalsemi har
som regel en viss grad av nedsatt nyrefunksjon. Nøye oppfølging av nyrefunksjonen bør derfor vurderes.
Hos pasienter med TIH med tydelig forverring av nyrefunksjonen bør det vurderes nøye hvorvidt den
potensielle fordelen med behandling oppveier mulig risiko. For å avgjøre om pasienter med benmetastaser
skal behandles for å forebygge skjelettrelaterte hendelser, bør det tas i betraktning at behandlingseffekten
inntrer etter 2-3 måneder. Behandling med bisfosfonater er forbundet med tilfeller av nedsatt nyrefunksjon.
Faktorer som kan øke risikoen for forverring av nyrefunksjonen inkluderer dehydrering, allerede nedsatt
nyrefunksjon, gjentatte behandlinger med Zometa og andre bisfosfonater, samt bruk av andre nefrotoksiske
legemidler. Selv om risikoen reduseres ved å administrere zoledronsyre over 15 minutter, kan forverring av
nyrefunksjonen fortsatt forekomme. Økning i serumkreatinin kan også forekomme hos noen pasienter ved
kronisk administrering av zoledronsyre med anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte hendelser,
men mindre hyppig. Lavere doser anbefales ved initiering av behandling hos pasienter med benmetastaser
med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Pga. potensiell innvirkning av zoledronsyre på nyrefunksjonen,
mangel på kliniske sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart
(serumkreatinin f400 µmol/liter eller f4,5 mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin f265 µmol/liter eller
f3,0 mg/dl hos pasienter med kreft og benmetastaser), og kun begrensede farmakokinetiske data hos pasienter
med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (kreatininclearance <30 ml/minutt), anbefales
ikke bruk hos denne pasientgruppen. Det er begrensede kliniske data hos pasienter med alvorlig nedsatt
leverfunksjon. Overhydrering bør unngås hos pasienter med risiko for hjertesvikt. Sikkerhet og effekt av
zoledronsyre hos barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes hos denne pasientgruppen. Tilfeller
av osteonekrose i kjeven er rapportert hos kreftpasienter i behandlingsregimer som inkluderer bisfosfonater.
0DQJHDYGLVVHSDVLHQWHQHEOHVDPWLGLJEHKDQGOHWPHGNMHPRWHUDSLRJNRUWLNRVWHURLGHU'HÀHVWHWLOIHOOHQH
er rapportert i forbindelse med tannbehandling f.eks. tanntrekking. Mange av pasientene viste tegn til lokal
infeksjon, inkl. osteomyelitt. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig
munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig forebyggende tannbehandling vurderes før behandling
med bisfosfonater. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter under behandling med
bisfosfonater. Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under
behandling med bisfosfonater. Selv om årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås
da tilhelingen etter inngrepet kan forlenges. Hos pasienter der tannbehandling er nødvendig foreligger det
ingen data som antyder at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for osteonekrose i kjeven. Hver
pasient bør håndteres ut fra en individuell nytte/risiko-evaluering på grunnlag av den kliniske vurderingen til
behandlende lege. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsnedsettende
smerter i ben, ledd og/eller muskulatur hos pasienter som bruker bisfosfonater.
Interaksjoner: Forsiktighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene
kan ha additiv effekt som resulterer i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet
bør også utvises ved bruk sammen med andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple
myelomer kan risikoen for svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i kombinasjon
med talidomid.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Blod: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, anoreksi. Muskelskjelettsystemet: Bensmerte, myalgi, artralgi, generell smerte. Sentralnervesystemet: Hodepine. Syn:
.RQMXQNWLYLWW8URJHQLWDOH1HGVDWWQ\UHIXQNVMRQYULJH)HEHULQÀXHQVDOLJQHQGHV\QGURP LQNOWUHWWKHW
frysninger, sykdomsfølelse og rødme), hypofosfatemi, økt kreatinin og urinsyre i blod, hypokalsemi.
Mindre hyppige: Blod: Trombocytopeni, leukopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, abdominale
smerter, dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hud: Kløe, utslett (inkl. erytematøst og makuløst utslett),
økt svetting. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Psykiske: Angst,
søvnforstyrrelser. Sentralnervesystemet: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi, hyperestesi,
tremor. Sirkulatoriske: Hypertensjon, hypotensjon. Syn: Tåkesyn. Urogenitale: Akutt nyresvikt, hematuri,
proteinuri. Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, hypersensitivitetsreaksjoner, asteni,
perifert ødem, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning.
Sjeldne (<1/1000): Blod: Pancytopeni. Psykiske: Forvirring. Sirkulatoriske: Bradykardi. Syn: Uveitt, episkleritt. Øvrige: Angioneurotisk ødem, hyperkalemi, hypernatremi. Det er rapportert svært sjeldne tilfeller
av osteonekrose, hovedsakelig i kjeven (se Forsiktighetsregler). Mange av pasientene viste tegn til lokal
infeksjon, inkl. osteomyelitt. Kreftdiagnose, annen behandling (f.eks. kjemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider), andre alvorlige sykdomstilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon, underliggende sykdom i
munnhulen) er veldokumenterte risikofaktorer for utvikling av osteonekrose i kjeven. I svært sjeldne tilfeller
førte hypotensjon til synkope eller sirkulatorisk kollaps, hovedsakelig hos pasienter med underliggende
risikofaktorer.
Overdosering/Forgiftning: Pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye. Hvis klinisk
VLJQL¿NDQWK\SRNDOVHPLRSSVWnUNDQHQUHYHUVHULQJPXOLJHQVRSSQnVYHGLQIXVMRQDYNDOVLXPJOXNRQDW
Egenskaper: .ODVVL¿VHULQJ %LVIRVIRQDW PHG VSHVL¿NN YLUNQLQJ Sn EHQ ,QKLELWRU DY RVWHRNODVWLVN
benresorpsjon. Virkningsmekanisme: Ukjent. Proteinbinding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk
eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av en eliminasjonsfase med en
terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering av zoledronsyre i plasma etter multiple doser gitt
hver 28. dag. Utskillelse: Via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time uavhengig av dose.
Pakninger og priser: 5 ml 013718.
Sist endret: 27.01.2006 (SPC 23.12.2005)
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Vet dine brystkreftpasienter
hvordan det føles når skjelettet
begynner å svikte?
Sannsynligvis ikke!
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ZOMETA er det mest effektive bisfosfonatet til å redusere risikoen for utvikling av skjelettkomplikasjoner. Sammenlignet med placebo reduserer ZOMETA risikoen med 41% hos
pasienter med brystkreft og skjelettkomplikasjoner.
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