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Leder 

 

Ved styreleder Jørgen Nordentoft, 
Martina Hansens Hospital 

   Så er det nytt fra NORDAF igjen. 
Overstått er et innholdsrikt, vel 
mottatt vintermøte, flere styremøter 
og en i våre øyne vel gjennomført 
verdenskongress i dagkirurgi i 
København. 
   NORDAF vil fortsatt forsøke å 
påvirke den politiske prosess 
vedrørende refusjonssatsene for 
dagkirurgi i Norge. DRG-satsene 
for dagkirurgi har de siste år vært 
utsatt for en unødvendig og etter vår 
vurdering ødeleggende reduksjon 
over kort tid. Vi har full forståelse for 
at de helseøkonomiske utfordringer i 
Norge må håndteres med en vis 
fasthet i forhold til de totale rammer. 
Visse grep kan være klokere og mer 
gjennomtenkt enn andre. Det er i 
våre øyne svært lite smart å amputere 
de viktige økonomiske insentiver til 
videre utvikling av hensiktsmessig 
organisering, omfang, kvalitet og 
forskning i dagkirurgien. Vel 
organisert og vel gjennomført 
dagkirurgi er en meget avgjørende 
faktor for både ressurseffektiv og 
kvalitativ god pasientbehandling, og 
dermed for samfunnsøkonomien i sin 
helhet. Smarte og framsynte 
helsepolitikere og helseøkonomer 
burde klart ha innsikt i denne 
utfordring og mulighet. Henviser til 
professor Johan Ræders brev til 
sentrale helseaktører i denne sak 
lengre bak i bladet.  

Det finnes en rekke andre DRG-
baserte insentivsystemer som kan 
vurderes:  

• Samme DRG-satser for 
inneliggende og dagkirurgi 
(USA) med ”premier” eller 
krav til dagkirurgisk ytelse i 
prosenter av pasientvolum. 

• Oppgraderte DRG-satser på 
enkelområder eller grupper 
av diagnoser i gitte, rimelige 
tidsperioder. 

• Vi er sikre på at det finnes 
løsninger innenfor både det 
eksisterende DRG-system 
og ved en nyvurdering av 
DRG som såpass 
enerådende styringsmetode. 
Optimalt burde et nytt 
system økonomisk honorere 
dagkirurgi i forhold til 
inneliggende kirurgi (som f. 
eks tilfellet er i England – 
uten sammenligning f.ø.). 

Tillat meg enda engang å foreslå at 
profesjonelle fagfolk innenfor 
dagkirurgien blir tatt med på råd i 
forbindelse med endringer i 
organisatoriske og økonomiske 
forhold som har såpass stor impact på 
dette felt. NORDAF og personene 
omkring stiller gjerne opp på dugnad. 
   Viktige saker på våre styremøter 
har vært avklaring av vårt forhold til 
Web-leverandør etter mye problemer. 
Det ser ut til at vi har fått en løsning, 
som kombinerer mindre arbeid for 
styret med bedre praktiske og 
brukervennlige løsninger i en 
fornuftig økonomisk ramme. Det vil 
være kjent at generalforsamlingen 
(GF) har godkjent en garanti i f.t. 
verdenskongressen i København på 
50.000 DKR. I skrivende stund er det 
uklart om denne aktiveres. Uansett 
har foreningen en sunn økonomi som 
følge av god økonomistyring. Som 
nevnt på GF arbeider vi etter forslag 
fra styreleder på en reorientering av 
foreningens fokus mot en 
kombinasjon av dagkirurgi, 
effektivitet, kvalitet og 
pasientsikkerhet. På 

generalforsamlingen i 2012 vil dette 
bli forsøkt avklart.  
   
  Årets vintermøte på Gardermoen 
hadde gleden av å ønske velkommen 
til 270 deltakere fra hele Norge, alle 
involverte personalgrupper fra både 
offentlig og privat sektor. Vi måtte 
nesten melde utsolgt på 
utstillingsarealet med 22 utstillere.  
Som lovet var presentasjonene fra 
møtet å finne på vår nettside: 
www.nordaf.no et par uker etter 
møtet. Der finner du også 
presentasjonene fra de siste 5 års 
møter.  
  I forbindelse med den helse-
politiske sesjon var det klare innspill 
fra så vel leder av Stortingets Helse- 
og Omsorgsutvalg, Bent Høie (H), 
som adm. dir. i Helse Sør-Øst, Bente 
Mikkelsen, om fokus på og ønsket 
om videre utvikling av dagkirurgien i 
Norge. Det overordnede ”mantra” er 
fortsatt teorien ”fra Døgn til Dag”. 
Denne profil underbygges som nevnt 
ovenfor ikke spesielt synlig i det 
praktiske (helse)politiske arbeide.  
På møtet var det en reell tverrfaglig, 
evidensorientert sesjon om 
infeksjon og infeksjonsforebyggelse. 
Del 3 av denne diskusjon følger på 
vintermøtet i 2012! Viktige juridiske 
spørsmål i relasjon til vår 
pasientbehandling ble på utmerket 
vis behandlet fra Legeforeningen (Se 
nettsiden). Omfang av pasientskader 
og forebyggelse, det hyperaktuelle 
tema ´”Når ting går (nesten) galt”, 
frie foredrag og omtale av den 
dagkirurgiske ”frontline”-status ble 
likeledes ganske godt mottatt. 
Vi ser fram til å ønske nettopp deg 
velkommen til vårt neste vintermøte 
(nr. 16)  på Gardermoen den 13. og 
14. Januar 2012. 

Vi holder fortsatt en høy 
internasjonal profil. 
Verdenskongressen i København i 
mai hadde ca. 130 norske deltagere. I 
neste nummer av denne pamflett vil 
vi trykke en rekke artikler fra dette 
møtet. Norge var med i den 
vitenskapelige komitéen for 
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verdenskongressen og bidro også 
med en lang rekke kompetente 
innlegg som viste, at vi ikke bare i 
forhold til de 37 prosedyrer i IAAS 
sin basket (se IAAS sin nettside), 
men også i ”State of the Art” er helt i 

verdenstoppen. Det ser likevel ut til 
at Norge ikke ligger i toppen hva 
angår total prosent dagkirurgi av all 
elektiv kirurgi… 

Norge deltar som fullt medlem i det 
EU-støttede prosjektet ”Day-Safe” 
som går over 3 år og vil komme til å 
involvere en rekke 
sykehusavdelinger. Vi håper på 
velvilje i denne prosess.  

 

Vintermøtet 

 

Vintermøtet på Gardermoen har 
etablert seg som det viktigste 
tverrfaglige møtet for alle som driver 
med dagkirurgi og er viktig for både 
videre- og etterutdanning for helse-
arbeidere.   Vi i styret var i år svært 
spent på hvor mange som ville finne 
vegen til årets vintermøte.  Det er nå 
engang slik at alle sykehusene er 
pålagt å spare både på det ene og det 
andre. Da er det vel en selvfølge at 
det kuttes i det som ikke vurderes 
som absolutt nødvendig for den 
daglige drift, og da går det også ut 
over kursdeltagelse. Det var også 
regnet med at mange ville foretrekke 
å reise til verdenskongressen i 
København og avstå fra å dra til 
Gardermoen. De første påmeldings-
tallene fra København var noe 
bekymringsfulle, men da kongressen 
i København åpnet, var den norske 

gruppen gledelig nok blant de 
største…. 

Selv om det i år ble en liten nedgang 
i antall deltagere på vintermøtet, er vi 
godt fornøyd med å få samlet 270 
betalende deltagere og 21 utstillere 
med 50 firmarepresentanter. 

Vintermøtet ble ellers en stor 
suksess, vi fikk en rekke 
tilbakemeldinger på at ”dette var det 
beste vintermøtet noensinne”. Dette 
er selvfølgelig hyggelig for oss som 
arrangør og fører til at vi skjerper oss 
ekstra for å få til et godt møte neste 
år.  Datoen er allerede fastlagt, det 
blir  13. og 14. januar 2012. 

Festmiddagen med underholdning 
var som vanlig en ”højdare” og som 
vi ser av bildene på neste side, var 
det ingen ting å utsette på 
stemningen. 

Eugen Eide 
redaktør av vårnummeret 
 
Her kommer noen bildeklipp fra 
møtet: 
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Referat   fra  Generalforsamling  på  NORDAF’s  vintermøte  
fredag  14.01.2011  v/ Eli Lundemo Øieren 

1. Åpning v/ leder Jørgen 
Nordentoft. Ordstyrer 
Dorte S. Guldbrandsen og 
referent Eli Lundemo 
Øieren. Det var 27 stk. 
tilstede. 

2. Redegjørelse fra styret 
v/styreleder Jørgen 
Nordentoft.  
Styret har avholdt 3 
styremøter i 2010. Vi har 
340 medlemmer. På 
vintermøtet nå er det 270 
deltagere og 22 utstillere. 
Mye frustrasjon omkring 
den nye web-siden. I 
løpet av en mnd. vil vi 
prøve å se om vi kan 
finne andre løsninger. 
Styret ser på muligheter 
til å flytte vintermøtet til 
et annet hotell. Vi har fått 
tilbud fra 2 andre hotell. 
Men det ser ut som vi blir 
her på Clarion, hvor vi 
har fått et godt tilbud. Og 
her vet vi at mye fungerer 
veldig bra. 

3. Kasserers rapport v/Eli 
Lundemo Øieren. 
Kasserer la fram 
Resultatregnskap for 
2010 i forhold til 
budsjettet med 
kommentarer. Det viste 
ca 7000 i pluss. 
Nedgang i medlemstallet 
fra 2009 til 2010. Flere 
forslag fra salen hva som 

kan gjøres for å få flere 
medlemmer. 

4. Styret sitt forslag om å 
stille 50 000 DKR som 
underskuddsgaranti til 
IAAS –
verdenskongressen i Kbh 
2011, ble enstemmig 
vedtatt av 
generalforsamlingen. 

5. Forslag fra Nille Owen 
om økte stipender. 
De to Kbh stipendene 
som var trukket i 2010, 
økes fra 5000 til 7500. 
Under festmiddagen 
trekker vi to nye til Kbh 
av 7500. 
Enstemmig at vi fortsetter 
antall stipender som vi 
har. 

6. Rapport fra 
redaksjonsgruppa av 
nyhetsbrevet v/Inge 
Glambæk. 
Enstemmig at vi fortsetter 
med to nyhetsbrev i året. 
Antall eksemplarer 
reduseres fra 700 til 500. 
Resterende blad sendes ut 
til Dagenhetene rundt om 
i landet. 
Frister for å levere inn 
stoff er 20/05 og 20/11. 

7. Rapport fra internasjonalt 
samarbeid IAAS 
v/Jørgen. IAAS – Jørgen 
er usikker på sin 
deltagelse i komiteen. 

01/03 er fristen for 
påmelding. Det trenges 
konsulent for å være med 
i prosjektet Day Safe, 
som er i gang med 
guidelines i Day Surgery. 

8. Valg. 
Halve styret er på valg 
hvert år. Ingen 
innkommende forslag til 
nye styremedlemmer. 
Alle 4 som var på valg 
(Eugen Eide, Bjarte 
Askeland, Nina M. 
Hagelund og Berit Karin 
Helland)tok gjenvalg med 
to nye år. (klapp, klapp, 
klapp) 

9. Info om reisestipender 
2010 – 2011 v/ Dorthe S. 
Guldbrandsen.  
4 søknader a 5000 til 
Kbh. Styret bestemte at 3 
fikk. En fikk avslag pga 
at det ikke forelå noen 
begrunnelse for 
søknaden. 
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Referat fra NORDAFs Vintermøte 14. og 15. januar 2011 

Fredag 14.  Ref v/ Bjarte Askeland 

Åpning 

 

Jørgen Nordentoft åpner utstillingen 

 

Registrering, kaffe og rundstykker 
fra kl. 09.00 til 10.00. Fra kl. 09.40-
09.50 foretok Jørgen den offisielle 
åpningen av utstillingen og benyttet 
anledningen til å takke alle utstillerne 
for den støtten de gir oss. Kl. 10.00 
ønsket Jørgen oss alle velkommen til 
møtet. 

 

 

Spesialisthelsevesenet nå og i 
framtiden 

Dagkirurgi sett fra Stortinget. Fra 
døgn til dag….? 

 

Bent Høye, leder i Stortingets 
helseutvalg, representant fra 
Høyre. 

Rammene for helsevesenet er i 
endring. Demografi, endring i 
sykdomsbildet og den medisinske 
utviklingen gir rom for endringer i 
helsevesenet. Samhandlingsreformen 
er nøkkelord her. Bakgrunnen for 
disse endringene kommer fra 
stortingsmeldingen der livsstils-
sykdommene synes å øke og den 
medisinske utviklingen innebærer 
både sentralisering og desentral-
isering. Begge trendene er sterke og 
trekker i hver sin retning. Mange 
kronikere vil få en forbedring av sin 
situasjon ved desentralisering mens 
utviklingen gir mulighet for mer 
avansert medisin og derigjennom 
sentralisering. Vi får gjennom dette 
et økt press på helsevesenet. 
Utgiftene har skutt i været samtidig 
som hverdagen for helsearbeiderne 
føles mer utfordrende gjennom krav 
om kutt og nedskjæringer. Det norske 
helsevesenet er det dyreste i verden, 
kun slått av USA. Vi er nr. 2 i 
forhold til andel av BNP til 
helsevesenet, kun slått av Sveits. 

Spesialisthelsevesenet har doblet sine 
utgifter i løpet av 7 år. Likevel er vi 
ikke på topp i forhold til ulike kvali-
tetsindikatorer. Utfordringen er å få 
til resultater og behandling ut fra de 
ressursene vi har. Samfunnet vil ikke 
kunne akseptere at andelen til helse 
øker mer. Kostnadskontroll, priori-
tering og effektivisering har høyt 
fokus hos helsearbeiderne, kanskje 
mer enn hos politikerne. 
Prioriteringsdiskusjonen er viktig. 
Grenser for hva som skal behandles, 
hvordan egenandelsystemet skal byg-
ges opp og sammenhengen med 
prioriteringsdebatten. Befolkningen 
mener at tilbudet skal være likt for 
alle samtidig som pengene skal 
brukes der de har størst effekt. 
Enighet om et sterkt offentlig helse-
vesen som er godt og solid for de 
midlene vi har. Effektive, nyttige og 
gode tiltak skal prioriteres. Her er 
dagkirurgien godt plassert. En annen 
utfordring er ventetid og ventelister. 
Norge har falt fra 8. til 10. plass i 
europeisk sammenheng. Dette er 
belastende og dyrt for samfunnet og 
den enkelte. Høye og Høyre er opp-
tatt av dette og vil utnytte private 
tjenester, men like viktig er utnyt-
telsen av ressursene i det offentlige. 
Dagkirurgi er her viktig. Andelen 
dagkirurgi varierer mye i landet og 
kan sannsynligvis økes. Incentivene i 
DRG-systemet må tilpasses til for-
nuftig bruk av dagkirurgi. DRG skal 
ikke representere den enkelte pasient, 
men i sum utgjøre et godt bilde av 
den økonomiske utfordringen. DRG-
vekter er et faglig, ikke et politisk 
ansvar. Endring i ISF-andelen er 
problematisk. Regjeringen vil senke 
denne til 30 %, noe Høyre mener vil 
redusere incentivet til økt effektivitet. 
Økt kunnskap er viktig. Økt dagkir-
urgisk virksomhet skyldes både den 
medisinske utviklingen og behovet 
for økt effektivitet. Dagkirurgi vil 
være stadig viktigere i det norske 
helsevesenet. 
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Diskusjon: 
DRG skal ikke stoppe på RHF-nivå, 
men tilflyte den enkelte avdeling. 
Norge bør samles til ett helserike, 
RHF-ene bør avskaffes. ISF bør økes 
til 50 %. Samhandlingsreformen må 
dreie seg om hvordan man bygger 
opp kompetanse og kvalitet i primær-
helsetjenesten og avgjøre rett plass 
for det enkelte behandlingstilbudet. 
Samhandlingsreformen kan øke faren 
for byråkratisering. Økt faglighet 
desentralisert vil redusere bruk av 
sykehustjenestene. 

DRG og utvikling innenfor 
dagkirurgi 

 

Bente Mikkelsen, adm dir Helse 
Sør-Øst 

Helse Sør-Øst er et stort og krevende 
helseforetak med en rekke 
medarbeidere. 

Bente Mikkelsen mente at det å gjøre 
de kloke og lure tingene er kanskje 
en bedre tittel på hennes foredrag. De 
som arbeider i helsevesenet bør få 
lyst til å gjøre tingene litt klokere og 
lurere. Initiativet bør komme fra 
tjenesten selv. Det offentlige 
helsevesenet er svært bra, men har 
ufrivillig kommet i vanry. Det er bra 
styring på økonomi, bra styring på 
ventelistene og høyt fokus på 
forskning. Spesialisthelsetjenesten 
går nå for andre år på rad med et lite 
overskudd. I  2009 ble overskuddet 
312 mill, 2010 ser ut til å bli det 
samme. Fra 02 til 08 har antall 
henvisninger økt med 37 %, enda 
mer til rusomsorgen. Vær stolt av 

dere selv! Hvorfor er det likevel så 
lang ventetid? Dere er de som bidrar 
til å modernisere helsevesenet i til-
legg til ny teknologi. Vi har halvert 
ventetiden til 50-70 dager, målet er 
null (?). Mange venter på poliklinikk, 
ikke operasjon. HSØ og UiO er en 
gigant i nordisk forskning og utvik-
ling. 1,7 milliarder brukes til forsk-
ning i 2010 i HSØ, Større enn 
Karolinska. 2,7 milliarder i Norge. 
30-45 % av pasientene får behand-
ling utenfor vitenskapelig dokumen-
tasjon, 20-25 % av all behandling er 
unødvendig eller skadelig. Pasientene 
bør lyttes til! Pasientenes behov skal 
være førende for struktur og innhold i 
tjenestene. Oppfølging av pasientene 
er best innen dagkirurgien, spesielt i 
forhold til kronikerne. Målet er å 
sikre kvalitet i tjenestene. 
Virkningsfulle, trygge og sikre, 
involvere brukerne, være samordnet. 
Så andel dagkirugi i Norge. 60 % 
jevnt over i Norge, mellom 70 og 85 
% i det private. Vi kjøper mye 
tjenester av det private og stiller 
strenge krav til dem. Dette bør vi 
også gjøre innad i eget foretak. Stor 
ulikhet i andel dagkirurgi i HSØ. 
Skyldes dette reelle ulikheter i popu-
lasjonen eller andre ting? Ventetid 
for dagbehandling er redusert mye 
fra 2009 til 2010. 65000 DRG poeng 
til dagkirurgi i HSØ. Hva med sats-
ene for dagkirurgi? Sykehusene styr-
es ut fra total-budsjetter og alle ting 
må ikke nødvendigvis være ideelle. 
DRG er i grunnen unyansert. 
Kvalitet, tilgjengelighet og 
ledelsesmessige stimuleringstiltak 
bør legges til grunn for hvordan 
dagkirurgien finansieres i sykehuset. 
DRG kan virke som incentiv, men 
også fordreiende. Høy ISF andel kan 
kanskje redusere prioritet til barne- 
og ungdomspsykiatri? Incitament nr. 
én må være pasientenes beste. 
Redusere liggetid og komplikasjoner. 
Ledelse helt ut! Medvirkning fra 
ansatte er helt avgjørende. 
Brukermedvirkning er en 
forutsetning. 

Svar fra om andel dagkirurgi fra 
Johan. Hun ble utfordret på at 
ledelsen i sykehusene tar dagkirugien 
for gitt og ikke bidrar tilstrekkelig til 
å oppnå økning. 
Spørsmål fra Roald, Colosseum-
klinikken: Bente Mikkelsen mener at 
de bruker like mye til private, men 
ønsker å utnytte egne ressurser bedre. 
Vi kan ikke bruke 3,7 milliarder uten 
å ha mulighet for å endre. Kanskje 
partnerskapsmodeller med mulighet 
for å utvikle tjenestene. Red. antall 
spesialisthjemler er ikke et mål i 
HSØ. Kanskje klyngeorganisering av 
spesialister bør være et krav? HSØ 
skal møte alle de private. 

 

DRG-data og dagkirurgi 

 

Leena Kiviluoto fra 
Helsedirektoratet  

Takk for invitasjonen, både 
utfordrende og spennende. Historisk 
utvikling av DRG. Inntil 98, ”good 
old days”. Takstbasert refusjon, 
poliklinikker, pengene rett i ”lomma” 
på avdelingen fra staten. 
1999: DRG – The golden periode 
1999-2009 felles vekt og samme 
refusjon for dag og døgn i samme 
DRG. Dette medførte bedre finan-
siering av dagkirurgi enn for eksem-
pel kronikere og fødsler ble. 
2010: the hard times 
Egne DRG-er og vekter for 
dagkirugi. 
 



 

 

 

Nr. 1 – 2011 
Side 8 Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til styreleder Jørgen Nordentoft eller til en av redaktørene. 

 

Hva er incentivene? 
97 – stimulere til økt aktivitet 
99 – stimulere til mer dagkirurgi 
07 – oppmuntre til å kartlegge 
kostnader, identifisere og fjerne 
flaskehalser 
08 – understøtte effektiv drift, ikke 
være styrende for medisinske 
prioriteringer. 
 
Helsedirektoratet ønsker at 
incentivene skal være mest mulig 
nøytrale, men RHF og HF står 
likevel fritt til å benytte finansielle 
incentiver som de selv ønsker. 
Likevel vet man at økonomiske 
incentiver må brukes med 
forsiktighet og ikke alene. 
 
Utvikling fra 99-09 
Antall inngrep økte sterkt fra 99 til 
05, deretter stabilt (130’ til 200’) 
(alle dagkirurgiske inngrep, både ØH 
og elektive, uten overnatting) 
Andel planlagte dagkirurgiske inn-
grep økte og økningen i antall kirurg-
iske inngrep har skjedd i den dagkir-
urgiske delen. 
DRG poeng til dagkirurgi er stabilt 
og likt over hele landet. 
Liggetid for døgnkirugi er redusert 
med 2 dager på 10 år (7,3-5,3) 
 
Tradisjonell dagkirurgi vs upcoming 
dagkirurgi. Økning i utradisjonelle 
inngrep. Slanke- og snorkeopera-
sjoner avspeiler takster?  
Utrydningstruet dagkirurgi? 
Steriliseringer av kvinner, økt 
egenandel hadde enorm effekt. Fra 
4000 til nær null.  
Kirurgisk abort? Utryddes av 
medikamentell abort. 
Refusjonsutvikling: 1997 takst, 1999: 
50 % ISF, 2009-10: 40 % ISF 

Utvikling i forhold til prisvekst er 
ganske likt i forhold til det gamle 
takstsystemet. 

Endringen av vekter fra 09 til 10 
skyldes et offentlig ønske om å be-
regne vekt separat for dag og døgn-
kirurgi. Det gir lavere refusjon for 
dagkirurgi. Hva har dette medført for 

helse-Norge? 3 av 4 regioner har økt 
andelen dagkirurgi. For HSØ er det 
en reduksjon pga nedgang i kirurg-
iske aborter og litt mindre bruk av 
private. 

Kostnadsvekter fra 99-10: 98-nøkkel, 
tidsbruk basert på reg. og praksis i ett 
sykehus, St. Olav. Bruk av implan-
tater og utstyr anslått av legepanel. 

Fra 2011 ny operasjonsnøkkel basert 
på operasjonstid og reg. tidsbruk i 
flere sykehus, store og mellomstore 
og ulike regioner. 
Bemanning/lønnskostnad for hele 
teamet, reg. bruk av implantater og 
annet kostbart utstyr. 

Tidsbruken for mange inngrep er 
kortere, liggetiden kortere for 
kirurgiske inngrep, indremedisin 
dyrere. Derfor blir man ”straffet” for 
mer effektiv drift. 

Er det noen fremtid for DRG? Ja, 
som informasjonssystem, ikke 
nødvendigvis finansielt. Kanskje 
utvidet til nye områder. Finnes det 
bedre alternativ enn DRG? Ja, 
rammefinansiering. Reduksjon av 
ISF andel til 30 % samtidig som 
ventetiden øker. 

Diskusjonen gikk på følt ulikhet i 
forhold til finansiering av dagkirurgi 
og inneliggende pasienter. 
Urimelighet bør endres. 
Helsedirektoratet ønsker tilbake-
melding fra sykehusavdelingene om 
reelle kostnader for enkeltpasienter. 
Viktig å vite at dagbehandling skal 
prioriteres! 

Behandlingslinjer i 
dagkirugi. Samhandling med 
fastlege/logistikk/ 
pasientforløp 

 

Jørgen Nordendoft, 
avdlingsoverlege, Martina Hansens 
Hospital 

Samhandling med fastlegen. Det er 
behov for evidensbasert behandling.  

Bakgrunn for behandlingslinjer 
(BHL) er at utvelgelse av pasienten 
er svært viktig. Medisinsk klarering, 
kirurgisk diagnostikk, kirurgen er 
viktigst! Krav om effek-tiv drift og 
rasjonell ressursbruk er viktig 
nasjonalt og internasjonalt. 

Definisjoner 

BHL=clinical 
pathways=behandlingspakker 
Veldefinert gruppe pasienter og 
prosedyrer 
Analyse av logistikk, ansvar og 
prosedyrer. 
Henvisning, pre, per og postoperativ 
fase. 
Evidensbasert vitenskapelig evidens, 
kunnskapsbasert praksis, pasient-
forventninger. 
Dokumentere, monitorere, evaluere – 
måloppnåelse? 
Ansvar? Oppdaterte prosedyrer og 
behandlingsprionsipper? 
Kontinuerlig forbedring, måling av 
resultater og pasienttilfredshet. 
Hvorfor stykninger? 
Hvorfor BHL? Verden forventer og 
bruker det. HSØ forventer det. 
Prinsippene følger ISO-standard, dvs. 
prosessanalyse, grensesnitt. Måling 
av resultater, effekt av endring og 
kontinuerlig forbedring og revisjoner. 

Suksesskriterier: 

Tydelig mandat 
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Forankring i ledelsen 
God prosjektplan 
Nok og riktige ressurser 
Involvere alle ansatte 
Tydelig ledelse, overholde avtaler. 
Fokus samhandling med fastlegen. 

Bedre service kan oppnås med: 

Elektronisk henvisning, informasjon 
til fastlegen på avdelingens internett-
side 
Enkelt å innhente supplerende opp-
lysninger 
Epikrise til pas. før hjemreise, 
behandlers telefonnummer, telefon til 
pasienten dagen etter, undervisning/ 
informasjonsmøter med lokale fas-
tleger. 
Den gode henvisning: 

Allergi 1 poeng, familie/sosialt 1 
poeng, anamnese 3 poeng, klinisk 
status 2 poeng, medisiner 2 poeng, 
prøvesvar 1 poeng. Til sammen 10 
poeng 
Ved gjennomgang av 100 henvis-
ninger var oppnåelse 36 % av maks. 
 

Dagsaktuelt tema og 
internasjonale 
perspektiver 

Dagkirurgiske avtaler og 
juridisk ansvar. 

 

Lars Duvaland, Den norske 
Legeforening 

NPE har avlastet DnLF mye og tar 
hovedbolken av erstatninger. Noen 
tilfeller av individuell erstatning, for 

eksempel oppreisning. Noen ganger 
får foretaket krav om erstatning. 
Arbeidsrettslige reaksjoner kan 
komme, for eksempel krav om 
oppsigelse. 

Om forsvarlighet: virksomhet og 
individ. Diskusjon om innholdet, hva 
er ”god praksis”. Helsetilsynet har 
uttalt seg om ”minstestandard” for å 
innfri begrepet ”god praksis”. 
Forsvarlighet innebærer ikke at alt 
tenkelig skal gjøres for å unngå 
skade. Aktsomhet er hva man ”bør” 
gjøre. Det er ofte en risiko som må 
aksepteres, men risiko må ikke være 
unødvendig. Forsvarlighet er en 
rettslig, dynamisk standard som 
endres med medisinsk og teknisk 
utvikling og kompetanse hos 
behandler. 

Helsepersonellovens paragraf 4 om 
forsvarlighet: faglig forsvarlighet, 
omsorgsfull hjelp, arbeidets karakter 
og situasjon samt innretting etter fag-
lige kvalifikasjoner, skal innhente bi-
stand eller henvise videre ved behov 
dersom det er mulig. Samhandling og 
samarbeid skal benyttes. 

Paragraf 16: Virksomheten skal gi 
helsepersonellet mulighet for å drive 
forsvarlig,  ha system og rutiner. 

Hva med pasientinformasjon om 
egen helse. Ufullstendig eller uriktig 
informasjon fra pasient fratar ikke 
helsepersonellet ansvar for å handle 
faglig forsvarlig. Man må stille rele-
vante kontrollspørsmål og handle i 
forhold til forventet risiko. Dersom 
dette er dokumentert er ansvaret for 
skade begrenset. 
Informasjonsplikt gjelder både risiko 
for komplikasjoner, manglende effekt 
av behandlingen og om eventuelle 
komplikasjoner. Lovpålagt krav om 
at det skal informeres om NPE. 
Informasjonen kan godt gis muntlig, 
men det skal dokumenteres at den er 
gitt og hva som er svart. Barn under 
16 år skal informeres sammen med 
foreldre. 12-16 år, barnet kan 
informeres uten foreldre dersom 

særlige grunner taler for det. For 
eksempel prevensjonsinformasjon. 
Man kan fravike helserettslig 
myndighetsalder og informere 
foreldre helt opp til 18 års alder. 
Pasienter som ikke overholder råd 
eller misforstår informasjon. 
Dokumentasjon av hva som er 
informert om! 
Hva kan gi reaksjon? Uforsvarlighet 
av en viss karakter. Høy terskel for 
reaksjon fra Statens Helsetilsyn. 

Oppsummering: 
Lag skriftlige rutiner/internkont-
rollsystemer 
Gi skriftlig og muntlig informasjon 
Behandle pasienten i tråd med 
individuelle forutsetninger og i tråd 
med aktuell situasjon 
Snakk med pas før op. 
Dokumenter i pasientjournal 
Dersom en oppegående pas. bryter 
med klare instrukser som er gitt og 
forstått, er det ikke helsepersonellets 
ansvar. 
Spørsmål: Når skal man søke 
bistand? Ha lav terskel for å kontakte 
legeforeningen. Opplys pasienten om 
NPE og helsetilsynet. Media skal 
ikke informeres fullt selv om 
pasienten ”fritar” fra taushetsplikten. 

Omfanget av 
operasjonsrelaterte skader 
og tiltak for reduksjon av 
uheldige hendelser 

 

Renata Norton 
Sykepleier og masterstudent,Volvat 
medisinske senter, Oslo 
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Hvor stort er sikkerhetsproblemet i 
Norge? NPE antyder store mørketall. 
Ikke hele helsetjenesten er bedømt. 

Petter Hjort skrev i 2007 om dette 
emnet. Kanskje så mye som 2100 
dødsfall, 15800 tilfeller av permanent 
invaliditet, 490000 ekstra liggedøgn, 
2 milliarder i økte utgifter. 

Meldeordninger 

Helsetilsynet 
Helsedirektoratet 
DSB 
Statens Legemiddelverk 
Politiet 
Arbeidstilsynet 
 

NPE startet 1988. Fram til 09 kun for 
offentlig virksomhet, etter det også 
private, hvorav 50 % fra 
tannlegebehandling. 5 milliarder 
utbetalt fra 1988. 

Økning i antall klager til NPE, 
hvorfor? Økt informasjon om 
ordningen? Økt rettsbevissthet i 
befolkningen? Økt 
mediaoppmerksomhet om 
helsevesenet og om klaging generelt. 

”I trygge hender” fra 1.1.11. 
Kampanje for å øke sikkerhet i 
pasientbehandlingen. Eget fag i 
utdannelsen? Elektronisk 
avvikssystem for skader og nesten- 
uhell. Nasjonalt kompetansesenter. 

Kostnader og ressursbruk. Rutiner 
for sjekk av medikamenter, utstyr, 
pasientinformasjon etc. 
Faste møter om sikkerhet? 
Strukturert journalgjennomgang? 
Safe Surgery 

Vær åpen om risiko, tolketjeneste for 
utenlandske pasienter, skriftlig 
dokumentasjon.  Skal kontrakt om 
avtalt inngrep innføres i Norge? 

 

IAAS – Verdenskongressen i 
dagkirurgi, København, 2011 

 

Sven Felsby – Overlege og formann 
for Dansk Dagkiurgisk Selskap - 
Århus 

Pasientinformasjon i Danmark er 
generelt dårlig. 20 % av den danske 
befolkning er dyslektiske og forstår 
ikke informasjonen. Vi har en 
utfordring. 

 

LØRDAG 15.januar 

Når ting (nesten) går galt 
– hva kan vi lære? 

Ref v/Berit Karin Helland 

Kasus 1: Uventet kompli-
kasjon ved laryngal papillo-
matose hos barn.  

 

Seksjonsoverlege anestesi Lars 
Næss og seksjonsleder Dorte 
Solnør Gulbrandsen, Dagkirurgisk 
Enhet, OUS/RH. 

Det ble beskrevet en uventet hend-
else i forbindelse med mikrolaryngo-

skopisk inngrep på pasient med 
larynx- papillomatose. Pasienten er 
en fire år gammel pike, en liten 
”prinsesse vil ikke” som har en 
godartet svulst i strupen som skyldes 
HPV, humant papillomavirus. 
Pasienten ble født i 2005 og med en 
kjent sykdom fra mars 2007. Hun ble 
henvist RH første gang oktober 2007. 
Hun har senere hatt 18 laserbehand-
linger på RH. De fem første behand-
lingene som innlagt pasient, de siste 
tretten behandlinger har vært på dag-
kirurgisk avdeling. Kirurgene ville ha 
henne tilbake med jevne mellomrom. 
Intervallet mellom behandlingene 
stort sett 6 -8 uker. Behandlingen er 
laserextirpasjon/evaporasjon i 
narkose (TIVA). Det benyttes en 
mikrolaryngoscopisk teknikk og 
pasienten jetventileres med dobbel-
lumen jetkateter. CO2-laser. 
Forekomst hos 2-3 barn årlig som 
oppdages. Smitte ved fødsel. Den 
uventet hendelse ifm mikrolaryngx 
skjedde den 9. februar 2010.  

Tid siden pasientens forrige 
behandling var ca. 17 uker. Pasienten 
hadde hatt økende heshet siste 2 
uker. Innleding av narkosen med 
maske. Kirurg tilringes ved 
innledningen. 
Når pasienten sover skjer innleggelse 
av venflon. Starter TIVA ( propofol 
og remifentanil/ atropin/ muskel-
relax). Det blir gradvis vanskeligere å 
ventilere på maske. Fall i SpO2 til ca. 
25. Ved intubasjonsforsøk umulig å 
komme gjennom larynx p.g.a 
papillom-masser. Laryngoskop settes 
ned mot glottis, men pasienten lar 
seg likevel ikke intubere gjennom 
skopet. Det fortsettes med ren maske-
ventlasjon med 100%O2. Sp02 faller, 
pasient svært cyanotisk. Bradycardi 
med laveste pul på 36/min. Kirurg 
tilstede og utfører nødtracheotomi. 
Tube nr. 4 settes ned i trachea. 
Tilstanden normaliseres. Laser-
behandling av papillomene gjennom-
føres som planlagt. Pasienten intu-
beres orotrachealt og åpningen i 
trachea/hud lukkes. Pasienten legges 
på respirator (Barneintensiv) og 
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planlegges vekket i løpet av 3-4 
timer. Etter ekstubasjon kraftig hoste 
med luftlekkasje fra sår til trachea og 
svært subcutant emfysem hode/hals. 
Reintubert og dren subcutant for 
luftdrenasje. Antibiotika og ett døgns 
respiratorbehandling. Pasienten ble 
ekstubert uten økning av emfysem. 
Pasienten ble flyttet til sengepost 
12/2 og utskrivelse til hjemmet 16/2. 

Hva lærte vi av dette? Viktigheten 
med et erfarent /kvalifisert personell i 
alle ledd. 
Viktig at kirurg er tilstede. Viktig 
med høy beredskap og utstyr på plass 
i umiddelbar nærhet.. 
 

 
Kasus 2: Propofol og allergi.  
”Going nuts” på dagkirurgen 

 

Marlin Comelon, assistentlege 
SABH. 

Pasienten har hatt allergiske plager 
siste året. Allergisk mot hund, hest, 
soya og peanøtt. Multiallergiker. Bør 
en gi Propofol ved peanøtt eller soya 
allergi? 

Propofol; alkylfenol i lipidemulsjon: 
Soyaolje, eggelecitin og glyserol. 
Insidens for anafylaksi ved propofol: 
1:60000 
Vedrørende Propofol og allergi sier 
legemidedelfirmaer følgende. 

Propofol-Lipuro(Braun) og 
Propolipid(Fresenius Kabi): Må ikke 

brukes til pasienter med kjent 
overfølsomhet eller allergi for 
propofol, soya, peanøtter eller noen 
av emulsjonens hjelpestoffer. 
Diprivan(Astra Zeneca): Kjent allergi 
overfor noen av innholdsstoffene i 
Diprivan. 

European Commision guideline 
2003: Risiko for 
kryssallergireaksjoner mellom 
peanøttolje og soyabønneolje. Alle 
produkter som inneholder 
soyabønneolje skal også inneholde 
advarsel for peanøttallergi. 

Proteinkomponenten i soyaolje kan 
forårsake allergisk reaksjon, men 
soyaoljen i Propofol er raffinert, dvs 
insignifikante mengder av allergene 
partikler, (proteiner). Lite trolig med 
allergisk reaksjon på Propofol. Det 
er 3 proteiner i eggehvite som kan 
utløse anafylaktisk reaksjon. Lecitin: 
bearbeidet eggefosfatid fra 
eggeplomme. Ikke kjent som 
allergent. 

Allergiske reaksjoner ved Propofol er 
trolig utløst av isopropyl- eller 
fenolgrupper, og ikke 
lipidkomponenter, dvs ikke relatert 
til eggesoya-eller peanøttallergi, men 
det er opp til den enkelte av oss å 
vurdere fra pasient til pasient. I 
produktinformasjonen står det nå 
som kontraindikasjon. 

Kasus 3: Alvorlig 
diatermiskade på fingre  

 
Karianne Erlandsen Opland, 
Anestesisykepleier, Martina 
Hansens Hospital, Sandvika     

Pasienten er en ung kvinne med 
bencyste på pekefingeren. Det gis 
TIVA, lokal og blodtomhet. Ben tas 
fra crista iliaca. Bipolar diatermi med 
autostart. Diatermialarmen går, 
diatermien ligger ved pasientens 
hand. Operasjonen avsluttes. 
Oppmerksom på skaden først når 
blodtomheten slippes. Får 
sirkulasjonen i gang. Pasienten 
vekkes og kjøres inn på PO. 
Kontakter Plastikkirurgisk og 
Håndkirurgisk avdeling ved RH. 
Pasienten våkner med smerte på lille 
finger og ring finger. Det lå en liten 
fuktet kompress rundt disse fingrene 
som medførte at fingrene kokte. Det 
ble gitt ulnarisblokade.  Informasjon 
gitt til pasienten.  

Kontakter diatermileverandøren, rtg. 
tas, fysioterapi, infeksjonsprofylakse 
administrert og PSE orientering om 
brannskaden. Skaden resulterer i 
amputasjon av lillefinger en måned 
etter skaden. For å hindre slike 
hendelser i fremtiden ble følgende 
gjennomført:  

Møte med diatermileverandør, case 
tas opp på personal- og fagmøter 
samt vurdere bipolar pedal diatermi. 
Hva lærte vi: 

Økt oppmerksomhet på alarm! 
Akademisk ro på stuen 
Obs fuktige kompresser 
Plasseringen av diatermipinsetten! 

Kasus 4: Akutt, vanskelig 
luftvei 
 

 
 
Frank Weber, overlege Volvat 
Medisinske Senter, Oslo.  
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Inngrepet: Navlebrokkoperasjon. 

Pasienten var en 43 år gammel mann, 
184cm og 102 kg. Han røkte 20 siga-
retter daglig. 

Han hadde en kraftig og kort hals. 
Pasienten var fastende. Den planlagte 
narkose var LM, TCI propofol/remi. 

Ventilasjon av pasienten var ikke 
mulig tross maske, to person- 
ventilasjon, svelgtube (2 størrelser). 
Da man forsøker å sette inn LM 
kaster pasienten massivt opp, 
mavevæske ut av munn og nese. 
Tilkaller så hjelp (nå er 3 
anestesisykepleiere på stue). 

SaO2 ~ 70 %. Sug, blødning i nesa, 
laryngospasme og curacit. 
Intubasjonsforsøk ved anestesilege 
umulig, ser kun blod og magevæske. 
Prøver blindintubasjon øsofagalt. 
Prøver maskeventilasjon med 
svelgtube, ingen exp.CO2. 
SaO2 ~ 60 %. Anestesisykepleier 
prøver å intubere øsofagalt uten hell. 
 

Hva gjør vi nå? Kirurgisk arirway? Ja 
eller nei? 

Forsøk med LTS 2-kombitube for 
luftveissikring. SaO2 stiger opp til ~ 
88 – 91 %. 

Aspirasjonsbehandling og transport 
til UUS planlegges. Ambulanse med 
lege tilkalles. 
Etter ca.10min ventilasjon med 
kombitube synker SaO2 igjen < 70 
%! Kirurgisk airway? 
Forsøk med intubasjons-LM SaO2 
stiger til ~ 92 % 

Intubasjonsforsøk via intubasjons 
LM…øsophagealt. Fortsetter 
ventilasjon med intubasjons LM. 
Lagt ned ventrikkelsonde og det 
tømmer seg 350ml mavevæske. 

Transport med intubasjons LM til 
UUS. Ambulanselege ønsker 
transport med intubert pasient. Det 

gis 150mg Curacit iv, 2 anestesileger 
prøver intubasjon med Mac Coy –
laryngoskop; 2 x øsophagealt. UUS 
teamleder anestesi prøver x 1 med 
intubasjon … øsophagalt, Cormack 
grade 4. 

På UUS gjør kjevekirurg tracheotomi 
på Akuttmottaket. To dager 
respiratorbehandling og navlebrokk-
operasjon. Dekanulering. Pasienten 
er i godt hold. 

Pasienten klager til NPE pga 
uregelmessig søvn, mareritt, sår i 
halsen, men fikk avslag da de 
tilsvarende psykiske symptomer var 
registrert i journalen før inngrepet. 

NPE’s vurdering av hendelsen; 
…”anestesiprosedyren er utført i tråd 
med gjeldende retningslinjer og 
anestesipersonellet fulgte anerkjente 
prinsipper i akuttsituasjonen”. 

Viktig å ha gjennomgått algoritmen 
og kjenne rutiner og prosedyrene.  

 

Den ”problematiske” 
pasienten 

Den adipøse pasienten. Kirurgiske 
og anestesio-logiske utfordringer.  

 

Professor Johan Ræder, OUS / 
Ullevål.  
 
Dagkirurgi og fedme: En økende 
utfordring! 
Det er flere pasienter med fedme 
med en økende andel sykelig fedme. 

Adipøse pasienter lever lengre enn 
tidligere 
Adipøse pasienter kan ha behov for 
alle typer vanlig kirurgi, men noen 
typer er mer hyppig: 
• Øsofagus reflux 
• Ortopedisk kirurgi 
• Gallekirurgi 
• Hjertekiruri 
Det er et økende behov for fedme-
kirurgi. I USA er det nå mer fedme-
kirurgi enn gallekirurgi og 
ventelistene er lange. 

Er inngrep på fete pasienter farlig? 
Flere forhold vurderes: 

Generell helse - ASA, fedme, psyko-
sosiale aspektet, kirurgiens varighet, 
invasivitet, blodtap, anestesiologiske 
forhold som luftveier, lungefunksjon, 
kardiovaskulært. 

 

Spørreskjema til 13 norske enheter (i 
regi av Nordaf ved styremedlem 
Nina Hagelund) viste: 
Øvre vektgrense, BMI: 
– 28 (kun mammareduksjon) 
– 35: 3 - 4 enheter 
– 40: 3 enheter 
Max. vekt operasjonsbord: 
– 150 kg: 7 sentre 
– 250-360 kg: 3 sentre 
Andre kriterier/råd: 
– Tilleggsdiagnoser, klinisk skjønn, 
hode/hals 
– Oppfordring til å gå ned i vekt (3 
enh) 
– Slutte å røyke (3 enh), Skjegg bort? 
Reell vekt: = Total vekt 
– Ideal vekt: Høyde ÷ 100 (105 for 
kvinner) 
– Lean vekt: = fett-fri kroppsvekt 
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– Korrigert ideal vekt: = ideal vekt + 
20-40% (?) av forskjell opp til total 
vekt 
– Body Mass Index = Vekt (kg) 
høyde (m) x høyde (m) 

BMI < 25 normal 
BMI 25-30 overvekt 
BMI > 30 fedme 
BMI > 35 sykelig fedme 
BMI > 55 ekstremt sykelig 
fedme 

Et ”grovt” regnestykke om sykelig 
fedme (BMI>35): > Ideal vekt + 50 
%. Ekstremt sykelig fedme 
(BMI>55): > Ideal vekt + 100 %. 
Andre parametre kan være hudfold-
tykkelse eller mage/hofte omkrets 
(>1 ?). Det er en økende sykelighet, 
men mortalitet slår ikke ut statistisk. 
Infeksjoner etter karkirurgi viste at 
fedme innebar en x6 risiko for 
sårinfeksjon. 

Kirurgiske aspekter: kirurgisk 
tilgang, fettavleiringer, vevsischemi, 
tilheling og infeksjon, suturbelast-
ning, mobilisering, opptrening, trom-
bosefaren. Fedme er en moderat 
risiko alene(!), men reduserte reser-
ver og ofte tilleggslidelser er en 
risiko i seg selv. 

Preoperativ evaluering av 
overvektige omfatter høyt blodtrykk, 
diabetes, refluks, artrose, evt. 
muskel-skjelett-smerte, vanskelig 
intubasjon, lungeatelektaser, 
hjertesvikt, annen coronar hjerte 
sykdom? 

Postoperative luftveisproblemer sees 
3-4 ganger hyppigere, lav oksygen-
metning, dårlig ventilasjon, øvre 
luftveisobstruksjon, søvnapne-
syndrom (SAS). 

Farlig å sende hjem ifølge lærebøker, 
men hvordan blir de overvåket og 
behandlet som inneliggende? 
Rapporter på dødsfall etter søvnapne. 
Chung har delt en studie i 2: 

Del I omhandlet 15 kasuistikker på 
mors etter operasjon og søvnapne 

Del II omfattet ca 1000 søvnapne 
pasienter studert systematisk og 
ingen mors. 
Stierer TL: SAS lecture 2010: 2139 
dagkirurgiske pasienter ble screenet 
for SAS. Trolig at 103 hadde SAS (4-
5%). Anestesiteam ble ikke fortalt 
om screening. SAS pasienter oftere 
vanskelig laryngoskopi, SAS 
pasienter lavere gj.snitt O2-metning 
på recovery, men ikke flere 
”virkelige” problemer. Mistenk SAS 
ved kraftig snorking, trett på dagtid 
til tross for normal søvnlengde, 
observert apne (5-10 sekunders 
varighet). Disse symptomene + 
hypertoni, høy BMI, mv bør vurdere 
om pasienten skal innlegges i stedet 
for dagkirurgi. 

Fedme-dødssonen = sone med 
kontinuerlig fysiologisk forverring. 
Ikke bra for disse pasientene å ligge 
lenge på rygg under operasjon. Det 
kan oppstå ventilatorisk restriksjon, 
luftveiobstruksjon, alveolær 
atelektase, overtrykkventilasjon, 
regurgitering av mageinnhold. 
Kortest mulig tid i ”dødssonen” og 
rask recovery til normal aktivitet; 
lokal regional anestesi om mulig, 
minimal per operativ varighet, 
kortvirkende medikamenter.  

Gode råd og tiltak preoperativt: 

Stopp røyking 6 uker før eller minst 
6 timer før, redusere vekt (bare litt 
hjelper – metabolisme/fettlever. En 
proteinrik/karbohydratfattig diett gir 
bedre lever), protonpumpehemmer/ 
refluxkontroll, Cpap for søvnapne-
pasienter, lungefysioterapi, fastende-
normale rutiner, barbere bort skjegg 
for maske/luftvei kontroll, EKG, 
arteriell blodgass, rtg. pulm, funk-
sjonstest - gå i trapper. Ved premedi-
kasjon unngå opioder/ anxiolytika 
om mulig. 

Refluxprofylakse, trombose-
profylakse, antiobiotikaprofylakse og 
ikke-opioid smerteprofylakse 
vurderes. 

Følgende bør være tema ved 
operasjons- og anestesistart: 

Iv-tilgang, bordposisjon, 
preoksygenering, hurtig crush-
innledning med curacit, valg av 
anestesimedikamenter og dosering, 
larynxmaske eller intubasjon? LM er 
mindre traumatiserende, men kan få 
lekkasje grunnet bruk av større trykk. 

Ved avslutning av anestesi: 
Desfluran- og remifentanilstopp når 
skopet tas ut, bolus med propofol, 
lungerecruitment og neuromusculær 
reversering. 

Til kvalme- og smerteprofylakse vær 
raus med ikke-opoider: Droperidol 
1,25 mg, Ondansetron 4 mg, 
Dexametason 8 mg, Parecoxib 40 
mg, Paracetamol 1 (- 2 ?) g og 
Bupivacain i alle sår. 

Postoperative tema som følger: 
Smerte/opioid strategi (minst mulig 
opioid). 

Mobilisere? Ja! Oksygen og CPAP 
kun ved behov. Tromboseprofylakse 
ved økt tromboserisiko. Ved søvn-
apne observer pasienten under søvn, 
evt. utsette utskrivelse. 

Fedme og dagkirurgi? Det er et 
økende antall pasienter. Vi bør kunne 
ha en pragmatisk tilnærming. 
Forberedelser pre-operativt er viktig. 
Det må være en fokusert anestesi-
håndtering. Postoperativ optimali-
sering ved å minimere opioid, 
multimodal analgesi, multimodal 
antiemese og observasjoner ved 
søvnapne. 
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Frie foredrag 

Ref v/ Nina M. Hagelund 

1: Nukleus prolaps som 
dagkirugi. 

 

Pål Jeroen Husby, 
Seksjonsoverlege, Ort. avd: AHUS: 

Han forteller at etter at det nye Ahus 
ble åpnet, har mye blitt konvertert til 
dagkirugi. 

Operasjon av nukleusprolaps er et av 
de operasjonsløp som er blitt gjort 
om til dagkirurgi. De endringer som 
er blitt gjennomført for dagkirurgiske 
pasienter er også blitt endret på 
sentraloperasjon for de innlagte 
pasienter med samme diagnose. 

På Ahus: 478 inngrep, 140 er utført 
på dagkirurgen. På SOP er det 3 store 
eller 2 Større opr. hver dag. 

Kriterier for dagkirugi: Under 50, 
ASA 1 eller II. Pasientene må være 
slanke og greie å legge seg til rette på 
Wilsons ramme, de leirer seg selv. 

Deretter TIVA og larynxmaske. 

På stua er det 2 kirurger og eventuelt 
operasjonsspl. Mikroskopet er 
sentralt plasert og i X10 forstørrelse. 
Operasjonsmetode: Det er en ”tørr” 
operasjon, Diatermi.  
På PO må pasienten ligge 1 time på 
rygg, Skrives ut etter 3 timer. 
Regelmessige nevrologiske tester. 

Man har ca 5-6 pasienter om dagen, 
ca. 3 før 11.15. 
To pasienter er i ettertid lagt inn for 
smerter. 
 
Suksesskriterier: 
Lite leiringsproblemer. Leirer seg 
selv. 
TIVA, rask mobilisering, 
Mikroskopisk teknikk, mindre stue 
vask, ca. 10 min stueskift. Mye 
enklere logistikk, Korte avstander. 
Ikke minst gleden over å være 
effektiv. 
Av de siste 100 på SOP, kunne 60 
vært dagkirurgiske. Bruk av Wilsons 
ramme, kan forenkle mye !! 
 

2: 
Pasienttilfredshetsundersøke
lse ved AHUS. 

 

Anne S Midthaug, seksj.leder og 
Beate Kongsrud, int.spl, AHUS. 

Mål og erfaring ble nevnt. Litt 
historikk sammen med kunnskaps-
senteret. Dette ble en pilotunder-
søkelse (2008),  før man tok tak i 
egen undersøkelse, 2009. 

De var et team på 3 personer.  

Alle pasienter i alle aldre på DKS ble 
inkludert, (eksl-kriterier var: tann-
behandling, ab prov, revisio og 
abrasio).  

Svarprosent: 51 %. 
Det ble presentert en del data, og svar 
var skalert 1-5. Samlet vurdering av 
DKS var mellom 4,0 og 4,5 der 5 er  
maks score. Veldig bra! 

Man scoret veldig bra i forhold til 
tillit og informasjon. 
Full score på alle barn. Lavest på 
skjerming/taushetsproblematikk. 
Det ble påvist for få samtalerom og 
vanskelig med individuelle samtaler. 
Ca 5 % oppgir infeksjon, men veldig 
vanskelig å verifisere da de fleste er 
på ØNH. Ingen på Orto.  
Re-innleggelser er halvert fra 2008 til 
2009. 
Smerter dominerer som grunn for 
hvorfor man ikke har gjenopptatt full 
aktivitet. 
 
 
3: Smerter etter 
brokkoperasjoner med 
forskjellige nett: 

 

Inge Glambek, overlege, 
Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
Bergen. 

25 % av alle menn får brokk. Det er 
historisk et fenomen som er nevnt 
mange, mange år tilbake. Brokkbind 
ble tidlig brukt. Forskjellig 
patogenese:  

Evolusjon: fra 4 til 2-bente individer?  
Manglende bakre rectusskjede. 
Proceccus vaginalis, 20 % er åpen v 
/fødsel. 
Laterale indirekte brokk.. 
Kollagene svakheter, røyking og arv. 
Påstand er at dette er to forkjellige 
sykdommer og skal behandles 
forskjellig. 

Flere forskjellige måter å gjøre det 
på: 
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Operasjoner med eller uten nett, nett 
som er suturert og nett som ikke er 
suturert fast. 
Åpen og laparoscopisk metode. 
Postoperativt har 10-11 % smerter. 
Av disse klager 3 % på sterke 
smerter. 
50 % har fortsatt sterke smerter etter 
4 år. 

Inge snakket om de forskjellige 
smertetyper, pasientens opplevelse av 
smerte og hva som påvirker 
pasientens opplevelse. 
Man registrerer forskjellige 
opplevelser av smerte ved de 
forskjellige nettene som legges inn. 
Signifikant forskjell ved ikke- 
suturerte nett (mindre smerte). 
(Polisoft suturløst nett) 
Det nyeste er et ”svigermorsnett”-
borrelåsnett, som klistrer seg fast til 
alt. 
 

4: Bruk av armert 
larynxmaske sammenlignet 
med endotrakeal tube ved 
adenotoncillectomi. 

 

Britt Løfgren, fagutv-spl, og Anita 
Nordhammer, SIT. 

Det ble snakket om bruk av 
larynxmaske, endotrakeal tube på 
tons og adtons.. Hensikten var å se 
om det var like god 
luftveisventilering med denne i 
forhold til vanlig tube. 

I Namsos er dette prøvd ut på 133 
barn. 
De satte i gang et prosjekt med barn 
12-16 år og barn 3-16 år. De eldste 

fikk eget infoskriv, ellers var det 
foreldre som svarte. 
Mye jobb med dette prosjektet. 
Hypotesen var at ventilasjonen skulle 
være like god, og at det skulle med-
føre mindre kvalme og kort opr. tid. 
Infoskriv ble sent hjem i forkant. 
Det var satt av god tid til samtale. 
Etter innkomstsamtale ble det satt på 
EMLA, Midasolam rektalt til alle 
små.  
 
Standard medikamenter til alle og 
standard overvåking av alle. 
Registrert smertescore, kvalme og 
luftveisirritasjon. 
5 pasienter ble konvertert til tube. 
Man så mindre irritabilitet i 
luftveiene, ingen curarisering. 
Alle ringt til dagen etter. 
Lavere maks smertescore. 
Ingen signifikant forskjell i rescue 
opioid. 
Hjemmedosering med Paracet og  
NSAID. 
 
Det ble litt kortere operasjonstid, da 
pasienten ble kjørt rett ut. Men ingen 
forskjell i kvalme eller oppkast. 
Det ble gitt mer Zofran. 1 pasient ble 
dehydrert og re - innlagt. 3 re - 
blødninger. 

Konklusjonen er at armert larynx-
maske er mer pasientvennlig og like 
trygt som intubasjon ved tons. og 
adtons. 

5: Eldre pasienter til 
mammaoperasjon. 

Fred Andersen, overlege, 
Haukeland Universitetssykehus 

Man vil kunne behandle flere i andel 
og antall. 
Hvem skal stilles krav til? 
Pasient eller helsevesen? 
De så et lavere kostnadsnivå, 
Man antar mindre 
konfusjon(forvirring), 
Økt mobilitet, 
Mindre infeksjoner og ikke minst….: 
Bunken blir mindre! 

Man så at det er generelt bedre for 
pasienter med ASA 3-4. 
Disse pasientene var ikke direkte 
tenkt til dagkirugi, men vurdert 
individuelt. 
 
Fant 9 pasienter som passer til denne 
form for behandling. 
6 pasienter dro rett hjem og 3 lå over 
til dagen etter.. 
Disse fikk Remi, mye lokal og 
premedikasjon etter liste. Lite smerte, 
dren fjernet dagen etter.  
 
Man brukte mye mindre tid pr. 
pasient og i denne eldrebølgen er 
dette vesentlig. 
 

Dr. Andersen avsluttet med et 
morsomt dikt ! 

 

 

 

Nye muligheter - trender 
i dagkirurgien.  

Innleder og møteleder: Johan 
Ræder. 

Johan Ræder innledet siste sesjon på 
Vintermøtet med å si at den nye 
teknologien, befolkningens økede 
kunnskap om muligheter, nye 
kompetanse og av dette nye 
forventninger til vært helsevesen. 

Det kan nevnes: Internett, 
konkurranseutvikling mellom for-
skjellige helseaktører, pasient-
rettigheter og nye kvalitetskrav. 

Han så for se nye trender, visjoner og 
også nye muligheter i dagkirurgien. 
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1: Safe-Surgery – sjekklister 
i anestesien . 

 

Eirik Søfteland og Arvid S 
Haugen, Haukeland 
Universitetssykehus. 

Bakgrunn for prosjektet var en 
bestemmelse fra WHO som initierte 
en allianse for trygg kirurgi. I gang-
satt en kampanje på 8 sykehus i 8 
byer i verden. Dette ble vedtatt 
innført i Helse –Vest 2008, men 
prosjektet startet  desember 2009. 
Det er nå innført på Voss og i Helse 
Førde. 

På Haukeland er det innført med 
hjelp av alle klinikkdirektører på 
Orto, Hjerte/thorax, nevro og i 
kirurgisk klinikk. 

 Nå skal det implementeres på Hode 
–Hals, KKB og Øye. 

Det var mye arbeid å gjennomføre 
dette, men alle i dag er positive til å 
gjennomføre trygg kirurgi. Det har 
vært et renn av forskjellige sjekklis-
ter som skulle prøves ut, men man 
har kommet frem til det som passer 
for norske forhold på norske 
operasjonsstuer. 
 
Den er tre-delt og er ikke en prose-
dyre, men sjekk-liste. Listene er til-
passet hver seksjon. Dette er et sam-
arbeid mellom anestesisykepleier og 
operasjonssykepleier. Man sjekker i 
felleskap. 
 
Man har time-out i starten på hver 
operasjon og presenteres i teamet. 

Kirurg må f. eks si navn på pasient, 
hvilken type operasjon og hvilken 
side pasienten skal opereres på. Dette 
gjelder både akutte og elektive 
pasienter. 
  
Disse sjekklistene som er i bruk er 
oversatt av Norsk kunnskapssenter. 
Det er flere prosjekter som er med på 
dette.  UIS og London er med. 
Det skal ende opp i flere masteropp-
gaver og i doktorgradsarbeider. 
Mange fra Bergen er trukket frem i 
media og dette er et prosjekt som må 
videreføres for at dampen skal holdes 
oppe på dette området. Spennende og 
stort prosjekt. 

 

2: ACL-operasjon som 
dagkirurgi 

 

Fred A. Andersen, overlege, 
Haukeland Universitetssykehus 

Bærende eller vaklende ? 
Det er ikke så mange operasjoner 
dette dreier seg om: ca. 163. Det var 
153 som var planlagt dagkirurgiske. 
Disse er foretatt på sentraloperasjon. 
Det er rekonstruksjon vha hams-
tringssteknikken. 10 % er under 18 
år. 

Det er en fast prosedyre med 
medikamenter, type anestesi , 
operasjon, smertebehandling, post-
operativ oppfølging  av samme spl på 
dagkirurgen, med opplæring av 
antitromboseinjeksjoner hjemme og 
oppfølging av fysioterapeut som er 
utgangspunkt for denne undersøk-
elsen. Pasienten skal til kontroll etter 

8 uker og blir ringt til dagen etter 
operasjonen. 

Resultatet av undersøkelsen viser at 
det er ok med ACL-rekonstruksjon 
som dagkirurgi. Det var 8,5% som 
ble innlagt operasjonsdagen og 
10,5% etter 5-7 dager. Pasientene 
hadde moderate smerter operasjons-
dagen og første postoperative dag.  
Pasientene var svært fornøyde og det 
skjedde ingen alvorlige pasienthend-
elser. 

 

 

 

 

3: Dagkirurgi i Århus, 
Danmark. 

 

Sven Felsby, overlege, Århus. 

Dagkirurgien på Århus foregår i 
kjelleren på sykehuset. Det er ca. 400 
operasjoner i året, så en liten drift 
med egen anestesilege og faste 
sykepleiere. Man legger ikke stor 
vekt på ASA-gruppering, men 
selekterer pasientene ut fra andre 
kriterier. Blant annet blir en ASA 1 
pasient med Schizofreni innlagt, men 
man kan godt ta en ASA 3 pasient 
som greier seg selv. Litt humoristisk 
sagt så er nok ”påkledningstesten” 
den viktigste. 

Man vurderer helheten. De tar også 
pasienter med høy BMI. Det er 
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helheten som må vurderes. Han 
fokuserer på å være ”føre var”. 
Det legges alltid lokal og gjerne 
sårkateter der det kan brukes.. 
Man bruker NSAID iv, mye mer enn 
morfin og andre opioider. 
Da har man erfart en raskere 
mobilisering. 

Det tas ikke thorax, EKG eller 
blodprøver hvis ikke det er spesifikke 
grunner for dette. Som f. eks: anemi, 
antikoagulerende behandling, eller 
mistanke om patologi. 

Pasientene får være alene hjemme, 
men info er gitt slik at pasienten kan 
komme rett inn på sykehuset om de 
ringer og har problemer. 

 

4: Å tenke nytt i offentlige 
sykehus /omorganisering i 
ØNH avdelingen. 
Rikshospitalet. 

 

Ovl Terje Osnes, Avd. sjef, ØNH , 
OUS /RH 

ØNH avdelingen på RH er til nytte 
for andre ØNH avdelinger i landet. 
Det er regionsavd for kreftutredning, 
og kirurgi. Man er også cochlea- 
spesialist og legger inn disse. 

Det er høy faglig kompetanse, og alle 
vanlige ØNH-diagnoser er eksklud-
ert, om de ikke har tilleggsdiagnoser. 
Det er 22000 konsultasjoner i året på 
poliklinikk. 2300 innleggelser, ca 
3000 operasjoner. Derav er 1664 

dagpasienter og 1770 er innelig-
gende. Dagkirurgi foregår på 2 stuer 
og inneliggende på 3 stuer. 
Det er 33 leger. 
Historikk: I 2004 skjedde en fusjon 
med Ullevål, det var da overbelegg 
på sengepost og altfor lange vente-
lister. I 2008: Kutt av legestillinger, 
og på inneliggende sengepost/ 
oprerasjonsstuer. 
Det var behov for redesign. 
Det var nå altfor mange pasienter. 
Overlevelse for pasienten påvirkes av 
forsinket behandlingsstart. Det viser 
seg at én måned forsinket behand-
lingsstart kan gi 10 %reduksjon på 
langtidsoverlevelse. 

Derfor er viktigheten av fast-track 
bevist. 

Det var mange utfordringer: 

 Overfylte sengeposter, lange 
ventetider , særlig på 
Cocleaimplantat og anne kirurgi. 

Man så nødvendigheten til å se på 
mulighet for mer dagkirurgi og endre 
på pasientlogistikken. 
Man hadde hatt flere komplekse 
pasientforløp . 
Dette måtte endres og man måtte få 
en mer strømlinjeformet 
koordinering sågar på dagkirugien 
som på sengeposten. 
Mange inngrep kan gjøres som 
dagkirurgi. Det er 
overvåkingsbehovet som avgjør om 
pasienten skal være inneliggende. 
Man så på mulighetene med 
sammedagsinnleggelse, utredning 
som dagbehandling og mer 
komplekse inngrep som dagkirugi. 
Man så på viktigheten av god 
koordinering og etter hvert så prøvde 
man se på pasienten som en pakke og 
koordinator som en reiseleder. Den er 
nøkkelen til effektiv flyt. 
Man har spesielle utfordringer med 
ØNH pasienten. Mange inngrep er i 
luftveier og respirasjons utfordringer 
kan være komplekse. Blødninger, 
vanskelige intubasjoner. 

 Teknisk kompliserte inngrep etc, er 
ikke alltid lik svære store 
komplikasjoner. . Det viste seg at 
Karolinska i Sverige hadde fokus på 
pasientforløp og det viste seg at 
pasienten ofte hadde det bedre som 
dagkirurgisk pasient fremfor 
inneliggende. Man hadde forskjellige 
forløp og de ble integrert i den 
daglige driften, slik at rutinen ble 
god. Se slide i fordragsholders 
presentasjon på NORDAF.no. 

Spesielle tiltak som kan trygge dette 
er:  

• Unngå dren, 
• Trendelelnburg, 
• PEEP, 
• Skånsom oppvåkning, 
• Unngå post opr. kvalme, 
• GOD HEMOSTASE, 
• Og nevromonitorering. 

Nøkkelfaktorer er: 
God planlegging, trenede kirurger, 
være fleksible og kunne legge inn 
underveis, god back up og kunne 
overvåke der det er nødvendig. 

Konklusjon: 

Dagbehandling og dagkirurgi gir økt 
kapasitet. 
Teknisk avanserte inngrep kan gjøres 
som dagkirurgi med kompliserte 
forløp. 
 Dagkirurgi kan integreres og 
flexibilitet og integrasjon gir rom for 
å tøye grenser. 
Nytenkning og risikovurderinger 
underveis. 
 All dagkirurgi er underfinansiert !!! 
 

 

 (Se alle presentasjoner linket til 
hvert foredrag på programmet for 
”Vintermøtet 2011 på 
www.nordaf.no.) 
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DAGKIRURGISKE DRG-TAKSTER OG INCENTIVER 
 
 

 
 
Av Johan Ræder,  
Seksjonsoverlege/Professor                                         
Avdeling for Anestesiologi 
Oslo Universitetssykehus – Ullevål 
(etter avtale omarbeidet av Jørgen 
Nordentoft) 
 
I forbindelse med NORDAF sitt 
vintermøte 2011, under den politiske 
formiddagssesjon fredag, stilte adm. 
dir. Bente Mikkelsen under hennes 
innlegg om ”DRG-satser og den 
dagkirurgiske situasjon i Helse Sør-
Øst” følgende spørsmål til salen:  
 
1)   Hvorfor har andel dagkirurgi 
stabilisert seg på ca 60% av totalt 
antall inngrep de siste 4-5 år og 
ikke økt opp mot 70-80% slik som 
man ser i enkelte andre land (eks 
USA)? 
2)   Hvorfor er det såpass stor 
forskjell i andel mellom relativt 
sammenlignbare helseforetak; eks: 
Telemark (55%) – Vestfold (62%) 
– Østfold (68%)  (NB: forbehold 
om eksakte tall!-JR) 
 
I det etterfølgende har også 
avdelingsdirektør Leena Kiviluoto, 
(som også hadde innlegg denne 
formiddag om samme emne) fra 
Helsedirektoratets avdeling som 
behandler saker vedr. DRG-systemet, 
vært involvert i nedenstående 
diskusjon. 

 
Johan Ræder har svart Bente 
Mikkelsen og Leena Kiviluoto 
følgende:  
 
Konklusjon, spørsmål 1: 

- Noe har skjedd slik at 
positiv utvikling har stoppet 
opp: 

o Mangel på ildsjeler 
o Mangel på 

styring/ledelse  
o Manglende/negativ

e incentiver 
 
Konklusjon 2: 

- Det er potensiale for at 
endel aktører på noen felter 
kan/bør gjøre mer 
dagkirurgi. 
 

UTDYPENDE 
KOMMENTARER: 
A)    Ildsjeler finnes de fleste steder i 
større eller mindre grad, men de må 
ofte lokkes frem og 
stimuleres/oppmuntres for at de kan 
få utfolde seg (dvs. rammevilkår fra 
ledelse og system) 
 
B)    Dagkirurgien har vært relativt 
problemfri de fleste steder: tilnærmet 
ingen alvorlige 
pasientklager/hendelser, stabilt og 
tilfreds personale, gode 
mellomledere, grei økonomi. 
Dette har gjort at foretaksledelsene 
ikke har prioritert å bruke mye tid på 
dagkirurgi eller utvikle dagkirurgi 
videre. 

• Et eksempel er det ny-
etablerte Oslo 
Universitetssykehus hvor 
man ennå ikke har sagt noe 
fra sentralledelsen om 
hvordan man har tenkt seg 
dagkirurgi organisert og 
utviklet. Resultatet er at 
dagkirurgi på dette store 
sykehuset (25 000 dagkir 
inngrep per år) er fordelt på 

15-25 forskjellige steder, 
hvorav kun 3-5 drives som 
dedikerte enheter med en 
klar og kostnadseffektiv 
driftsform.  

• Et annet eksempel kan være 
Sykehuset Telemark, hvor 
man har hatt en god total 
økonomi for hele foretaket 
sammenlignet med andre, 
og således inntil nylig ikke 
har følt noe press for å bli 
enda mer kostnadseffektive 
ved å øke andel dagkirurgi. 

 
C)    Fra siste året (2010 ") har det 
skjedd en vesentlig endring i DRG-
satser for dagkirurgi. Tidligere var 
DRG for et gitt inngrep den samme 
uavhengig av om pasienten var 
innlagt eller ikke. Hvis pasienten var 
innlagt med tilleggsdiagnoser, så 
kunne DRG bli høyere ved 
innleggelse. Fra og med 2010 så er 
DRG blitt differensiert slik at satsen 
for dagkirurgi gikk ned og satsen for 
innleggelse gikk opp for samme 
inngrep. Det kan være riktig at 
satsene for dagkirurgi går noe ned i 
forhold til andre sektorer med 
”dårligere” ISF satser: kroniske 
pasienter, psykiatri, traumer, 
intensivpasienter osv, men dagkirurgi 
konkurrer ikke med disse! Dagkirurgi 
konkurrerer med samme inngrep 
gjort som innleggelse og her er 
forskjellen i satser blitt altfor stor. 
Årsaken til dette er at satsen for 
innleggelse er beregnet ut fra et 
gjennomsnitt for alle innleggelser, 
inkludert de med svære og langvarige 
komplikasjoner, slik at satsen er blitt 
uforholdsmessig høy for en 
ukomplisert pasient som ligger over i 
sykehuset (eller på sykehotellet!) til 
neste døgn før hjemsendelse. 
Dette har man tenkt på i 
bestillerdokumentene til foretakene 
ved å presisere at man forutsetter 
som en overordnet føring at 
foretakene satser på videreutvikling 
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av dagkirurgi. Implisitt at slik 
satsing skjer uavhengig av 
snevre DRG-regnestykker.   
Den sterke føringen i 
bestillerdokumentet og  
 
ekstra muligheter for detaljert 
kontroll av dagkirurgiandeler 
resulterer i at det neppe er noen 
aktører som vil våge (!) å redusere 
andel dagkirurgi for å tjene mer 
penger på innleggelse. Men det vil 
være aktører som kanskje vil nøle 
med å bygge ut dagkirurgi videre, 
når de økonomiske konsekvensene 
blir så negative! 
 
Et lite regneeksempel: 
Tenkt tilfelle at jeg sitter som 
avd.leder for en gynekologisk 
avdeling som i dag stort sett gjør 
hysterektomier og store myom 
reseksjoner med innleggelse  til neste 
dag etter inngrepet. Ekstra kostnad 
ved innleggelse på avdelingen, ca 
3000 kr/natt eller sykehotellet, ca. 
700 kr per natt. 
DRG 355 = 2,014 poeng, dvs 73 431 
kr i DRG, 40% blir 29 372 kroner 
(2010 satser) 
Jeg vurderer om jeg skal legge om 
slik at en vesentlig del av disse 
pasientene nå blir dagkirurgiske og 
reiser samme kveld. 
DRG 355O = 0,76 poeng, dvs 27 332 
kr i DRG, 40% blir 10 933 kroner 

Ved en slik omlegging ”mister” 
avdelingen/sykehuset/Helse Sør-Øst  
18 439 kr per pasient ! (med 40% 
refusjon). 
Spørsmålet er om ”jeg” vil bruke 
mye tid og krefter på en slik ”riktig 
og ønsket” omlegging? 
I et ideelt samfunnsperspektiv bør jeg 
gjøre det, men incentivene er svært 
negative for foretak/sykehus/avdeling 
(hvem som ”taper” er avhengig av 
hvordan ISF refusjon fordeles 
nedover i systemet)  
Dette regne-eksemplet er ikke 
enestående, mange lignende 
eksempler kan gjøres for eks 
ryggoperasjoner, ortopedi, 
laparoskopiske inngrep etc, hvor det 
er potensiale for å øke bruken av 
dagkirurgi.  
 
Jeg har møtt flere avdelingsledere 
som sier at de nok har slike 
regnestykker i bakhodet i sin 
pressede økonomiske hverdag, men 
slikt flagges nok ikke alltid offisielt 
skriftlig og utad. 
Jeg har også hørt om konkrete 
eksempler hvor pasienter formelt er 
innlagt (men drar hjem samme dag 
med ”permisjon”) eller bookes inn på 
sykehotellet for å få inngrepet 
klassifisert som innleggelse. Dette 
siste er selvfølgelig ”ulovlig” og bør 
uansett ikke forekomme, men 
grenseoppgangene vil noen ganger 
være vanskelige og uangripelige i 
ettertid ved kontroll. 

 
FORSLAG TIL 
FORANDRINGER 
   En mulig løsning er å differensiere 
innleggelse bedre, eks at en 
ukomplisert innleggelse over natten 
gir en ISF uttelling som maksimalt 
blir 1-2000 kroner høyere (svarende 
til nattpris på sykehotel - 
lettsengepost), mens innleggelse med 
komplikasjoner, flere netter etc kan 
ha den "høye" DRG som tilsvarer 10-
20 000 ekstra. 
Den andre muligheten er selvfølgelig 
å gå tilbake til det "gamle" systemet, 
som mange andre land har fremdeles, 
nemlig at et gitt inngrep gir samme 
uttelling enten det gjøres 
dagkirurgisk eller inneliggende, men 
at man harkoder og satser for 
innleggelse når denne er begrunnet i 
tilleggsdiagnoser, tilleggsprosedyrer 
eller definerte komplikasjoner. Om 
satsen for dagkirurgi blir noe lavere 
for å harmonere med andre sektorer 
er ikke avgjørende, hovedsaken er at 
satsen ikke er for lav i forhold til 
innleggelse. 
Jeg og ledelsen i Nordaf (v/avd. 
overlege Jørgen Nordentoft) lar oss 
selvfølgelig gjerne innkalle til møter 
eller andre fora hos våre 
helsemyndigheter for å utdype 
budskapet vårt ytterligere. 
 

Utvalgte DRG grupper m/vekting 2010. (O = dagkirurgi) 
1 poeng = 35 964 kr  
   
Øyeinngrep:  
 36D Andre større inngrep på øyet 1,508 
 36O Op på corpus vitreum, choroidea, retina, dagkirurgisk behandling 0,579 
 37 Op på orbita inkl enukleasjon/eviscerasjon av øye 1,068 
 37O Op på orbita inkl enukleasjon/eviscerasjon av øye, dagkirurgisk behandling 0,571 
 38 Intraokulære op hovedsaklig på regnbuehinne ITAD 1,119 
 38O Intraokulære op hovedsaklig på regnbuehinne ITAD, dagkirurgisk behandling 0,421 
 41 Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer  0-17 år 0,844 
 41O Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer, dagkirurgisk behandling 0,372 
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 42 Op for glaukom & op på glasslegemet ITAD 0,849 
 42O Op for glaukom & op på glasslegemet ITAD, dagkirurgisk behandling 0,361 
   
ØNH:   
 55 Diverse operasjoner på øre/nese/hals 0,688 
 55O Diverse større operasjoner på øre/nese/hals, dagkirurgisk behandling 0,349 
 55P Andre mindre operasjoner på øre/nese/hals, dagkirurgisk behandling 0,391 
 56 Plastiske operasjoner på nesen 0,730 
 56O Plastiske operasjoner på nesen, dagkirurgisk behandling 0,344 
 57 Tons./adenoid op ekskl -ektomi > 17år 1,343 
 58 Tons./adenoid op ekskl -ektomi 0-17 år 0,672 
   
Hjerte-kar kirurgi  
104B Operasjon på flere hjerteklaffer eller en hjerteklaffoperasjon m/bk 6,306 
104O Operasjoner på hjerteklaff inkl hjertekateterisering, dagkirurgisk behandling 6,093 
119O Inngrep for åreknuter, dagkirurgisk behandling 0,405 
   
Gastrokirurgi  
149 Større operasjoner på tynntarm & tykktarm u/bk 2,509 
149O Større operasjoner på tynntarm & tykktarm, dagkirurgisk behandling 2,509 
150 Operasjon for tarmadheranser m/bk 4,758 
151 Operasjon for tarmadheranser u/bk 1,854 
151O Operasjon for tarmadheranser, dagkirurgisk behandling 1,854 
152 Mindre operasjoner på tynntarm & tykktarm m/bk 2,447 
153 Mindre operasjoner på tynntarm & tykktarm u/bk 1,533 
153O Mindre operasjoner på tynntarm & tykktarm, dagkirurgisk behandling 0,344 
156 Op på spiserør, magesekk & tolvf. 0-17 år 2,939 
156O Op på spiserør, magesekk & tolvfingertarm, dagkirurgisk behandling 0,757 
157 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm m/bk 1,559 
158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm u/bk 0,665 
158O Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm, dagkirurgisk behandling 0,266 
159 Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år m/bk 1,722 
160 Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år u/bk 0,868 
160O Brokkop ekskl inguinal & femoral, dagkirurgisk behandling 0,311 
161 Inguinal & femoral brokkop > 17år m/bk 0,837 
162 Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk 0,737 
162O Inguinal & femoral brokkop, dagkirurgisk behandling 0,329 
494 Laparoskopisk kolecystektomi u/eksplor av gallegang u/bk 1,581 
494O Laparoskopisk kolecystektomi u/eksplor av gallegang, dagkirurgisk behandling 0,786 
267 Perianale inngrep & operasjoner for sakralcyste 0,513 
267O Perianale inngrep & operasjoner for sakralcyste, dagkirurgisk behandling 0,172 
   
Ortopedi   
215C Operasjoner på kolumna, ekskl spondylodese u/bk 1,677 
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215O Operasjoner på kolumna ekskl spondylodese, dagkirurgisk behandling 0,961 
215C Operasjoner på kolumna, ekskl spondylodese u/bk 1,677 
215O Operasjoner på kolumna ekskl spondylodese, dagkirurgisk behandling 0,961 
216 Biopsier fra skjelett-muskelsystemet & bindevevet 1,539 
216O Biopsier fra skjelett-muskelsystemet og bindevev, dagkirurgisk behandling 0,403 
217 Sårrev & hudtranspl ekskl hånd pga traume/sykd i HDG 8 4,737 
217O Sårrev & hudtranspl ekskl hånd pga traume/sykd i HDG 8, dagkirurgisk behandling 0,691 
220 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop 0-17 år 1,004 
220O Op på humerus & kne/legg/fot ekskl hofte, lår, fot dagkirurgisk behandling 0,440 
221 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop m/bk 2,253 
222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u/bk 1,092 
222O Operasjoner på kneledd ekskl proteseop, dagkirurgisk behandling 0,514 
223 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese m/bk 1,539 
223O Større op på humerus/albue/underarm, dagkirurgisk behandling 0,743 
224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk 1,026 
224O Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese, dagkirurgisk behandling 0,517 
225 Operasjoner på ankel & fot 0,922 
225O Operasjoner på ankel og fot, dagkirurgisk behandling 0,324 
226 Bløtdelsoperasjoner ITAD m/bk 1,714 
227 Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk 0,864 
227O Bløtdelsoperasjoner ITAD, dagkirurgisk behandling 0,403 
228 Op på håndledd/hånd/tommel m/bk eller leddprotese håndledd/hånd 1,232 
228O Større op på håndledd/hånd/tommel, dagkirurgisk behandling 0,537 
229 Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon på overekstremitet 0,824 
229O Op på håndledd eller hånd ekskl større leddop, dagkirurgisk behandling 0,449 
230 Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat fra hofte/femur 0,769 
230O Lokal eksisjon og fjerning av osteosyntesmat fra hofte/femur, dagkirurgisk behandling 0,300 
231 Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur 0,792 

231O 
Lokal eksisjon og fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur, dagkirurgisk 
behandling 0,302 

232 Artroskopi 0,855 
232O Artroskopi, dagkirurgisk behandling 0,364 
233 Op på skjelett-muskelsystem og bindevev ITAD m/bk 2,534 
234 Op på skjelett-muskelsystem og bindevev ITAD u/bk 1,181 
234O Op på skjelett-muskelsystem og bindevev ITAD, dagkirurgisk behandling 0,440 
   
Gynekologi  
361 Gynekologisk laparoskopi & sterilisering via laparotomi (note 1) 0,694 
361O Gynekologisk laparoskopi & sterilisering ved laparotomi, dagkirurgisk behandling (note 1) 0,295 
355 Op på uterus/adn pga ikke ovar/adn malign sykd u/bk 2,014 
355O Op på uterus/adn pga ikke-ovar/adn malign sykd, dagkirurgisk behandling 0,760 
356 Rekonstruktive gynekologiske inngrep 1,187 
356O Rekonstruktive gynekologiske inngrep, dagkirurgisk behandling 0,372 
357 Op på uterus/adn ved ovar/adn malign sykdom 2,712 
357O Op på uterus/adn pga godartet sykd i ovar/adn , dagkirurgisk behandling 1,054 
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361 Gynekologisk laparoskopi & sterilisering via laparotomi (note 1) 0,694 
361O Gynekologisk laparoskopi & sterilisering ved laparotomi, dagkirurgisk behandling (note 1) 0,295 
   
   
Mammakirurgi  
258 Total mastektomi ved ondartet svulst u/bk 0,928 
258O Total mastektomi ved ondartet svulst, dagkirurgisk behandling 0,434 
259 Annen mammaoperasjon ved ondartet svulst m/bk 0,909 
260 Annen mammaoperasjon ved ondartet svulst u/bk 0,700 
260O Subtotal mastektomi ved ondartet svulst, dagkirurgisk behandling 0,323 
261 Mammaop ved godartede sykd ekskl biopsi/lokal eksisjon 1,032 
261O Mammaop ved godartede sykd ekskl biopsi/lokal eksisjon, dagkirurgisk behandling 0,582 
262 Mammabiopsi & lokal eksisjon ved godartede sykdommer 0,759 
262O Mammabiopsi & lokal eksisjon ved godartede sykdommer, dagkirurgisk behandling 0,267 
501A Rekonstruksjon av bryst m/bk 2,306 
501B Rekonstruksjon av bryst u/bk 1,225 
501O Rekonstruksjon av bryst, dagkirurgisk behandling 0,397 
502 Mastektomi med rekonstruksjon av bryst v/ ondartet svulst 1,537 
509 Andre operasjoner på bryst 1,027 
509O Andre operasjoner på bryst, dagkirurgisk behandling 0,358 
   

 

" #

!

Dagkirurgi omfatter operationer hvor 
patienten møder, opereres og sendes 
hjem samme dag. Det benævnes også 
sammedags-kirurgi og ambulant 
kirurgi. Definitionen er flydende; 
dag-kirurgisk aktivitet i USA er 
f.eks. defineret som en kontakt med 
klinikken på <24 timer. 

Dagkirurgi har i de sidste 10 år 
gennemgået en udvikling, hvor 
operationer, der tidligere krævede 
flere døgns indlæg-gelse, nu kan 
gennemføres i dagkirurgisk regi. 
Komorbiditet behøver ikke længere 
at betyde indlæggelse. Disse tiltag 
har kunnet lade sig realisere på grund 

af frem-skridt inden for anæstesiologi 
og kirurgisk teknik. 

Nye kirurgiske teknikker 

Et stort antal operationer udføres nu 
overvejende dagkirurgisk, eller vil 
kunne flyttes til dagkirurgisk regi: 

• Lap. cholecystektomi 
• Lap. fundoplicatio 
• Laminektomi ved 

diskusprolaps 
• Alle mulige endoskopier og 

arthroskopier med 
tilhørende kirurgi 

• Ligamentrekonstruktioner  

• Laparoskopiske indgreb på 
ovarier og tubae, bl.a. 
cystefjernelse og 
sterilisation. 

• hysterektomi (traditionel 
eller laparoskopisk assisteret 
vaginal, totalt 
laparoskopisk) 

• Staging af uteruscancer 
• Kolporrhafia ant. + post. 

(cystocele/rectocele) 
• Glandelstaging af 

prostatacancer 
• Ureterstensfjernelse 
• Lap. nefrektomi 
• Ureterstent (JJ-kateter) 
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• Kryoterapi af nyre- og 
prostatacancer 

• Mammareduktion og andre 
plastikker 

• Tonsillektomi, bronkoskopi 
 

Overgangen til laparoskopiske 
indgreb og det lavere postoperative 
smerteniveau muliggør udskrivelse 
på operationsdagen i stedet for flere 
dages indlæggelse. 

Flere lande har ambitiøse mål om at 
70% af al elektiv kirurgi på sigt skal 
overgå til dagkirurgi. Det virker 
realistisk, også i Danmark. 

Derudover kan man arrangere, at 
også subakutte patienter opereres 
dagkirurgisk. F.eks. kan patienter 
med colles fraktur primærbehandles 
på skadestue og derefter sendes hjem 
med en dagkirurgisk operationstid 
næste dag. "Pakkeforløb" ved 
cancerudredning kan integreres i 
booking til dagkirurgi, f.eks. 
stadieinddeling af uteruscancer. 

 

Selektion af dagkirurgiske patienter 

Normalt vurderes patienters egnethed 
til operation ud fra deres 
kardiovaskulære status. Det er 
imidlertid ikke nogen god prædiktor 
for et succesfuldt dagkirurgisk 
forløb: Vi ser patienter med svær 
hjerte- eller lungesygdom, der klarer 
fuld bedøvelse til f.eks. 
kontrolcystoskopi hver 3. måned 
uden problemer. På den anden side 
får vi henvist "raske" patienter, der 
ikke forstår den givne information, 
ikke formår selv at klæde sig om og 
som er utrygge. Disse patienter 

kræver en dedikeret fuldtidsledsager i 
et dagkirurgisk forløb, medbragt 
hjemmefra. Hvis dette ikke er muligt 
er de bedre tjent med operation under 
indlæggelse. 

Det kan komme som en overraskelse 
for mange, men der er kun få 
problemer forbundet med at bedøve 
og operere patienter med betydende 
komorbiditet i dagkirurgisk regi. På 
forfatternes afsnit modtager vi 
patienter med mb. cordis, 
insulinkrævende diabetes, KOL, 
blødersygdom, adipositas med 
BMI>30, ptt. i AK-behandling etc. 
Det vil være muligt for de fleste 
dagkirurgiske afsnit med en fast 
speciallæge i anæstesiologi til stede 
(1). En måske relevant undersøgelse 
er i så fald "omklædningstesten" - 
kan pt. selv klæde sig om på < 10 
minutter? Hvis ikke dette kan lade 
sig gøre, kan det være et vink om at 
en kort indlæggelse vil være det 
bedste for alle parter. Den historiske 
baggrund for at mange af disse 
patientgrupper er blevet visiteret til 
indlæggelse, skal måske søges i at de 
dagkirurgiske afsnit ved etableringen 
har været fokuseret på minimal 
bemanding og maksimal udnyttelse. 
Men ikke bare er overgangen til 
dagkirurgi ressourcebesparende for 
sygehuset som helhed - patienterne 
drager også nytte af det i form af 
signifikant mindre grad af 
postoperativ kognitiv dysfunktion i 
forhold til tilsvarende operation 
under indlæggelse (2). 

Opgørelse af 228 TUR-B ptt. i 
forfatternes afsnit viser at tiden i 
afsnittet (operation + hvilestue) var 3 
timer for ASA I og 3! time for ASA 
III ptt. 

Men dagkirurgiske afsnit er ikke ens. 
Forfatterens afsnit har ingen portører 
tilknyttet, og patienterne skal derfor 
kunne flytte sig til og fra 
operationslejerne. Andre afsnit har 
ikke mulighed for umiddelbart at 
indlægge patienter, der viser sig at 
have behov for postoperativ pleje 

eller behandling. Det kræver et 
omhyggeligt valg af patienter. 

Børn er selvskrevne patienter til 
dagkirurgi. De slipper for 
indlæggelse og kan hurtigt vende 
hjem til trygge rammer. 

Information og samarbejde 

Når det dagkirurgiske afsnit 
organiseres som en selvstændig 
afdeling, kan personalet varetage alle 
funktioner: modtagelse, anæstesi, 
operation, observation og 
information ved hjemsendelse. Det 
muliggør en effektiv 
arbejdstilrettelæggelse, en 
sammenhængende information til 
patienten og en enkel mulighed for 
kontakt mellem egen læge og det 
dagkirurgiske afsnit ved patienter 
med komplicerende lidelser. 

Prøvetagning før dagkirurgi 

Traditionelle præoperative prøver 
(Hb, væsketal, EKG, thoraxrtg.) er 
ikke vist at have værdi for 
gennemførelsen af et sikkert 
perioperativt forløb. Prøverne kan 
hos langt størstedelen af alle 
patienter uanset ASA status springes 
over. Et forslag til indikation for 
prøver kan være: 

EKG: ved mistanke om ikke-erkendt 
rytmeforstyrrelse 

s-creatinin: ved mistanke om 
progression i nyresygdom 

INR: efter protokolleret pause med 
AK-behandling (forfatterne bruger 
bærbart apparatur). 

P-glukose: Med bærbart apparatur på 
op-dag ved diabetikere. 

Behandling med diuretika eller 
antihypertensiva udgør ikke 
indikation for væsketal før anæstesi 
og operation. Elektrolytstatus burde 
snarere kontrolleres før en tur til 
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stranden, men det kan man få svært 
ved at overtale patienterne til. 

 

Hjerte- og lungesygdom 

En funktionsanamnese giver i de 
fleste tilfælde fyldestgørende 
information om kardiopulmonal 
status. Supplerende undersøgelser 
kan være nødvendige ved mistanke 
om pulmonal hypertension eller 
ve.ventrikelsvigt. Ekkokardiografi 
eller FATE er et relevant grundlag 
for klinisk beslutningstagning før og 
under anæstesi.  

Adipositas 

Der er evidens for at morbidt adipøse 
kan opereres dagkirurgisk på linje 
med normalvægtige, men som ved 
andre ptt. er det relevant at kende til 
komorbiditet: NIDDM, søvnapnø, 
hjertesvigt (3). 

Der er ikke indikation for at intubere 
alene pga. overvægt. Der skal 
intuberes efter de samme 
retningslinjer som hos 
normalvægtige. 

Man skal ved booking påregne 
længere tid til modtagelse, 
anæstesiindledning, kirurgi og 
rekonvalescens. 

Anæstesiteknik (Skejby fortolkning) 

1. Propofol-remifentanil-LMA 
suppleret med i.v. NSAID 
og evt. opioid afh. af graden 
af postoperativ smerte. 
Intubation ved laparoskopi i 
de fleste tilfælde - LMA kan 
i nogle tilfælde anvendes. 

2. Propofol-alfentanil generel 
anæstesi med spontan 
respiration med iltbrille til 
kortvarige indgreb. 

3. Sedation med propofol og 
opioid. 

4. Til specielle tilfælde 
(invaliderende PONV trods 
profylakse, vanskelig 
luftvej) lægges spinal 
anæstesi med ropivakain 
5mg/ml, der giver kortere 
varende motorisk blokade. 
Da ptt. stadig mobiliseres 
sent i forhold til GA, er 
metoden ikke egnet som 
rutine. 

Smertebehandling 

Effektiv smertebehandling baseres på 
multimodale principper, det vil sige: 

- anvendelse af regional anæstesi i 
videst muligt omfang 

- gradueret brug af systemiske 
analgetika: 

 Paracetamol (alle indgreb) 

 NSAID (de fleste indgreb) 

 Morfika (Større indgreb 
med betydende postoperative 
smerter) 

 

Regional anæstesi anvendes som 
kirurgisk anæstesi, men også som 
postoperativ smertebehandling, 
eksempelvis skalenerblok ved 
skulderkirurgi, aksilblok til kirurgi på 
distale OE og femoralisblok til 
knækirurgi. Sårkateter anlagt 
peroperativt i operationssåret kan 
tilsluttes pumpe med indgift af 
lokalanalgetikum kontinuerligt. Med 
instruktion kan patienten selv fjerne 
sårkateteret i eget hjem efter endt 
infusion, typisk efter 2 døgn. Den 
mekaniske engangspumpe smides 
væk af patienten. 

 

Alle patienter bør modtage 
paracetamol. 

Alle pånær patienter med 
nyreinsufficiens eller inkompenseret 
hjertesygdom kan modtage NSAID-
præparater. Ptt. med ulcus- eller 
dyspepsianamnese kan få NSAID 
under dække af 
protonpumpehæmmer. Frygten for 
forsinket heling ved 
ortopædkirurgiske indgreb har vist 
sig ubegrundet, og nyligt publicerede 
advarsler vedrørende kardiel 
morbiditet under NSAID-behandling 
er ikke relevante for 
korttidsbehandling ifm. kirurgiske 
indgreb. 

Ved yderligere smerter anvendes 
perorale morfika, evt. medgivet 
patienten fra klinikken. 

Sygehusapoteket kan levere 
medicinpakker, skræddersyet til 
specifikke indgreb. 

Hvilken fast medicin skal pauseres? 

Som hovedregel bør patienten 
fortsætte med egen medicin, også i 
operationsdøgnet: 

fast morfika- eller 
benzodiazepinbehandling: pt. skal 
fortsætte med denne behandling i 
operationsdøgnet for at undgå øgede 
smerter og abstinenssymptomer. 

!-blokkere: Bør gives i 
operationsdøgnet. 

!2-agonister og 
inhalationssteroider:Bør fortsætte i 
operationsdøgnet. Det er en god ide 
at bede pt. medbringe sædvanlige 
bronkolytika. 

 

Steroid:Hvis pt. tager sin sædvanlige 
morgendosis, er der ikke behov for 
supplerende steroid ifm. indgrebet. 
Pt. kan modtage steroid som 
kvalmeprofylakse. 
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ACE-hæmmere og ATII-
antagonister:Kan som hovedregel 
tolereres, om end kombination med 
NSAID-behandling kan diskuteres. 
Hvis stofferne er indtaget samme 
dag, er der større risiko for 
hypotension, specielt ved 
spinalanæstesi. Til gengæld er 
risikoen for hypertensivt respons ved 
intubation nedsat. 

"1-blokkere 
(prostatahyperplasi):Risiko for 
hypotension. Pause i OP-døgn 
anbefales. 

Acetylsalicylsyre:3 døgns pause før 
kirurgi, undtagen hvis pt. har 
koronarstent. 

AK-behandling: 3 døgns pause med 
Marevan-behandling. Hvis døgndosis 
" 2,5mg, er pt. "slow metabolizer" og 
skal så holde 7 døgns pause.  
Marcoumar (phenprcocoumon): 7 
døgns pause. Substitution med 
dalteparin (Fragmin) 100IE/kg x 2 
s.c.  afhængigt af grundlidelse. 

Det sparer meget arbejde for alle 
parter, hvis afsnittet har en fælles 
instruks for håndteringen af pausen 
med AK-behandling. 

Clopidogrel (Plavix): 5 dages pause. 
Substitution med dalteparin ved 
koronar stent. NB: nye retningslinier 
publiceres snart! 

 

Efter operationen 

Alle patienter, der har været bedøvet 
eller sederet, køres hjem i bil eller 

taxa, så de ikke skal færdes alene i 
trafikken. Nogle dagkirurgiske afsnit 
kræver at patienten har selskab af en 
voksen person hjemme i 
operationsdøgnet. Der er dog ingen 
evidens, der støtter dette krav, og 
selv i lande med et højt niveau af 
defensiv medicin er det ikke 
indeholdt i de faglige 
rekommandationer. En gennmgang af 
et meget stort dansk dagkirurgisk 
patientmateriale viste at 
genindlæggelser hyppigst skete på 4-
6. dagen, og så længe har ingen 
krævet observation! Krav om selskab 
i hjemmet bør reserveres større 
dagkirurgiske operationer, og vægten 
bør ligge på en grundig information 
inden hjemsendelse, herunder 
telefonnumre til brug ved akutte 
problemer (4). 

En skemalagt telefonkontakt mellem 
patienten og en sygeplejerske fra det 
dagkirurgiske afsnit dagen efter 
operation er nyttig, både for 
patienten, der får lejlighed for at 
drøfte tvivlsspørgsmål, og for 
afdelingen, der kan indsamle 
feedback mhp. kvalitetskontrol. 

Cases fra forfatternes afsnit: 

1. TUR-B, mand, 68 år. Kronisk 
atrieflimren, his-ablatio, ICD-
pacemaker. EF 20%, i AK-
behandling. Endovaskulær operation 
for abdominalt aortaaneurisme. 
NIDDM. Ukompliceret forløb, 
propofol-remifentanil-LMA. 1 time 
på OP-stue, 3 timer på hvilestue. 
Hjemsendt i velbefindende. 
Marevanpause uden substitution efter 
gældende retningslinier. 

2. Kvinde, 60 år. 135 kg, 160 cm, 
BMI = 53. Søvnapnø, CPAP. 
Hysteroskopi 80 minutter i propofol-
remifentanil-ketorolac-LMA 
anæstesi. På hvilestue 80 minutter, 
herefter udskrevet i velbefindende. 

3. Skizofren, BMI 40, Slidgigt. 
NIDDM, insulin og 
metforminbehandlet. 

Hjemmesygeplejerske giver daglig 
medicin. Ingen af tilstandene udgør 
isoleret kontraindikation mod et 
dagkirurgisk forløb, men 
kombinationen af tyngdefaktorer 
taler for indlæggelse - jf. 
"påklædningstest". 

De politiske slagsmål: 

Såfremt man udvider den 
dagkirurgiske kapacitet, kan man 
risikere modstand fra andre 
sygehusafsnit. Flere patienter på 
dagkirurgisk afsnit betyder øget 
plejetyngde på sengeafdelingerne, og 
aktivitetsnedgang på den "gamle" 
operationsgang, og nye løsninger 
skal inddrage repræsentativt 
personale. 

Afregningen ændres også, og DAGS 
taksten kan ikke forventes at 
modsvare de aktuelle udgifter; ofte er 
afregningsforskellene grotesk store: 
på forfatternes afsnit blev 
ureterstensfjernelse under 
indlæggelse takseret til 33000 DRG-
kroner, mens DAGS-taksten er 6000 
kr, hvilket kun dækker 
utensilieforbruget. 

Et samarbejde i 2007 mellem WHO 
og IAAS, International Association 
of Ambulatory Surgery har mundet 
ud i denne politik: 

10 KEY RECOMMENDATIONS IN 
MAKING DAY SURGERY 
HAPPEN 

1. Consider day surgery the norm for 
all elective procedures 

2. Separate flows of day surgery 
patients from inpatients 

3. Design facilities structurally 
separate from inpatient facilities 

4. Provide day surgery units with 
independent management and 
dedicated nursing staff 
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5. Take advantage of motivated 
surgeons and anaesthetists to lead the 
change. 

6. Accompany expansion of day 
surgery by reductions in inpatient 
capacity 

7. Educational programmes for 
hospital and community staff 

8. Remove regulatory and economic 
barriers 

9. Accounting practices must reflect 
results independent of admission or 
day surgery 

10. Monitor and provide feedback on 
results 

Slutord 

Ved starten af dagkirurgien flyttede 
man de små indgreb fra 
operationsgangen over på det 
dagkirurgiske afsnit. Ved 
planlægning af moderne kirurgi kan 
vi vende tingene om og betragte et 
dagkirurgisk indgreb som første valg. 

 
Litteratur 
1. Ansell GL and Montgomery JE. 
Outcome of ASA III patients 
undergoing day case surgery. 
Br J Anaesth 2004;92(1):71-4 

2. Canet J, Raeder J, Rasmussen LS, 
et al. Cognitive dysfunction after 
minor surgery in the elderly. Acta 
Anaesthesiol Scand 2003;47:1204-10 

3. Hofer RE, Tetsuya K, Decker PA, 
Warner DO. Obesity as a Risk Factor 
for Unanticipated 

Admissions After Ambulatory 
Surgery. Mayo Clin Proc 
2008;83:908-13 

4. Engbæk J et al. Return hospital 
visits and morbidity within 60 days 
after day surgery: a retrospective 
study of 18,736 day surgical 
procedures. Acta Anaesthesiol Scand 
2006;50:911–9 

 

Billeder (Fotos: Sven Felsby) 

1. Kryoterapi af prostatacancer  

2. Anæstesisygeplejerske intuberer 
med videolaryngoskop 

3. Supervision ved blærekirurgi 

 

Vil du bli medlem av Nordaf? 
Send en e-post til Kristin Solstad.  Hun driver Kristin Solstad Conference & Incentiv 
(KSCI), og kan pås på adresse kristin@ksci.no . Medlemsskapet koster fremdeles bare kr. 
200 årlig og du får minst dette beløpet igjen som reduksjon I pris på vintermøtet.  Sånn 
sett er det faktisk selvfinansierende og vel så det.  I tillegg får du Dagkirurgisk Forum to 
ganger årlig. 

Se også vår nettside www.nordaf.no 

 



 

 

 

Nr. 1 – 2011 
Side 27 Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til styreleder Jørgen Nordentoft eller til en av redaktørene. 

 

Referat fra NOKIAS på Færøyene 2010. 

Reisebrev fra Nille Oven 
 
Tusen TAKK for NORDAFs 
stipend 2010 som  bidro til at jeg 
kunne reise til denne kongressen 
på Færøyene. 
 

 
 
Den 2.september dro jeg avsted 
med et fly fullastet med anestesi- 
og intensivsykepleiere, 90 
stk. med kurs for Thorshavn hvor 
Den Nordiske Kongress for 
intensiv- og anestesisykepleiere 
skulle avholdes. 
Vi landet på øya Vàgar, og der 
stod to busser klare til å ta oss 
med ut på tur."Vår buss" fikk 
Hilda, et fortryllende oppkomme 
av lokalkunnskap. 
Færøyene består av 18 øyer, 17 
er bebodd;- 50 000 mennesker og 
70 000 får. 6 bygder -  3 store og 
3 små. 
Under den 2. verdenskrig var det 
5000 britiske soldater på 

Færøyene og de bygde 
flyplassen der. 
I Thorshavn bor det 13000. 
Gjennomsnittstemperaturen 
vinterstid er 3 grader C og 11 
grader om sommeren.I 
Thorshavn er det lyst dag og natt 
på sommeren,men de har ikke 
midnattssol. 
Været på Færøyene kan ofte 
skifte mellom de fire årstider på 
samme dag,- men vi var heldige,- 
vi opplevde sommeren mens vi 
var der.- 
Det er ikke grunnvann der, men 
kun overflatevann på øyene.Ofte 
er det tåke nede ved sjøen,men 
man ser fjellene over. 
Trær er plantet nede i Thorshavn, 
ellers er det ingen trær å se,for 
sauene går og beiter overalt.Det 
dyrkes poteter og gress, men det 
må gjerdes inn. Grønnsaker, frukt 
og egg importeres fra Danmark. 
i Thorshavn er det en park med 
store, riktblomstrende 
fucciabusker( "tårer"), som vi har 
som potteplanter her i landet. 
De første mennesker som kom til 
Færøyene i år 600 var irske 
munker, som døde eller flyktet 
når de norske vikinger kom dit i år 
800. 
I 1035 ble Færøyene innlemmet i 
det norske kongeriket, som kom 
under dansk herredømme i 1380, 
og der har det vært siden. 
Færøyene fikk hjemmestyre i 
1948 og eget flagg, men er 
fortsatt en del av det danske 

kongeriket; de mottar 600 
millioner kr. fra Danmark hvert år. 
Det er lite kiminalitet, et fredelig 
folk og oversiktlig samfunn. 
Flaggdagen er 25. april, og den 
feires! 
Tjelden er nasjonalfuglen, den 
kommer tilbake 12.mars etter 
overvintring syd i Europa.Haren 
er det eneste ville dyret. 
På vår tur gjorde vi et stopp ved 
det høyeste fjellet: Slatratindur 
882 m.o.h. Fra samme sted så vi 
ute i vannet noen rare 
fjellformasjoner som stakk opp; - 
og det var " Trollet og Kjærringa." 
 

 
I høysesongen er Færøyene 
hjemsted for omkring 3,5 millioner 
fugler.en stor del av dem 
sjøpapegøyer/ lundefugl og 
stormsvaler.  På østkysten av øya 
Nolsøy samles større flokker av 
stormsvaler enn noe annnet sted i 
verden. I gjennomsnitt yngler 40 
fuglearter fast på Færøyene. 
Ornitologer har registrert ca.300 
arter på øyene. 
  
NOKIAS 2010 ble arrangert i 



 

 

 

Nr. 1 – 2011 
Side 28 Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til styreleder Jørgen Nordentoft eller til en av redaktørene. 

 

Nordens Hus. 
  
Legedirektør Tommas Gardi 
åpnet med: "Færøyene - et lille 
samfunn." Hvordan møter vi 
kravene til en forsvarlig 
helsetjeneste? 
  
Han tok for seg noen tall om 
helsetjenesten på Færøyene. 
- 850 medarbeidere 
- 180 sengeplasser på 
sykehusene 
- 9000 innleggelser i året 
  
Anestesi- intensiv 
1.Landssykehuset det største, 
2.Klaksvig sykehus, 3.Suderø 
sykehus. 
-2500-2700 anestesier i året 
-intensiv - 5 sengplasser, 
overdimensjonert i forhold til 
befolkningen 
- ca. 300 respiratordøgn 
  
ellers var det medesinske senter  
  
-Utfordringer på Færøyene : 
-imøtegå de stigende krav til 
spesialtilbud og sentralisering av 
behandlinger 
-Sikre et akutt vaktberedskap 
med den nødvendige faglige 
stansard 
-rekruttering og fastholdelse av 
sundhetspersonalet 
  
Det er ikke universitet på 
Færøyene,de reiser til Odense i 
Danmark eller andre steder. 
  
Er Færøyene et land? 
50 000 innbyggere 
-Geografisk, historisk, sproglig og 
kulturelt 
  
Veien fram: 
-Sentralisering av større kirurgi 
utlandet 
-etablering av mulige 
"satelitt"tilbud 
  
Styrke faglige miljøer: 

De 3- T -er 
  
-Teknikk - alt fra grunnleggende 
infrastruktur- til teknologisk utstyr 
-Talent -faglig kvalifikasjoner og 
kompetanse 
-Toleranse- i bredeste forstand-
"kultur"- en annen måte å gjøre 
ting på 
  
Hvor dum kan man være? 
Hvordan kan man gjøre 
hverandre bedre?!!! 
Hvordan kan man nærme seg 
en forandring? 
  
  
Mads Gilbert, anestesilege 
:Traumemottagelse og familien 
som viktigste ressurs ved 
traumemottagelse. 
  
-Så mange slags kriser i dette 
livet... 
alle skal vi dø... 
alle skal vi miste... 
               Familien som viktigste 
ressurs 
Fortvilet,men ikke håpløst 
Død, men ikke forlatt 
Det eneste som betyr noe er 
relasjoner og følelser.  
Ref. til boka "Livsglede "av Arne 
Næss senior. 
  
Krisepsykiatri hjelper ikke. Det 
kan gjøre vondt værre, ifølge 
kunnskapssenteret. 
Den beste medisin er å ha en 
familie/ de nærmeste rundt seg - 
og komme tilbake til arbeid/ skole 
"det daglige virke." 
  
Traumemottagelse: 
Skaffe oversikt  - hva er skjedd 
 - med hvem 
  
Samle de berørte – ofrene,  -hvor 
mange - hvor er de 
Familien 
gi eksakt informasjon 
åpne for følelser 
syning, symboler ,ritualer ---- 

etterarbeid 
                                                      
                    Gilbert,1989. 
  
Forbløffende få sliter etter 
traumatiske kriser..De fleste 
klarer seg - og styrkes - hvis de 
ikke blir fratatt sosial støtte og 
egen mestringsstrategi. 
  
Det verste som kan hende oss? 
"den mest virulente stresserfaring 
er den som inebærer tap, 
ødeleggelse eller forringelse av 
sosiale bånd."       Wortman CB, 
1984 
  
"Bearbeiding av en krise skjer 
bare gjennom konfrontasjon med 
realiteter og følelser."      Danske: 
Rasmussen, 1989 
  
Gilberts mål for arbeid med 
kriserammede:- unngå å 
forverre en  allerede smertefull 
situasjon 
       - legge tilrette for framtidig 
egenmestring 
       - gi tidlig tilgang på støtte fra 
egne sosiale nettverk,spesielt 
familien 
       - forebygge negative 
langtidseffekter hos berørte (& 
helsepersonell) 
       - tidlig fokus på berørte barn 
  
Ulykke: knallharde prioriteringer - 
traumemottak 
                                              - 
familien 
Hvem er familien?-hvor er de?-
vet de?-  kommer de?   -   har de 
barn? 
Ofte utsettes vi for - sterke 
sanseinntrykk 
                           - vanskelige 
beslutninger 
Viktig med tid til samtale 
Refleksjon 
Gilbert tok oss med på en 
"sansereise" til krigen i Gaza og 
hva han opplevde i bilder og 
dramatiske bombedrønn..... 
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Krig er forakt for liv 
fred er å skape 
kast dine krefter inn 
døden skal tape.  Nordal Grig 
  
Anestesi- og intensivsykepleier 
Helle Rømer ,Danmark 
Smertebehandling av barn.      
Studieopphold i Tennesee,USA 
For dårlig smertebehandling av 
barn på skadestue. 
  
Barns smerter undervurderes! 
Personalet mangler viten om : - 
smertebehandling av barn 
                                            - 
smertescoringsredskaper til barn 
-Barn er ikke små 
voksne,spesielle fysiologiske 
forhold face 
-Spesialoppgave som krever 
ekspertise og rutine 
-Fremtidig organisasjon 
  
Prosedyre relaterte smerter: 
skadestue/ mindre skader uten iv. 
tilgang: 
-Fentanyl transmucosalt: 

slikkepinne som smaker godt: 
Barn 3-12 år  Dosering:15-25 kg 
:200 microgram 
                                                      
                                                      
       26-40 kg :400 microgram 
barn klør i nesen  pga 
histaminfrigjøring 
-OxyNorm buccalt  mixtur 
                           oral-smelte 
           
-Lokal infiltrasjon 
-Emla 
  
Prosedyrerelaterte 
smerter.Skadestuebehandling 
ved større traumer: -iv tilgang?/ -
Emla         generell anestesi    
                                                      
                                             -evt. 
sedasjon med / S- Ketamin, 
Midazolam.fentanyl 
anestesimetode? innflytelse på 
post op smerter 
                      -  TIVA 
                      -gass/ opioid 
Postoperativ smertebeh skal 
planlegges preoperativt.Det bør 

være ordinert kvalmestillende på 
forhånd,for å unngå lang tid for å 
gi den,dersom kvalme oppstår 
. 
WHO skala for smertebehandling 
  
Smertescoring av barn: 
- undervurdert pga manglende 
kjennskap til 
smertescoringsredskap 
-Redskap avhengig av alder 
-Svært vanskelig å vurdere 
barnets adferd, hva er angst / 
panikk /adskillelse. 
 

 
              
******************************** 

 

 

Informasjon om Nordaf  

Norsk Dagkirurgisk Forum er et uavhengig interesseforum for dagkirurgi.  Medlemsmassen er 
tverrfaglig og henvender seg til alle grupper som arbeider med dagkirurgi.  

Foreningens formål er å være et forum for dagkirurgi og dagbehandling i Norge i faglige, 
organisatoriske og økonomiske spørsmål.  Videre skal det være et rådgivende organ overfor 
myndighetene og enkeltpersoner/institusjoner, samt være et bindeledd til internasjonalt dagkirurgisk 
arbeid.  Vi arrangerer et årlig vintermøte, utgir nyhetsbrev to ganger i året og har ambisjoner om å 
bli et knutepunkt for arbeidet med å utvikle dagkirurgi videre i Norge. Vi ønsker også å styrke det 
nordiske samarbeidet.   

Nordaf er medlem av International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) som driver 
internasjonale prosjekter for standardisering, kvalitetssikring og fagutvikling innen dagkirurgi.  
Hjemmesiden er www.iaas-med.com  

I tillegg arrangerer de verdenskongress i dagkirurgi hvert annet år og utgir tidsskriftet ”Ambulatory 
Surgery” – nå bare som nettutgave. 
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Kommende dagkirugiske møter 

 
 

For langtidsplanleggerne kan vi informere om at det blir verdenskongress I Budapest, Ungarn, om 
to år.  Link til hjemmesiden: www.iaas-med.com/joomla/index.php/congress/iaas-congress  

Vårt neste vintermøte på Gardermoen går av stabelen 13. og 14.januar 2012 – så hold av de dagene 
allerede. 

Våre svenske og danske søsterforeninger holder sine møter på vårparten, så de datoene kan vi 
kunngjøre i høstnummeret. 

Ellers finnes det informasjon på nettsidene til den danske foreningen; www.dsdk.dk  og til den 
svenske foreningen; www.dagkir.nu  

 

 

 

Reklame til Nyhetsbrevet 

For å finansiere utgivelsen av Nyhetsbrevet er vi avhengige av reklameinntekter fra firmaer.  
De firmaene som ønsker økt omsetning med et reklameinnslag i Nyhetsbrevet, kan henvende 
seg til Dorte Solnør Gulbrandsen eller Eli Lundemo Øieren, adressene er å finner under  
” Nordafs styre” 
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REISELYSTEN?  To ganger i året deler NORDAF ut reisestipender.

 

Reisestipendet er ment å være 
et bidrag til en studietur, et 
aktuelt dagkirurgisk møte i 
inn- eller utland, eller andre 
kreative formål som kan bidra 
til økt kunnskap om 
dagkirurgi. Betingelsen for å 
motta stipend, er at det sendes 
inn en liten rapport til 
Nyhetsbrevet etterpå og at du 
er medlem av Nordaf.  

Stipend 2011 – 2012 

Årsaken til stipendutdelingene 
er at vi ønsker ”å gi noe 
tilbake” til medlemmene og 
samtidig ønsker vi å få tilbake 
aktuelle referater om nyvin-
ninger innen dagkirurgi på 
lands/verdens-basis og spre 
kunnskap til alle de som ikke 
har anledning til å reise. 

Vi oppfordrer alle medlemmer 
til å søke reisestipend à kr. 
5000 til et kurs/seminar med 
dagkirurgisk tema/vinkling/ 
innhold, den eneste motytelse 
er en rapport/ et referat til 
Nyhetsbrevet. 

Mens de vanlige stipendene er 
begrenset til kr. 5000 er det 
noen som er mer heldige og 
vinner lotteriet på vintermøtet.  
På vintermøtene i fjor og i år 
ble Ingeborg Rian, Kari 
Jakobsen, Torun Matheson og 
Helene Juel trukket ut og fikk 
7500,- kr. hver for å delta på 
verdenskongressen i 
København.  Vi gratulerer og 
ser frem til referatene! 

Fristen for søknad høst 2011 er 
20.12.2011. 

Alle stipender er personlige og 
kan ikke gis bort til andre.   

Nordafs styre: 

Styreleder Jørgen Nordentoft, Avdelingsoverlege Martina Hansens Hospital, Sandvika 
Mail: jorgen.nordentoft@mhh.no eller nordentoft@online.no tlf: 67521827, mobil: 90147283 
  
Kasserer Eli Lundemo Øieren, Spesialspl., Dagkirurgisk avd., Sykehuset Innlandet, HF Elverum 
Mail: elilundemo@gmail.com 
  
Eugen Eide, Overlege ortopedi, Klinikk Stokkan og St Olavs HF, Trondheim 
Mail: eugei@online.no eller eugen.eide@stolav.no , mobil: 91151411   
  
Inge Glambæk, Overlege Kir.avd. Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen 
Mail: inge.glambek@haraldsplass.no tlf.55978500, mobil: 91317476 
  
Dorte Solnør Gulbrandsen, Seksjonsleder Dagkirurgisk Enhet /ØPO, Rikshospitalet HF 
Mail: dorte.solnor.gulbrandsen@rikshospitalet.no , tlf: 23072056 
  
Berit Karin Helland, Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus universitetssykehus.  Tlf kontor: 67984135, mobil 
97531704 Mail: berit.karin.helland@ahus.no  -   brhl@ahus.no  Tlf 97531704 

Nina  Myhre Hagelund, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Nina.Hagelund@siv.no  

Bjarte Askeland, Bergen, bjarte.askeland@helse-bergen.no
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