
 

 

Nr. 1 – 2009 

Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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VINTERMØTESUKSESS

 
Årets vintermøte på 
Gardermoen ble en bekreftelse 
på at NORDAF er en meget 
vital og oppegående 
organisasjon.  Til tross for 
finanskrise og innsparinger 
både innen helsevesenet og 
blant våre samarbeidspartnere i 
næringslivet, var det veldig 
god oppslutning om årets 
møte.  Knapt 300 aktive 
deltagere og 58 representanter 
fra 29 firmaer vitner om stor 
interesse for møtet og faget.  
Utstillingen har aldri vært 
større, og gledelig er det også 
at noen firmaer allerede har 

meldt sin ankomst for neste års 
møte.  Samarbeidet med både 
utstyrsleverandører og 
legemiddelfirmaer er helt 
avgjørende for å kunne 
arrangere et slikt møte som 
dette, og vi er også i fremtiden 
avhengige av å gjøre møtet 
attraktivt for både deltagere og 
utstillere.   
Vi lar et bilde av Oslo 
Fagottkor uttrykke den gode 
stemningen vi opplevde under 
årets vintermøte.  Selv om 
stemningen naturlig nok var 
mer dempet under den faglige 
delen, tydet evalueringen på at 

de fleste foredragsholderne 
klarte å fenge forsamlingen 
meget godt. 
Vi nærmer oss nå sommerferie 
og for noen av oss årets faglige 
høydepunkt; verdens-
kongressen i Brisbane.  Lang 
reise og ugunstig tidspunkt 
midt i en travel ferieavvikling 
gjør at den norske deltagelsen 
blir nokså liten, men vi gleder 
oss til de mange referatene fra 
våre stipendvinnere og 
styremedlemmer som reiser til 
Australia.

   

Husk neste års vintermøte på Gardermoen 8. og 9. januar 2010 
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av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 

 

Side 2  Nr. 1 - 2009 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) 
eller Inge Glambek (høstnummeret). 

 

 

Nr. 1 – 2009 

Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 

 

 

 

Nr. 1 – 2009 

Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 
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Organisering av dagkirurgi – 
effektivitet og kvalitet. 

   Nordaf, ved styret, vil forut 
for vintermøtet 8.- 9. januar, 
2010 i en spørreskjema- 
undersøkelse til alle landets 
dagkirurgiske avdelinger søke 
å få et overblikk over en rekke 

karakteristika ved disse i 
forhold til geografi, lokalitet, 
organisering, ledelse, drift og 
aktivitet.  

Kan vi nærme oss nasjonale 
anbefalinger for behandlings-
linjer, organisering, drift og 
ledelse?  

  Til slutt vil jeg på styrets og 
foreningens vegne igjen takke 
de to mangeårige 
styremedlemmer Unni 

Naalsund, Ullevål og Terje 
Dybvik, Ullevål for deres store 
innsats i Nordaf sitt styre og 
for fremme av dagkirurgien i 
Norge. 

 

Referat fra vintermøtet  9.  – 10. Jan 2009

Presentasjonene fra de fleste foredrag vil bli lagt ut på vår nettside;  www.nordaf.no. 
 

Fredag 9.: Referat v/ Berit 
Karin Helland 

 

Status og planer for 

dagkirurgi i Helse Sør-

Øst i forbindelse med 

hovedstadsprosessen. 

 

Mari Trommald, viseadm. 

dir. Helse SØ RHF 

Helse Sør-Øst står overfor 
store omstillingsprosesser. Vi 
har en befolkning på 2,6 mill, 
15 helseforetak, 70000 
medarbeidere og en omsetning 
i 2006 på hele 47 milliarder. 
Det er i dag for mye 
dublisering. 
Omstillingsprosessene må ta 
sikte på en samordning av fag 
og forskning. Stordriftsfordeler 

skal tas ut. Utfordringen er å 
møte pasientens behov. 
Tjenesten endres for å møte 
behovsutviklingen i 
befolkningen. Sykeligheten 
endrer seg grunnet høyere 
levealder.  

Særlige utfordringer i Oslo 
området grunnet høy andel av 
ikke-vestlige innvandrere 
bidrar til  helsemessige 
ulikheter. 

Hovedstadprosessen i perioden 
desember 07 – november 08. 

Ett års utredning forut for 
beslutning. Prosessen omfatter 
høringer, innspill, 
dialogkonferanser, detaljering 
og komplettering. 
Ledelsesmessig forankring er 
avgjørende. Innspill i juni, 
beslutningen i november. 

Oslo universitetssykehus ble 
etablert 1.1.2009.  

Det essensielle er ”pasientens 
behov som skal være førende 
for struktur og innhold i 
tjenestene”. Det handler om 

kvalitet, medvirkning og 
prioritering for å møte 
pasientens behov nå og i 
fremtiden. 

Valg av strategisk veg mot år 
2020. Framtidig organisering 
og prioritering skal sikre 
likeverdighet og tilgjengelighet 
av tjenestetilbudet i regionen. 
Vi vil desentralisere det vi kan 
og sentralisere det vi må. 

Prinsipper for 
videreutviklingen: Etablere 
sykehusområder med 
lokalbaserte helsetjenester og 
mer spesialiserte tjenester. 
Hvert sykehusområde vil være 
et foretak ledelsesmessig. 
Forpliktende samhandling med 
kommunehelsetjenesten vil 
være førende. Avtaler mellom 
kommune- og 
spesialisthelsetjenesten 
etableres. Avtaler om 
lokalbaserte 
spesialisthelsetjenester. 
Samling av akuttfunksjoner og 
de prehospitale tjenester. 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
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på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
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modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
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som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 
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   Det må fortsatt undre 
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medarbeidere og ledere i 
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hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
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våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
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Det må antas, at 60 – 70 % av 
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kompetanse på vedlikehold av 
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Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
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   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Et innlegg i debatten om 
finansiering av helsetjenester. 
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markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Følgende påvirker 
”produksjonen” av 
helsetjenester: 

 Behandlingsmuligheter 
 Sykdommer  
 Media  
 Pårørende 
 Politikk  
 Økonomi 
 Undersøkelsesmetoder 
 Nytt utstyr ”hele tiden”; 

pasientene er oppdaterte og 
ønsker alltid det nyeste. 

Litt historikk: 
Folketrygdloven er 40 år 
gammel. 
Det er hele 40 år siden oljen… 
1989 det første private sykehus 
i Norge 
1990 DRG 
1997 ISF 
 
Økonomisk styringsmodell?  
Privatisering, med det mener 
jeg ”ordentlig butikk” 
Positivt: Skjermet produksjon 
er effektivt.   
Negativt: De letteste inngrep 
går til de private aktørene. 
Opplæringsutfordringen blir 
tilbake i de offentlige sykehus. 
           
ISF/DRG 
Hvem velger vi hvor? 
Selektering av inngrep hos 
private? 
Samme betaling fra det 
offentlige. Finansieringsstyrt 
innsats eller innsatsstyrt  
finansiering? 
 
Vår produksjon er 
helsetjenester, å gjøre folk 
frisk. Jo mer vi gjør jo dyrere 
er det.  

Hva velges? Intern fakturering, 
rammefinansiering, 
foretaksmodell, aksjeselskap? 
Det er umulig å finne et 
rettferdig økonomisk 
styringssystem. 
 
Media og ”Medisin” er to 
forhold som vi må forholde oss 
til. 
1. Media offer syndromet. 
2. Lasseliten effekten. Denne 

la føringer. Prislappen er 
på ca. 22 millioner årlig for 
de 11 barna som hvert år 
fødes med dette syndromet. 

 
Hva skal vi gjøre og hvor skal 
vi gjøre det? 
Oversikten Fritt sykehusvalg  
viser hva som gjøres og hvor.  
Det er absurd å snakke om 
overskudd i helsevesenet. Vi 
kan ikke drive butikk i 
helsevesenet. Overskudd er et 
tall på en bunnlinje i et 
budsjett. Vi skal ikke tjene 
penger i helsevesenet. 
Politikerne eier oss. De tildeler 
et begrenset antall penger til å 
drifte. Kostnadssiden er den 
man må konsentrere seg om 
for å ha styring med 
økonomien.  
Vi bruker DRG systemet feil. 
Bør ikke brukes som et 
incitament lokalt, men heller 
som et overordnet 
styringsverktøy i foretaket.    
 

Orientering om IAAS 

Dr. Claus Toftgaard, 

President IAAS 

Dagkirurgisk aktivitet: 
37 dagkirurgiske prosedyrer. 

Norge har 68% av disse. Se 
hjemmesidene til IAAS. 
 
USA og Canada har den 
høyeste dagkirurgiprosent, 
skandinavia kommer like etter. 
Polen og Portugal ligger lavest 
med Frankrike og Tyskland i 
midten. 
 
Det viser seg å være store 
forskjeller mellom landene for 
de samme prosedyrene, dvs 
prosedyrene er ikke 
standardisert. 
Hvorfor? 

 Tradisjon med 
konservative kirurger, 
ledere og pasienter 

 Kultur 
 Finansiering og 

incitament 
 Privat service – mer 

fokus på effektivitet og 
lønnsomhet 

 Geografi 
 Sosial – hjelp i 

hjemmet (første natten) 
 Politikk 

 
Fordeler ved dagkirurgi: 

 Høy grad av tilfredshet 
 Redusert risiko for 

infeksjoner 
 Bekvemt og med 

samme kvalitet 
 Planlegges 
 Færre stryk 
 Rimeligere alternativ 

for samfunnet 
 Personale: Team, 

kompetanse, tilfredshet, 
forutsigbar arb.tid 

 

Formålet med IAAS: 
Utveksle informasjon og 
kunnskap 
Fremme utdannelse 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Utvikle kliniske guidelines 
Utgir 4 elektroniske 
tidsskrift/år: 
www.ambulatorysurgery.org 
 
Fundamentet for konvertering 
til dagkirurgi er anestesi, 
smertebehandling og kirurgien. 
Fundament for en fortsatt 
utvikling er pasienten og 
politikerne. 
 
Hva kan så vi bidra med? 
Vi skal gjøre dagkirurgi til et 
høystatus område!  
Dedikerte fasiliteter, personale, 
benchmarking og med 
muligheter til å utnytte 
lukningstruet sykehus. Legen 
må flytte seg til pasienten! 
   
Barrierer for videre utvikling 
av dagkirurgi: 
Hospital er bygget for innlagte 
pasienter og leger er 
konservative. 
 

”Hvorfor skal (må) 

pasienten være innlagt i 

sykehus?” 

Prof. Henrik Kehlet, 

Rigshospitalet, København 

Optimizing postsurgical 
outcomes – the fast-track 
approach 
 
Kan alle operasjoner bli 
ambulante? 
Hvorfor er pasienten i 
sykehus? Årsaksforhold: 
Organdysfunksjon 
Hypotermi 
Smerte 
Kvalme  
Ileus 
Hypoxemi 
Immobilisasjon 
Søvnmangel 
Semi-starvation 
 
Dynamisk analgesi er 
avgjørende for dagkirurgi. PO 
smerteproblemer – 
behandlingen lider hele tiden. 
Optimalisering av 
behandlingen – enda en lang 
vei å gå.  
 
22 studier har vist at ved bruk 
av steroider reduseres smerte, 
PONV og tretthet. 
Regional anestesi virker 4 – 6 
timer. Det er ikke nok. 
Utvikling av tekniker til 
kontinuerlig sårinfusjon har en 
positiv virking på smertescore. 
Lokal bedøvelse i 
kapselen/leddet til postoperativ 
smertebehandling. Innlagt 
kateter til leddet. Multihull 
kateter eller tradisjonell 
epidural kateter med 3 hull? 
Flere inngrep kan nærmere seg 
dagkirurgi ved denne type 
behandling. 
Epidural er ”out” ved hofte og 
kne proteser. 
 

Ønskelig med bortfall av 
opioidkomponenter pga 
bivirkningene.  
Spinalanestesi øker faren for 
mortalitet,  fare for 
hypertensjon og fare for 
hjerteinfarkt. 
På tross av evidens har det tatt 
10 år å få denne behandlingen 
bort. 
 
Hofte- og kneproteser vil gå  
hjem neste dag dersom en får 
løst smerteproblematikken. 
Multimodal intervensjon  
(smertelindring, mobilisering,  
mat, stressreduserende tiltak) 
 
”Practice is science touched 

with emotion.” 
Operasjonstiden er ikke  
avgjørende for utskrivning. 
Hvorfor er man i sykehus etter  
operasjon?  
Smerte og organisasjon…. 
 
Suksessfaktorene er teamwork 
og samarbeid. 
På dette nettstedet legges det ut  
evidensbasert informasjon: 
www.periopsygepleije.dk 
 
 

PRO og CONTRA 

NSAID’s og 

glukokortikoider til 

perioperativ 

smertebehandling av 

ortopediske pasienter: 

Anbefaling av utstrakt 

rutinemessig bruk. 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
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kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
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tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
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   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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links m.v. er klar til dere i juni.  
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Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
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ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
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planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
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som venter i spenning – og 
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Utvikle kliniske guidelines 
Utgir 4 elektroniske 
tidsskrift/år: 
www.ambulatorysurgery.org 
 
Fundamentet for konvertering 
til dagkirurgi er anestesi, 
smertebehandling og kirurgien. 
Fundament for en fortsatt 
utvikling er pasienten og 
politikerne. 
 
Hva kan så vi bidra med? 
Vi skal gjøre dagkirurgi til et 
høystatus område!  
Dedikerte fasiliteter, personale, 
benchmarking og med 
muligheter til å utnytte 
lukningstruet sykehus. Legen 
må flytte seg til pasienten! 
   
Barrierer for videre utvikling 
av dagkirurgi: 
Hospital er bygget for innlagte 
pasienter og leger er 
konservative. 
 

”Hvorfor skal (må) 

pasienten være innlagt i 

sykehus?” 

Prof. Henrik Kehlet, 

Rigshospitalet, København 

Optimizing postsurgical 
outcomes – the fast-track 
approach 
 
Kan alle operasjoner bli 
ambulante? 
Hvorfor er pasienten i 
sykehus? Årsaksforhold: 
Organdysfunksjon 
Hypotermi 
Smerte 
Kvalme  
Ileus 
Hypoxemi 
Immobilisasjon 
Søvnmangel 
Semi-starvation 
 
Dynamisk analgesi er 
avgjørende for dagkirurgi. PO 
smerteproblemer – 
behandlingen lider hele tiden. 
Optimalisering av 
behandlingen – enda en lang 
vei å gå.  
 
22 studier har vist at ved bruk 
av steroider reduseres smerte, 
PONV og tretthet. 
Regional anestesi virker 4 – 6 
timer. Det er ikke nok. 
Utvikling av tekniker til 
kontinuerlig sårinfusjon har en 
positiv virking på smertescore. 
Lokal bedøvelse i 
kapselen/leddet til postoperativ 
smertebehandling. Innlagt 
kateter til leddet. Multihull 
kateter eller tradisjonell 
epidural kateter med 3 hull? 
Flere inngrep kan nærmere seg 
dagkirurgi ved denne type 
behandling. 
Epidural er ”out” ved hofte og 
kne proteser. 
 

Ønskelig med bortfall av 
opioidkomponenter pga 
bivirkningene.  
Spinalanestesi øker faren for 
mortalitet,  fare for 
hypertensjon og fare for 
hjerteinfarkt. 
På tross av evidens har det tatt 
10 år å få denne behandlingen 
bort. 
 
Hofte- og kneproteser vil gå  
hjem neste dag dersom en får 
løst smerteproblematikken. 
Multimodal intervensjon  
(smertelindring, mobilisering,  
mat, stressreduserende tiltak) 
 
”Practice is science touched 

with emotion.” 
Operasjonstiden er ikke  
avgjørende for utskrivning. 
Hvorfor er man i sykehus etter  
operasjon?  
Smerte og organisasjon…. 
 
Suksessfaktorene er teamwork 
og samarbeid. 
På dette nettstedet legges det ut  
evidensbasert informasjon: 
www.periopsygepleije.dk 
 
 

PRO og CONTRA 

NSAID’s og 

glukokortikoider til 

perioperativ 

smertebehandling av 

ortopediske pasienter: 

Anbefaling av utstrakt 

rutinemessig bruk. 
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CONTRA 

 
Overlege Sigbjørn Dimmen, 

Ullevål Universitetssykehus 
Avgjørende er utgangspunktet.  
Ukomplisert bruk av 
NSAID/COX2-hemmere ved 
radiusfrakturer og 
ankelfrakturer, osv, de tilheler 
alltid. Svært god postoperativ 
smertelindring. 
 
Den opioidbesparende effekten 
er ca 35%.  Finner ingen data 
som støtter påstanden om at 
bruk avNSAIDs/cox2-
hemmere gir mindre opioid-
induserte bivirkninger som 
GE, søvnproblematikk, diarre, 
dyspepsi. 
 
Prostaglandinens rolle i 
frakturtilhelingen; sikrer 
balansen i frakturtilhelingen. 
NSAID sinker frakturtilheling. 
COX2-hemmere har en kritisk 
rolle i resorpsjonen de tre 
første ukene. 
Hemming av COX2-hemmere 
i initialfasen forsinker 
frakturtilhelingen. 
 
NSAID ved avstivning av rygg 
(spinal fusjon) 
NSAID /COX2-hemmere ved 
implantater trengs for 
tilhelingen. 

NSAID /COX2-hemmere har 
en negativ effekt på 
muskelregenereringen. 
Advare/ revurdere 
idrettsmiljøer om inntak av 
dette grunnet nedsetting av 
tilheling. 
Forsinker vanlig sårtilheling: 
signifikant høyere sternale 
sårinfeksjoner etter coronar 
bypass. 
 
Egne studier viser følgende: 
Nedsatt frakturtilheling, 
senetilheling og sene-til-ben 
tilheling. 
 
Glukokortikoider nedsetter 
spinalfunksjon hos kanin. 
Vanskelig å finne litteratur og 
studier om emnet. Hos rotter 
sees nedsatt tilheling av 
tarmanastamoser. 
 
Konklusjon:  
Unngå dette ved skaftfrakturer 
og andre frakturer der det er 
potensielle tilhelingsproblemer 
Skal vi i det hele tatt bruke et 
medikament vi er usikker på 
når det finnes andre 
alternativer? 
 
PRO 

 
 
Johan Ræder, Ullevål 

Universitetssykehus 

 
Bivirkingene beskrevet er 
hovedsakelig etter 
langtidsbehandling og NSAID 
/COX2-hemmere brukes 
kortsiktig. Ingenting er like 
effektivt som dette. 
Alternativet kan være å bruke 
opioider som ødelegger 
søvnmønsteret, mv. 
 
Opioidproblemer: 
Toleranseutvikling 
Hyperalgesiutvikling 
Bivirkninger som kvalme og 
obstipasjon 
 Respirasjonsdepresjon 
 
NSAID fører til 20-30% 
reduksjon av behovet for 
opioider. Pasienten kan ofte bli 
fortere postklar. 
Faktorer som påvirker 
bentilheling er: 
Røyking 
Ernæring 
Alder 
Diabetes 
Rheumatoid arthritt 
Osteoporose 
Opptrening  
Bevegelse, belastning 
Cytostatika 
 
Negativ effekt på 
mineraliseringen i tidlig fase, 
men ingen signifikante 
forskjeller i det videre forløpet. 
 
”Denser bones are not 
necessarily better bones…” 
 
Problemer med dyr vs 
mennesker: Ekvipotente doser? 
Hva er sammenlignbar 

postfraktur adferd for dyr vs 
mennesker (kan ikke trene, 

være i ro, mv)- Ortopedisk 
klinikk i Zurich benytter 

NSAID og COX2-hemmere i 
en uke preoperativt til alle 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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ortopediske inngrep med 
unntak av rotatorcuff. 
Resultatet var i favør av 
NSAID. 
 
Diskusjon: 
Det er en forsinket tilheling - 
ikke manglende. Det er 
kanskje en forbigående effekt. 
Mineraliseringen som måles i 
callus er ikke analog til 
osteoporosemåling. Gunstig å 
bruke NSAID til kne- og 

hofteproteser, sementerte 
proteser.  
 
Partene er ikke så uenige og 
bør diskutere hvilke grupper 
som kan og hvilke som ikke 
bør få NSAIDS i forbindelse 
med operasjonen.  
Korttidsbehandling med 
NSAID mener 50% av verdens 
ortopeder er ok, resten mener 
det er kontraidisert. Appellere 
til ortopedene å kunne finne 

frem til en felles forståelse av 
dette. 
 
Hvordan kommer vi videre? 
Er det dokumentert om det er 
redusert tilheling ved 
korttidsbehandling av NSAID 
tilsvarende 2-3- dager? Denne 
studien er ikke gjort. 
 
Det å dele kunnskap med 
hverandre er viktig.  

Ved Dorte Solnør 

Gulbrandsen 

Sjef i eget liv 

 

Ingvard Wilhelmsens innlegg 
”Sjef i eget liv” var lørdagens 
attraksjon på årets vintermøte, 
om man skal holde seg til 
deltagernes evaluering. 
Presentasjonen var utrolig 
underholdende og enhver 
kunne antakelig kjenne igjen 
visse ”trekk” hos seg selv. 

Wilhelmsen er professor 
(indremedisiner og psykiater ) 
ved Universitetet i Bergen og 

forfatter av en rekke bøker. 
Han driver også Norges eneste 
hypokonderklinikk. Klinikken 
er en liten seksjon av 
Medisinsk Poliklinikk ved 
Haraldsplass Diakonale 
Sykehus i Bergen. 

Wilhelmsen bestemte seg i 
1995 for å starte en ren 
hypokonderklinikk, rundt 100 
pasienter i året har siden blitt 
henvist hit. Grunnen var at han 
synes hypokonderne fikk 
dårlig behandling i det norske 
helsevesenet.  De fikk stort sett 
vite hva de ikke har, kreft og 
hjertesykdom og så videre. 
Derimot fikk de ikke vite hva 
de faktisk har, nemlig en 
overdreven helseangst. De fikk 
heller ikke vite hva de måtte 
gjøre for å bli bra. 

Wilhelmsen bestemte seg for å 
gjøre noe med det. 
Inspirasjonen kom blant annet 
fra studier som tydet på at 
hypokondri kan helbredes. 

Særlig så det ut til at kognitiv 
terapi, altså påvirkning av 
pasientens tanker og 
holdninger, var en nyttig 
tilnærming. Dersom 
hypokondrien er en effekt av 
depresjon, noe som slett ikke 
er uvanlig, kan medikamenter 
også ha en positiv virkning. 

Dette er gode nyheter. For selv 
om det er lett å trekke på 
smilebåndet av hypokondri, 
kan tilstanden være veldig 
alvorlig for den som rammes. 
Det å tro at man er syk selv om 
man ikke er det, kan være en 
forferdelig tilstand.  

I tillegg til denne konstante 
balanseringen på dødens rand, 
mener den jevne hypokonder 
at det passer utrolig dårlig å 
være døende akkurat nå. 
Derfor gjør hypokonderen det 
han tror han må for å overleve, 
og hypokondrien tar fort over 

hele livet. Kroppen sjekkes 
etter tegn på sykdom, og 

legebøker og nettsider finleses. 
Hvert vage symptom tolkes i 

verste mening, og enhver 

Lørdag 10.1.2009 

Ingvard Wilhelmsen innlegg 
”Sjef i eget liv” var Lørdagens 
attraksjon på årets vintermøte, 
må man si, noe som deltagernes 
toppevaluering i ettertid klart 
ga utryk for med 4,8 i relevans, 
5,0 i innhold og presentasjon. 
(Max. 5) Presentasjonen var 
utrolig underholdende og
enhver kunne antakelig kjenne 
igjen visse ”trekk” hos seg selv.

Wilhelmsen er professor  
(indremedisiner og psykiater) 
ved Universitetet i Bergen og 

Sjef i eget liv

Ved Dorte Solnør
Gulbrandsen

forfatter av en rekke bøker.  
Han driver også Norges eneste
hypokonderklinikk. Klinikken 
er en liten seksjon av Medisinsk 
Poliklinikk ved Haraldsplass 
Diakonale Sykehus i Bergen.

Wilhelmsen bestemte seg i 
1995 for å starte en ren  
hypokonderklinikk, rundt 100 
pasienter i året har siden blitt 
henvist hit. Grunnen var at han 
synes hypokonderne fikk dårlig 
behandling i helsevesenet. De 
fikk stort sett vite hva de ikke 
har, kreft og hjertesykdom og 
så videre. Derimot fikk de ikke 
vite hva de faktisk har, nem
lig en overdreven helseangst. 
De fikk heller ikke vite hva de 
måtte gjøre for å bli bra.

Wilhelmsen bestemte seg for å 
gjøre noe med det.  
Inspirasjonen kom blant annet 
fra studier som tydet på at  
hypokondri kan helbredes.  
Særlig så det ut til at kognitiv  
terapi, altså påvirkning av 
pasientens tanker og holdninger, 
var en nyttig til  nær  ming. 

 Dersom hypokondrien er en effekt 
av depresjon, noe som slett ikke er 
uvanlig, kan medikamenter også ha 
en positiv virkning.

Dette er gode nyheter. For selv om 
det er lett å trekke på smile båndet 
av hypokondri, kan tilstanden 
være veldig alvorlig for den som 
rammes. Det å tro at man er syk 
selv om man ikke er det kan være 
en forferdelig tilstand.

I tillegg til denne konstante 
balanse ringen på dødens rand, 
mener den jevne hypokonder at det 
passer utrolig dårlig å være døende 
akkurat nå.
Derfor gjør hypokonderen det han 
tror han må for å overleve, og
hypokondrien tar fort over hele 
livet. Kroppen sjekkes etter tegn på
sykdom, og legebøker og nett
sider finleses. Hvert vage symptom 
tolkes i verste mening, og enhver 
hodepine blir tegn på en hjerne
svulst.

En del av terapien Wilhelmsen 
bruker er å lære pasientene å skille 
mellom tanker og sannheter.
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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ortopediske inngrep med 
unntak av rotatorcuff. 
Resultatet var i favør av 
NSAID. 
 
Diskusjon: 
Det er en forsinket tilheling - 
ikke manglende. Det er 
kanskje en forbigående effekt. 
Mineraliseringen som måles i 
callus er ikke analog til 
osteoporosemåling. Gunstig å 
bruke NSAID til kne- og 

hofteproteser, sementerte 
proteser.  
 
Partene er ikke så uenige og 
bør diskutere hvilke grupper 
som kan og hvilke som ikke 
bør få NSAIDS i forbindelse 
med operasjonen.  
Korttidsbehandling med 
NSAID mener 50% av verdens 
ortopeder er ok, resten mener 
det er kontraidisert. Appellere 
til ortopedene å kunne finne 

frem til en felles forståelse av 
dette. 
 
Hvordan kommer vi videre? 
Er det dokumentert om det er 
redusert tilheling ved 
korttidsbehandling av NSAID 
tilsvarende 2-3- dager? Denne 
studien er ikke gjort. 
 
Det å dele kunnskap med 
hverandre er viktig.  

Ved Dorte Solnør 

Gulbrandsen 

Sjef i eget liv 

 

Ingvard Wilhelmsens innlegg 
”Sjef i eget liv” var lørdagens 
attraksjon på årets vintermøte, 
om man skal holde seg til 
deltagernes evaluering. 
Presentasjonen var utrolig 
underholdende og enhver 
kunne antakelig kjenne igjen 
visse ”trekk” hos seg selv. 

Wilhelmsen er professor 
(indremedisiner og psykiater ) 
ved Universitetet i Bergen og 

forfatter av en rekke bøker. 
Han driver også Norges eneste 
hypokonderklinikk. Klinikken 
er en liten seksjon av 
Medisinsk Poliklinikk ved 
Haraldsplass Diakonale 
Sykehus i Bergen. 

Wilhelmsen bestemte seg i 
1995 for å starte en ren 
hypokonderklinikk, rundt 100 
pasienter i året har siden blitt 
henvist hit. Grunnen var at han 
synes hypokonderne fikk 
dårlig behandling i det norske 
helsevesenet.  De fikk stort sett 
vite hva de ikke har, kreft og 
hjertesykdom og så videre. 
Derimot fikk de ikke vite hva 
de faktisk har, nemlig en 
overdreven helseangst. De fikk 
heller ikke vite hva de måtte 
gjøre for å bli bra. 

Wilhelmsen bestemte seg for å 
gjøre noe med det. 
Inspirasjonen kom blant annet 
fra studier som tydet på at 
hypokondri kan helbredes. 

Særlig så det ut til at kognitiv 
terapi, altså påvirkning av 
pasientens tanker og 
holdninger, var en nyttig 
tilnærming. Dersom 
hypokondrien er en effekt av 
depresjon, noe som slett ikke 
er uvanlig, kan medikamenter 
også ha en positiv virkning. 

Dette er gode nyheter. For selv 
om det er lett å trekke på 
smilebåndet av hypokondri, 
kan tilstanden være veldig 
alvorlig for den som rammes. 
Det å tro at man er syk selv om 
man ikke er det, kan være en 
forferdelig tilstand.  

I tillegg til denne konstante 
balanseringen på dødens rand, 
mener den jevne hypokonder 
at det passer utrolig dårlig å 
være døende akkurat nå. 
Derfor gjør hypokonderen det 
han tror han må for å overleve, 
og hypokondrien tar fort over 

hele livet. Kroppen sjekkes 
etter tegn på sykdom, og 

legebøker og nettsider finleses. 
Hvert vage symptom tolkes i 

verste mening, og enhver 

Lørdag 10.1.2009 
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hodepine blir tegn på en 
hjernesvulst. 

En del av terapien Wilhelmsen 
bruker er å lære pasientene å 
skille mellom tanker og 
sannheter. Likevel kan man 
selvsagt være syk selv om man 
er hypokonder. Wilhelmsen 
mener at poenget er å kunne 
forholde seg nøkternt til sin 
egen dødelighet.  

Hva vil du bruke livet til? Man 
kan bruke mye energi på ikke å 
dø, eller man kan bruke den på 
å leve. 

I tillegg til den enkelte 
hypokonders lidelser, er dette 
også et samfunnsproblem.  
Forbruket av helsetjenester er 
stort, selv om det er vanskelig 
å si hvor mye det koster i 
kroner og øre.  Mange andre 
grupper er også storforbrukere 

av helsetjenester, men det 
psykiske lidelsespresset er nok 
det verste, understreket 
Wilhelmsen. 

Wilhelmsens mange anekdoter 
krydret hans foredrag og hans 
beundring for vår nåværende 
kong Harald og hans nøkterne 
måte å kommentere og takle 
vanskeligheter i livet, trakk 
han frem som gode eksempler. 

 

 

De siste årene har vi hatt et fast 
innslag på lørdagens program 
på vintermøtet.   

I ”Når ting går galt” har det  
vært referert en del hendelser 
som vi som jobber med den 
dagkirurgiske pasienten, har 
kunnet dra lærdom av. 

Det er ikke alltid lett å stå frem 
og fortelle om når det ikke 
gikk helt som det skulle, men 
det er nettopp slikt vi alle kan 
lære noe av.  Ved å få 
referater/historier kan vi 
gjenkjenne og forhåpentlig 
forebygge og unngå noen 
uheldige og uønskede 
episoder. 

I år refererte Kari Jacobsen, 

anestesisykepleier og Lars 
Næss, anestesioverlege fra 

Dagkirurgisk Enhet på 
Rikshospitalet om en pasient, 

et barn med en genetisk 
reseptorvariant, ufølsom for 

opioider som ble operert i 
nov. 2008. 

 

Dette var for så vidt ikke noe 
som gikk galt, men det kunne 
antakelig ha skapt problemer 
om ikke denne pasienten hadde 
vært diagnostisert og utredet 
ved RH før operasjonen. 
Denne utredningen skjedde i 
etterkant av et ØNH-inngrep 
på et annet sykehus i 2004. 

Dette innlegget viste også at 
med god planlegging og med 
kvalifisert personale, kan mye 
gjøres som dagkirurgi, og at 
det er viktig med oppdaterte 
helseopplysninger i forkant av 
narkose/kirurgi. Hvordan 
denne pasienten ble utredet, 
medisinert under og etter 
inngrepet og hvordan narkosen 

og oppholdet forløp, kan leses 
i sin helhet på Nordaf sine 
hjemmesider, der referatene fra 
vintermøtet blir lagt ut, men 
kort fortalt, så gikk dette 
selvsagt bra, grunnet god 
anestesiologisk forberedelse. 
Av sikkerhetsmessige grunner 
ble imidlertid pasienten 
beholdt på sykehuset den 
første natten etter operasonen,  
så dagkirurgi er det ikke helt 
korrekt å kalle det, selv om 
inngrepet ble foretatt ved 
denne seksjon. 

Ultiva overdosering - et 

emne ved anestesioverlege 
Jørgen Nordentoft fra 

Martina Hansens Sykehus. 

Konklusjonen på dette 
innlegget var, at det er viktig 
med faste rutiner på oppsett av 
pumpene og at det bør være 
dobbeltkontroll. At det er 
arbeidsro ble det også fokusert 
sterkt på. 

Det vises ellers til egen 

artikkel om dette emnet. 

Når ting går galt 

Likevel kan man selvsagt 
være syk selv om man er 
 hypokonder. Wilhelmsen mener 
likevel at poenget er å kunne 
forholde seg nøkternt til sin 
egen dødelighet.

Hva vil du bruke livet til? Man 
kan bruke mye energi på ikke å 
dø, eller man kan bruke den på 
å leve.

I tillegg til den enkelte hypo 
konders lidelser, er dette også 
et samfunnsproblem. Forbruket 
av helsetjenester er stort, selv 
om det er  vanskelig å si hvor 
mye det koster i kroner og øre. 
Mange andre  grupper er også 
 storforbrukere av  helsetjenester, 
men det psykiske lidelses
presset er nok det verste, under
streket  Wilhelmsen.

Wilhelmsens mange anekdoter 
krydret hans foredrag og hans 
beundring for vår nåværende kong 
Harald og hans nøkterne måte å 
kommentere og takle vanskelig
heter i livet, trakk han frem som 
gode eksempler.
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
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Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
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dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 
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vil bli presentert i Brisbane og 
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medarbeidere og ledere i 
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hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
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Dette gjelder ikke minst – etter 
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Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
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vintermøtene framover. Deler 
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vil bli presentert i Brisbane og 
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Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
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medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
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dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
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som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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 En uvanlig dag på 

jobben, var et meldt innlegg 
fra Ullevål 
Universitetssykehus 
/dagkirurgisk avdeling, men 
den som skulle ha dette 
innlegget ble forhindret. Etter 
”sterkt press” fra styret, som 
synes dette var et interessant 
og viktig innslag, steppet Unni 

Naalsund, anestesisykepleier 
UUS, inn med en fortelling 

om denne dagen.  Unni var 
ikke på jobb den aktuelle dag, 
når sant skal sies ), men Unni 
kan kunsten å fortelle så alle 
lytter. 

Denne uvanlige dag på jobben, 
ble 2 ambulanser tilkalt til den 
dagkirurgiske avdeling ved 
Ullevål sykehus etter nødanrop 
på 113. 

Det oppstod problemer på 3 
operasjonsstuer nesten 
samtidig og som vi vet er 
bemanningen minimal på de 
fleste dagkirurgiske enheter.  
Man kan derfor tenke seg den 
hektiske situasjonen med en 
pasient som blir bradicard, 
dårlig, slutter å puste.  Pasient 
nr to  får etter en urolig 
oppvåkning larynxspasme og 
etterfølgende hjertestans, og 
den tredje pasient får en 
uventet blødning og allergisk 
reaksjon på blåfarge. 
Rescueteamet som ble tilkalt 
måtte fordele seg og man var 
så heldig at den ene 
ambulansesjåføren også var 
operasjonssykepleier . Enden 
på visa var at det gikk bra med 
alle pasientene, men moralen 

må være, at vi må huske på i 
det daglige, der alt går på 

skinner, at vi driver med 
alvorlige saker, og selv om det 

som regel går bra og vi har 
gode rutiner/prosedyrer, så 

må vi alltid være forberedt på 
at det verste kan skje – og en 

ting kommer sjeldent alene ! 

 

Kjempefint med åpenhet og at 
noen ”står frem”. Oppfordrer 
alle til å ”spare på historier” til 
neste vintermøte. 

Hvorfor virker 

lokalanestesi best på 

private sykehus? 

 

Inge Glambek, Haraldsplass 
Diakonale sykehus 

Et herlig innlegg med Inge 
Glambeks historiske 
tilbakeblikk og mange 
kuriøse/historiske bilder fra 
forgagne tider. 

Når man skal benytte 
lokalanestesi er det en 
forutsetning å ha kunnskaper 
om nerveforsyning i det 
aktuelle operasjonsområde, å 
kjenne til inngrepets 
traumatiske effekter og 
medikamentets beskaffenhet. 

Metodikken er viktig, men 
også det å gi seg litt tid til å 
vente på effekten.  

Tidsbruken kan være en av 
grunnene til at det ofte 
benyttes f. eks Tiva anestesi i 
stedet for lokalanestesi, man 
får operert flere. Tiva anestesi 
er også en god opplevelse for 
pasientene.  

Skal man derimot spare penger 
er bruken av lokalanestesi 
billigere, da en god operatør 
ikke trenger anestesipersonale, 
pasientene vil ofte ha mindre 
smerter like etter inngrepet og 
de kan derfor mobiliseres 
fortere. Innen plastikk-
kirurgien er lokalbedøvelse 
benyttet i stor utstrekning av 
forskjellige grunner. 

Det mest vanlige ved 
variceoperasjoner med 
”stripping” er spinal eller 
narkose, da dette ellers er for 
smertefullt. 

Inge fortalte om sin metode 
ved variceoperasjoner, der han 
bl.a. legger inn et kateter i 
”kanalen” og setter lokal før 
inngrepet, han benytter en 
blanding av xylocain og 
marcain samt 
natriumbikkarbonat, les mer 
om dette på Nordafs 
hjemmesider  fra vintermøtet 
2009. 
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Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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 En uvanlig dag på 

jobben, var et meldt innlegg 
fra Ullevål 
Universitetssykehus 
/dagkirurgisk avdeling, men 
den som skulle ha dette 
innlegget ble forhindret. Etter 
”sterkt press” fra styret, som 
synes dette var et interessant 
og viktig innslag, steppet Unni 

Naalsund, anestesisykepleier 
UUS, inn med en fortelling 

om denne dagen.  Unni var 
ikke på jobb den aktuelle dag, 
når sant skal sies ), men Unni 
kan kunsten å fortelle så alle 
lytter. 

Denne uvanlige dag på jobben, 
ble 2 ambulanser tilkalt til den 
dagkirurgiske avdeling ved 
Ullevål sykehus etter nødanrop 
på 113. 

Det oppstod problemer på 3 
operasjonsstuer nesten 
samtidig og som vi vet er 
bemanningen minimal på de 
fleste dagkirurgiske enheter.  
Man kan derfor tenke seg den 
hektiske situasjonen med en 
pasient som blir bradicard, 
dårlig, slutter å puste.  Pasient 
nr to  får etter en urolig 
oppvåkning larynxspasme og 
etterfølgende hjertestans, og 
den tredje pasient får en 
uventet blødning og allergisk 
reaksjon på blåfarge. 
Rescueteamet som ble tilkalt 
måtte fordele seg og man var 
så heldig at den ene 
ambulansesjåføren også var 
operasjonssykepleier . Enden 
på visa var at det gikk bra med 
alle pasientene, men moralen 

må være, at vi må huske på i 
det daglige, der alt går på 

skinner, at vi driver med 
alvorlige saker, og selv om det 

som regel går bra og vi har 
gode rutiner/prosedyrer, så 

må vi alltid være forberedt på 
at det verste kan skje – og en 

ting kommer sjeldent alene ! 

 

Kjempefint med åpenhet og at 
noen ”står frem”. Oppfordrer 
alle til å ”spare på historier” til 
neste vintermøte. 

Hvorfor virker 

lokalanestesi best på 

private sykehus? 

 

Inge Glambek, Haraldsplass 
Diakonale sykehus 

Et herlig innlegg med Inge 
Glambeks historiske 
tilbakeblikk og mange 
kuriøse/historiske bilder fra 
forgagne tider. 

Når man skal benytte 
lokalanestesi er det en 
forutsetning å ha kunnskaper 
om nerveforsyning i det 
aktuelle operasjonsområde, å 
kjenne til inngrepets 
traumatiske effekter og 
medikamentets beskaffenhet. 

Metodikken er viktig, men 
også det å gi seg litt tid til å 
vente på effekten.  

Tidsbruken kan være en av 
grunnene til at det ofte 
benyttes f. eks Tiva anestesi i 
stedet for lokalanestesi, man 
får operert flere. Tiva anestesi 
er også en god opplevelse for 
pasientene.  

Skal man derimot spare penger 
er bruken av lokalanestesi 
billigere, da en god operatør 
ikke trenger anestesipersonale, 
pasientene vil ofte ha mindre 
smerter like etter inngrepet og 
de kan derfor mobiliseres 
fortere. Innen plastikk-
kirurgien er lokalbedøvelse 
benyttet i stor utstrekning av 
forskjellige grunner. 

Det mest vanlige ved 
variceoperasjoner med 
”stripping” er spinal eller 
narkose, da dette ellers er for 
smertefullt. 

Inge fortalte om sin metode 
ved variceoperasjoner, der han 
bl.a. legger inn et kateter i 
”kanalen” og setter lokal før 
inngrepet, han benytter en 
blanding av xylocain og 
marcain samt 
natriumbikkarbonat, les mer 
om dette på Nordafs 
hjemmesider  fra vintermøtet 
2009. 
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Jon A Gjerløw, Sørlandet 
Sykehus Arendal: 

Pasienter bruk og 

evaluering av analgesi 

før og etter dagkirurgi 

200 pasienter, ’Vanlige’ 
dagkir. inngrep: 
gyn./kir./ortopedi. 16-70 år. 
Spørreskjemaundersøkelse. 
Svarprosent 86. 

Mål: vurdering pas. 
smertemønster før operasjonen 
og av kvaliteten på gitt 
smertelindring. 

Resultater: 58 % hadde 
smerter relatert til det 
forestående inngrep mer enn 3 
dager pr. uke den siste måned 
før inngrepet. Kun 9 % tok 
daglig smertestillende før 
operasjonen. 

Peroral analgesi på avdelingen 
og postoperativt: 

Premedisin: NSAID 
(voltaren) og høydose 
paracetamol (2 til 3,5 gram i 
første dose..) til TIVA-pas. De 
øvrige fikk kun paracetamol 1-
1,5 g. 

Postoperativt i dagenheten: 
69 % fikk paracetamol og/eller 
NSAID, 29 %  fikk opioider, 
herav 8 % som fikk det som 
injeksjon – oftest til de 
gynekologiske pas. 

Hjemmebehandling: Styrt av 
operatører: Paralgin forte 
dominerer. Type og antall ikke 
dokumentert i journal. 

93 % av pas. svarer, at den 
smertestillende behandlling ble 
gitt til riktig tid og med god 
virkning i dagenheten. 

Dager med smerter 
postoperativt – (svarprosent 
75): mean antall dager første 
uke: 3,6. Smerter hele den 
første uke postoperativt hos 
28%. Grad av smerter (VAS) i 
denne periode ikke angitt. 

Mean dager med bruk av 
smertestillende første uke 
postop.: 2,5 dager, hele uken: 
10 %. Behov for ekstra 
reseptbelagt analgetika utover 
det medgitte (for eksempel 
Paralgin forte): 11% (flest i 
kir-anal og orto-fot gruppen). 

Generell tilfredshet med 
smertebehandlingen: 70 % 
svært og 28 % ganske 
fornøyde, 1 % misfornøyde.  

Konklusjoner:  

• Mange pas. har smerter 
fra aktuelle tilstand 
preoperativt 

• Relativt få brukte 
daglig smertemed. før 
op. 

• Kort analgetikaperiode 
etter inngrepet for de 
fleste 

• Store forskjeller i 
varighet av smerte og 
analgetikaperiode 
mellom individer for 
likeartede inngrep 

• Langvarig smerte ga 
nedsatt 
behandlingstilfredshet. 

 

 

Jon A Gjerløw, Sørlandet 

Sykehus Arendal: 

Smerte, kvalme og 

søvnforstyrrelse hos 

dagkirurgipasienter. 

Samme undersøkelsesmetode 
og materiale som i ovennevnte 
undersøkelse. 

Vedr. smerte: Sterk eller 
uutholdelig max-smerte 
rapportert av 15 % i 
dagenheten, av 16 % opplevde 
i hjemmet operasjonsdøgnet, 
11 % for døgn 1 – 6. Totalt for 
hele postop. perioden (0-6 
døgn): 26%. 

Vedr. kvalme: 18 % med 
kvalme, herav 6 % med sterk 
kvalme i dagenheten. 20 % 
hjemme operasjonsdøgnet, 
herav sterk kvalme hos 5 %.  



 

 

Nr. 1 – 2009 

Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
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som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 
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   Det må fortsatt undre 
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medarbeidere og ledere i 
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Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
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som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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12% for døgn 1-6, herav 1% 
med sterk kvalme. 

Totalt 24 % rapporterer 
kvalme postoperativt dag 0-6. 
Nesten alle med angitt sterk 
kvalme var kvinner… 

Vedr. søvn for postop. periode 
0-6 døgn: 6 % rapporterer 
svært dårlig søvn, 46 % med 
noe dårligere søvn og 48 % 
med vanlig søvn i perioden. 

Konklusjoner:  

• Smertetopp kan være 
senere enn hjemreise 

• Økende innslag av 
smerte utløst ved 
aktivitet 

• Smerte og kvalme ofte 
i følge 

• Søvnkvalitet påvirkes  
• Grunn til å forbedre 

multimodal analgesi  
 

 

Saulius R Lapinskas, St. olav 

Hospital, avd. Orkdal. 

Posterior 

ankelartroskopi. 

Beskrivelse av teknikk og 
praktisk gjennomføring av en 
ikke så vanlig prosedyre til 

fremstilling av ankelens bakre 
compartment (ankel- og 
subtalarleddet). Indikasjoner er 
forskellige intraartikulære og 
periartikulære tilstander som 
osteokondritt, kalsifikasjoner, 
avulsjoner, synovitt / 
adheranser og 
leddbåndsskader. 

Se den flotte presentasjon og 
elegante teknikk på 
www.nordaf.no . 

 

 

 

Fred Andersen, Haukeland 

Unive sitetssykehus, Bergen. 

Lidocaine spinalt – et 

alternativ til ASA 2-3 

pasienter. 

Materiale: 33 dagkir. pas. 
Blandet gruppe: artroskopi av 
kne, fjerning av 
osteosyntesemateriell, varicer 
og urologi. ASA 1-3 pas. Alder 

64,8 år (14 -87). Dosering: 
Isobar Lidocain 20 mg/ml: 13 
pas. fikk 2,6 (SD 0,6) ml. 20 
pas. fikk Lidocain 1,5 ml + 
Fentanyl 10,9 microgr. (mean) 
(opioid). 

Fordeler skulle være rask 
gjenvinning av motorikk og 
vannlating. Xylocain –spec 
hyperbar (Tung) er klart 
assosiert til TNS = Transient 
Neurologic Symptoms 
(frekvens på 14%?) og av 
primært denne årsak ikke 
lengre vanlig i bruk i Norge. 
Rasjonalet ved dette forsøk  er 
at lav konsentrasjon av 
lidocain i et lite volumen og 
isobar tonositet skal være 
mindre risikabelt i dette 
henseende. 

Forfatterens konklusjoner: 

• Komplett anestesi i en 
time, tilstrekkelig til 
alle pasienter 

• Rask recovery og rask 
kontroll på vannlating 

• Lav TNS-frekvens 
• Gunstig alternativ til 

ASA 2 og 3 pasienter 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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12% for døgn 1-6, herav 1% 
med sterk kvalme. 

Totalt 24 % rapporterer 
kvalme postoperativt dag 0-6. 
Nesten alle med angitt sterk 
kvalme var kvinner… 

Vedr. søvn for postop. periode 
0-6 døgn: 6 % rapporterer 
svært dårlig søvn, 46 % med 
noe dårligere søvn og 48 % 
med vanlig søvn i perioden. 

Konklusjoner:  

• Smertetopp kan være 
senere enn hjemreise 

• Økende innslag av 
smerte utløst ved 
aktivitet 

• Smerte og kvalme ofte 
i følge 

• Søvnkvalitet påvirkes  
• Grunn til å forbedre 

multimodal analgesi  
 

 

Saulius R Lapinskas, St. olav 

Hospital, avd. Orkdal. 

Posterior 

ankelartroskopi. 

Beskrivelse av teknikk og 
praktisk gjennomføring av en 
ikke så vanlig prosedyre til 

fremstilling av ankelens bakre 
compartment (ankel- og 
subtalarleddet). Indikasjoner er 
forskellige intraartikulære og 
periartikulære tilstander som 
osteokondritt, kalsifikasjoner, 
avulsjoner, synovitt / 
adheranser og 
leddbåndsskader. 

Se den flotte presentasjon og 
elegante teknikk på 
www.nordaf.no . 

 

 

 

Fred Andersen, Haukeland 

Unive sitetssykehus, Bergen. 

Lidocaine spinalt – et 

alternativ til ASA 2-3 

pasienter. 

Materiale: 33 dagkir. pas. 
Blandet gruppe: artroskopi av 
kne, fjerning av 
osteosyntesemateriell, varicer 
og urologi. ASA 1-3 pas. Alder 

64,8 år (14 -87). Dosering: 
Isobar Lidocain 20 mg/ml: 13 
pas. fikk 2,6 (SD 0,6) ml. 20 
pas. fikk Lidocain 1,5 ml + 
Fentanyl 10,9 microgr. (mean) 
(opioid). 

Fordeler skulle være rask 
gjenvinning av motorikk og 
vannlating. Xylocain –spec 
hyperbar (Tung) er klart 
assosiert til TNS = Transient 
Neurologic Symptoms 
(frekvens på 14%?) og av 
primært denne årsak ikke 
lengre vanlig i bruk i Norge. 
Rasjonalet ved dette forsøk  er 
at lav konsentrasjon av 
lidocain i et lite volumen og 
isobar tonositet skal være 
mindre risikabelt i dette 
henseende. 

Forfatterens konklusjoner: 

• Komplett anestesi i en 
time, tilstrekkelig til 
alle pasienter 

• Rask recovery og rask 
kontroll på vannlating 

• Lav TNS-frekvens 
• Gunstig alternativ til 

ASA 2 og 3 pasienter 
• Max skår på tilfredshet 

og smertesituasjon 1 
døgn etter 
opperasjonen. 
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Åpning av utstillingen  

 

 

 

Unni og Terje takket 
for seg etter mange års 
kjempeinnsats i styret. 

Vet ikke om Unni 
syntes det var så  
veldig trist? 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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blir utsendt- ferdiggjort og 
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leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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blir utsendt- ferdiggjort og 
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prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Generalforsamling 

 

 

Her er våre to nye styre-
medlemmer, Nina 
Hagelund og Bjarte 
Askeland 
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Etter festmiddag og en alltid like vanskelig trekning,  ble det underholdning med gutta i Oslo 

Fagottkor 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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PASIENTOPPLEVELSER DKS BLEFJELL SYKEHUS HØST 2008 

 

Ved Synnøve Madsen 

Sammendrag 

Bakgrunn. 

Helse-og 
omsorgsdepartementet har satt 
av prosjektmidler til 
videreutvikling av 
lokalsykehus i sammenheng 
med de kommunale tjenestene; 
utvikling av lokalsykehuset.  

Delprosjekt 5.3 skal innhente 
pasienterfaringer og 
pasientopplevelser. Prosjektet 
”Pasientopplevelser DKS høst 
2008” skal brukes som en 
forundersøkelse, hvor 
pasientene selv kan 
dokumentere egne opplevelser 
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Metode 

Det er gjort en kvantitativ 
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Resultat 
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pasientene godt fornøyde med 
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– 5 (fra lite bra til meget bra). 
Respondentene hadde også 
mulighet til å skrive egne 
kommentarer som punkt nr. 11 
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Resultat 
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”midt på treet” fornøyde med 
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tilsendt meget god informasjon 
på forhånd. 

> 90 % av pasientene i 
undersøkelsen følte seg godt 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  
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skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
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foreningens aktiviteter. 
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den internasjonale 
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framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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PASIENTOPPLEVELSER DKS BLEFJELL SYKEHUS HØST 2008 

 

Ved Synnøve Madsen 

Sammendrag 

Bakgrunn. 

Helse-og 
omsorgsdepartementet har satt 
av prosjektmidler til 
videreutvikling av 
lokalsykehus i sammenheng 
med de kommunale tjenestene; 
utvikling av lokalsykehuset.  

Delprosjekt 5.3 skal innhente 
pasienterfaringer og 
pasientopplevelser. Prosjektet 
”Pasientopplevelser DKS høst 
2008” skal brukes som en 
forundersøkelse, hvor 
pasientene selv kan 
dokumentere egne opplevelser 
som pasient. 

Det langsiktige målet er at en 
skal ha kontinuerlige pasient-
opplevelsesundersøkelser 
gående i Blefjell sykehus i alle 
avdelinger. 

Metode 

Det er gjort en kvantitativ 
retrospektiv undersøkelse. 50 
pasienter fikk med seg en 
ferdigfrankert konvolutt med et 
spørreskjema i, og ble bedt om 
å besvare det etter hjemkomst. 

Resultat 

Samlet sett var 95 % av 
pasientene godt fornøyde med 
oppholdet på DKS. 

Konklusjon 

Vi har et godt fungerende 
system ved DKS, men det er 
små justeringer vi kan foreta 
for å utvikle et enda bedre 
tilbud til våre pasienter. 

Metode og materiale 

Det inngikk 50 pasienter i 
undersøkelsen om 
pasientopplevelser. 
Prosjektperioden var fra 13.okt 
– 28.nov 2008. I 
pasientgruppen var det både 
menn og kvinner i alle 
aldersgrupper, og det var 
ortopediske -, gynekologiske – 
og generell kirurgiske 
pasienter inkludert i 
undersøkelsen. Vi delte ut 
spørreskjemaene fortløpende. 

Vi fikk svar hos 38 pasienter, 
som gir en svarprosent på 76 
%. Det sier vi oss meget 
fornøyde med. 

Det er utformet et standard 
spørreskjema med 10 spørsmål 
/ utsagn rangert på score fra 1 

– 5 (fra lite bra til meget bra). 
Respondentene hadde også 
mulighet til å skrive egne 
kommentarer som punkt nr. 11 
på spørreskjemaet. 

Data fra spørreskjemaet er 
behandlet i et SPSS-program. 

 

Resultat 

50 % av respondentene var 
”midt på treet” fornøyde med 
ventetiden før de ble innkalt til 
operasjon ved DKS. 8 % 
syntes det var lang ventetid, 
mens 42 % sa de var meget 
fornøyde med ventetiden.  

Pasientene som skal til 
behandling ved DKS får 
tilsendt skriftlig informasjon 
før operasjonen. Ingen hadde 
gitt de to laveste scorer på 
dette spørsmålet. 2/3 av 
pasientene mente de fikk 
tilsendt meget god informasjon 
på forhånd. 

> 90 % av pasientene i 
undersøkelsen følte seg godt 
forberedt før operasjonen. 

68 % av pasientene syntes det 
var lett å finne frem til DKS, 
mot 8 % som ikke syntes det 
var lett å finne frem. 

Nesten 90 % av pasientene 
opplevde mottaket på DKS på 
operasjonsdagen som meget 
bra. 
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13 % av pasientene syntes de 
måtte vente lenge i avdelingen 
før de ble operert, mens 74 % 
syntes ikke det var lenge å 
vente før de ble tatt inn på 
operasjonsstuen. 

92 % av pasientene opplevde 
god omsorg og at sykepleierne 
på DKS var tilgjengelig for 
dem. 

Pasientene får en samtale med 
kirurgen etter operasjon ved 
DKS, 76 % av pasientene 
syntes denne var meget bra og 
16 % var delvis fornøyde. 

84 % av de spurte var meget 
fornøyde med informasjonen 
de fikk av sykepleier etter 
operasjonen, (dårligst score her 
var 4). 

Samlet sett var 95 % av 
pasientene fornøyde med 
oppholdet på DKS. 

På spørreskjemaet var det satt 
av plass til annet – eventuelle 
kommentarer. Her ble det gitt 
både ris og ros. Det var flere 
utsagn om lang ventetid før en 
får beskjed om når en kan 
forvente operasjon. Flere 
syntes det ikke var lett å finne 
frem til DKS – dårlig merket. 

Noen ønsket mer skriftlig 
informasjon om hvordan en 
skal forholde seg etter 
operasjonen. Vanskelig å få 
med seg så mye informasjon 
denne dagen, og det hadde 
vært fint om det var skrevet 
ned i forståelige ord. 

God omsorg og at pasientene 
følte seg godt ivaretatt ble 
nevnt på flere av 
spørreskjemaene.  

Vi har et forbedringspotensiale 
når det gjelder informasjon til 
pasienten. Vi reviderer 
pasientinformasjonen vår en 
gang i året, men bør kanskje se 
på denne oftere. Det er også et 
viktig poeng å ikke 
”overinformere” en nyoperert 
pasient. Vi skal tilpasse 
informasjon til pasient og den 
”tilstanden” vedkommende er i 
på hjemreisetidspunktet. 
Videre kom det ut av 
undersøkelsen at vi bør ha 
bedre veiviser til DKS enn det 
er i dag. 

 

 

ACCIDENTAL  ULTIVA®  OVERDOSAGE  

Accidental overdosage of remifentanil (ULTIVA®) due to mismanagement of the Asena-PK-
infusion pump and syringes during TIVA-anaesthesia. 

Jørgen Nordentoft, MD. Martina Hansens Hospital. Sandvika, Norway.         

Mail to:  jorgen.nordentoft@mhh.no 

 

 

 

Introduction and objective: 

Opioids are known to be safe 
in respect to hemodynamic 
stability, tolerance and use in 
patients with cardiovascular 

pathology during general 
anaesthesia.  

Outcome of major 
overdosage of remifentanil 
during TIVA in 3 healthy, 

younger patients are presented. 

Internet search in PubMed and 
EMBASE (‘Remifentanil and 
overdose’) reveals no relevant 
hits. 

Summary:  3 cases of up to 15 fold overdosage of remifentanil have been experienced. One case is 
described in detail and compared to outcome of the same person during ordinary TIVA. Our observations 
support the low risk of hemodynamic complications with Ultiva® even in mega dose in healthy, younger 
patients during TIVA. Combined wrong management of anaesthesia-pump and syringes can occur. 
Suggestive routines for avoiding these unwanted episodes are stated. 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Methods: 
Case observations in 2 
different hospitals. 
Retrospective follow up. 
Anaesthesia pumps: Asena-
PK-pumps (Cardinal Health). 
TIVA-TCI software and 
methods: 

Ultiva®: Minto. TCI-modus: 
Plasma-site. 
Propofol: Marsh. TCI-modus: 
Plasma-site. 
Results: 
Case1: 

25 year old male, healthy, 74 
kg / 174 cm. ASA 1. Knee-
arthroscopy in TIVA. 
See the 4-step mismanagement 
in column 2. 
  
 0 min. 5 min. 10 m 

BP       115/6
0 

100/6
0 

95/5
0 

Pul
s 

  48   42   46     

Tab. 1: Remifentanil 
‘overdosage’ x 6. 
‘0 min.’ = start of TIVA-
induction. 
 
6 months prior to this 
incidence underwent the same 

patient the same procedure 
in standard TIVA (Induction 
dosages: Ultiva® 140 µ g and 
propofol 140 mg) with the 
following hemodynamic 
profile: 
 
 0 min. 5 m. 10 m 

 BP       130/7
5 

95/5
0 

95/5
0 

Puls
e 

  42   42   46     

Tab. 2: Ultiva® / propofol 
normal dosage. 

 

Case 2 + 3: 

These cases involve also 
younger, healthy patients. 
TIVA for day care surgery.  

Dosages up to 15 times the 
normal induction and initial 
maintenance dose of 
Ultiva®. Both of these 
patients experienced 
moderate drop in blood 
pressure and one 
bradycardia. They were both 
treated with ephedrine and 
the latter with atropine. 
Uncomplicated outcome. 

 

1.  The Ultiva® syringe 
(50µg/ml – 50 ml) is placed 
in the usual position of the 
Propofol syringe. 

                                

  

     2.  The pump are adjusted 
with the settings of Propofol 
and target: 8 µgram/ml  
(Propofol values – intended 
to be remifentanil 8 

nanogr./ml in plasma 
target). The height and sex 
are not plotted. 

Cpt: Target Plasma-site. Ce: 
Conc. Effect-site. Cp: Conc. 
Plasma-site. 

Ready to induction… 

     

Note: The time →  1 minute 
and the amount of Ultiva® 
given = 15,7 ml x 50µg. 
 
After induction: 785 µgram 
remifentanil are infused in one 
minute (15,7 ml). The pump 
was stopped shortly after 
induction.                                   
3.  The second pump are 
started in the normal propofol 
settings (plasma-site-Cpt-  
5 µgram/ml) and normal 
dosage are given. 
↓ 

4.   After induction + 4 min.: 
A total of 1480 µgram 
remifentanil could have been 
been infused if the pump was 
not stopped. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Case 1: Four steps in the 

unwanted management 
of the Asena-PK-

infusion pump and 
syringes: 
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Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
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form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 
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internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  
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Det er uansett påfallende, hvor 
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på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
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modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
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funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
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Det synes å være en rekke 
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omfang, struktur og 
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Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Methods: 
Case observations in 2 
different hospitals. 
Retrospective follow up. 
Anaesthesia pumps: Asena-
PK-pumps (Cardinal Health). 
TIVA-TCI software and 
methods: 

Ultiva®: Minto. TCI-modus: 
Plasma-site. 
Propofol: Marsh. TCI-modus: 
Plasma-site. 
Results: 
Case1: 

25 year old male, healthy, 74 
kg / 174 cm. ASA 1. Knee-
arthroscopy in TIVA. 
See the 4-step mismanagement 
in column 2. 
  
 0 min. 5 min. 10 m 

BP       115/6
0 

100/6
0 

95/5
0 

Pul
s 

  48   42   46     

Tab. 1: Remifentanil 
‘overdosage’ x 6. 
‘0 min.’ = start of TIVA-
induction. 
 
6 months prior to this 
incidence underwent the same 

patient the same procedure 
in standard TIVA (Induction 
dosages: Ultiva® 140 µ g and 
propofol 140 mg) with the 
following hemodynamic 
profile: 
 
 0 min. 5 m. 10 m 

 BP       130/7
5 

95/5
0 

95/5
0 

Puls
e 

  42   42   46     

Tab. 2: Ultiva® / propofol 
normal dosage. 

 

Case 2 + 3: 

These cases involve also 
younger, healthy patients. 
TIVA for day care surgery.  

Dosages up to 15 times the 
normal induction and initial 
maintenance dose of 
Ultiva®. Both of these 
patients experienced 
moderate drop in blood 
pressure and one 
bradycardia. They were both 
treated with ephedrine and 
the latter with atropine. 
Uncomplicated outcome. 

 

1.  The Ultiva® syringe 
(50µg/ml – 50 ml) is placed 
in the usual position of the 
Propofol syringe. 

                                

  

     2.  The pump are adjusted 
with the settings of Propofol 
and target: 8 µgram/ml  
(Propofol values – intended 
to be remifentanil 8 

nanogr./ml in plasma 
target). The height and sex 
are not plotted. 

Cpt: Target Plasma-site. Ce: 
Conc. Effect-site. Cp: Conc. 
Plasma-site. 

Ready to induction… 

     

Note: The time →  1 minute 
and the amount of Ultiva® 
given = 15,7 ml x 50µg. 
 
After induction: 785 µgram 
remifentanil are infused in one 
minute (15,7 ml). The pump 
was stopped shortly after 
induction.                                   
3.  The second pump are 
started in the normal propofol 
settings (plasma-site-Cpt-  
5 µgram/ml) and normal 
dosage are given. 
↓ 

4.   After induction + 4 min.: 
A total of 1480 µgram 
remifentanil could have been 
been infused if the pump was 
not stopped. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Case 1: Four steps in the 

unwanted management 
of the Asena-PK-

infusion pump and 
syringes: 

 

 

 

 

Discussion: 

Remifentanil have a unique 
pharmacokinetic profile that 
combines a short onset and 
fast and predictable offset 
which is independent of the 
infusion duration and due to 
the enzymatic degradation by 
esterase widespread in the 
tissues.  
Normal symptoms due to 
overdosage of  remifentanil 
especially in older and ASA 
III + IIII pat. are decrease in 
blood pressure, bradycardia 
and risk of ‘stiff-chest’. 
Normal treatment: Stop of 
infusion, vasopressor, 
atropine, fluid and 
Trendelenburg position.  
Our young and healthy pat. in 
Case 1. was not clinically 
compromised, did not receive 
any treatment other than a 
short stop of Ultiva® and 
restart at a lower, still running 
plasma-target. There were no 
differences in the clinical 
outcome when compared to 
the ‘normal’ TIVA he received 
6 months earlier.  

Errors and mistakes happen 
when professionals are 
handling medicaments and 
medical equipment. It should 
be mandatory to have strict 
routines including safe 
control and documentation 
as well as good education. 

Addendum: 

2 instances of induction of 
TIVA with NaCl 0.9% 
without remifentanil 
(unplanned by error) and 
propofol in ordinary dosage 
are experienced. Clinical 
manifestation: Late and 
insufficient induction with 
continued spontaneous 
respiration (lack of 
apnoea...). Uncomplicated 
outcome. 

 

Conclusion: 

• Unwanted episodes 

when handling 

infusion‐pumps, 

syringes and 

medicaments 

happen. 

• Remifentanil seems 

to be very safe in 

healthy, young 

patients even in mega 

dosages. 

 

Recommendations: 

• Well defined routines 

are mandatory in 

handling anaesthesia 

pumps and syringes. 

• Double control and 

documentation of the 

medications/mixture

s are recommended. 

Use a check‐list. 

• Avoid unnecessary 

disturbances during 

the process of 

handling 

medicaments, 

mixtures and infusion 

pumps. 

• According to success 

in TIVA induction – it 

is wise to remember 

to add remifentanil to 

the mixture in the 

syringe. 

  

 

IAAS-nytt. 

Jørgen Nordentoft 
Medlem av Executive Committee, 

IAAS 

     Verdenskongressen i 
Brisbane nærmer seg. Det er 
etter de seneste opplysninger 
relativt få påmeldinger fra land 
utenfor Oceania. Vi håper det 
beste for kongressen, men fra 
Norge sin side har vi vært litt 
betenkelige ved å plassere 

kongressen i Australia i den 
europeiske og amerikanske 
sommerferie-periode. 

Vi håper på kraftig revansje i 
København i mai, 2011. Dere 
skal være velkomne. Denne 
kongress er som tidligere nevnt 
et Skandinavisk 
samarbeidsprosjekt hvor også 
Norge medvirker i både 
organisatorisk- og 
vitenskapelig komité. 

Fra norsk side ser vi at en 
vesentlig suksessfaktor for det 
fremtidige arbeide og 
progresjon er avhengig av at 
foreningens nyetablerte 
kontorfunksjon i regi av et 
dansk, internasjonalt 
kongressbyrå (ICS) blir 
gjennomført og omfattende. 
IAAS trenger fortsatt tilførsel 
av vitalitet og nye ideer. 
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Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 
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internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  
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dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
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Dette gjelder ikke minst – etter 
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Det synes å være en rekke 
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omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
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som venter i spenning – og 
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prosessen… 
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400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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I den vestlige del av verden og 
ikke minst Skandinavia har 
ideen om dagkirurgi nesten 
’seiret seg i hjel’. Dagkirurgi 
er blitt så ’alminnelig’ og 
omfattende, at mange ikke 
syns, at det er behov for en slik 
forening. Det er vi fra norsk 
side helt uenige i av flere 
grunner: 

• Stadig 
internasjonalisering av 
de medisinske fag 

• Holde fokus på at 
effektiv, kvalitetsfull 
dagkirurgi er godt for 
pasienten og for 
rasjonell bruk av 
ressurser og. nasjonal 
helseøkonomi. 

Konseptet bør videre 
utvikles. 

• IAAS har fokus på å 
introdusere 
dagkirurgien i f. eks. 
det tidligere østeuropa 
og de ikke-vestlige land 
med dårligere utviklede 
helsesystemer i en 
typisk mye strammere 
helseøkonomisk 
situasjon. Som et 
konkret uttrykk for 
dette er det vedtatt, at 
verdenskongressen i 
2013 skal forgå i 
Budapest, Ungarn. 

• Med basis i IAAS sine 
medlemsland er 
foreningen svært 
proaktiv i forhold til 
promovering av 

dagkirurgien i forhold 
til EU og prøver via 
konkrete prosjekter 
(med mulig EU-støtte) 
å benchmarke 
dagkirurgien i Europa. 

 

Den danske president for 
IAAS gjennom de siste 2 år, 
Claus Toftgaard har på 
glimrende og målrettet vis -
under vanskelige betingelser- 
stått i spissen for en rekke nye, 
nødvendige initiativer i IAAS. 
Han avløses av en flittig, 
dyktig og profilert anestesilege 
fra Porto, Portugal: Paulo 
Lemos. 

Vi ses om ikke i Australia så i 
København…. 

 

 

Vil du bli medlem i Nordaf? 
 
Send en epost til Kristin 
Solstad: kristin@ksci.no . Hun 
driver KS Conference & 
Incentive som er vår 
samarbeidspartner. 

Medlemskapet koster bare kr. 
200,- per år og det vil gi deg 
fortrinnsrett til kurs, stipendier 
etc.  Du vil også få tilsendt 

nyhetsbrevet et par ganger i 
året. 
Info finnes også på våre 
nettsider www.nordaf.no

Kommende dagkirurgiske møter: 

I.A.A.S. – 8th International Congress on 

Ambulatory Surgery avholdes i 

Brisbane, Australia 3.-6. juli 2009 

Neste store møte i Norge er neste 

vintermøte på Gardermoen i januar 

2010, så om du ikke rakke å bestille 

billetter til Australia, har du muligheten 

til å bli med til Gardermoen! 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
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Universitets Sykehus (OUS). 
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uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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I den vestlige del av verden og 
ikke minst Skandinavia har 
ideen om dagkirurgi nesten 
’seiret seg i hjel’. Dagkirurgi 
er blitt så ’alminnelig’ og 
omfattende, at mange ikke 
syns, at det er behov for en slik 
forening. Det er vi fra norsk 
side helt uenige i av flere 
grunner: 

• Stadig 
internasjonalisering av 
de medisinske fag 

• Holde fokus på at 
effektiv, kvalitetsfull 
dagkirurgi er godt for 
pasienten og for 
rasjonell bruk av 
ressurser og. nasjonal 
helseøkonomi. 

Konseptet bør videre 
utvikles. 

• IAAS har fokus på å 
introdusere 
dagkirurgien i f. eks. 
det tidligere østeuropa 
og de ikke-vestlige land 
med dårligere utviklede 
helsesystemer i en 
typisk mye strammere 
helseøkonomisk 
situasjon. Som et 
konkret uttrykk for 
dette er det vedtatt, at 
verdenskongressen i 
2013 skal forgå i 
Budapest, Ungarn. 

• Med basis i IAAS sine 
medlemsland er 
foreningen svært 
proaktiv i forhold til 
promovering av 

dagkirurgien i forhold 
til EU og prøver via 
konkrete prosjekter 
(med mulig EU-støtte) 
å benchmarke 
dagkirurgien i Europa. 

 

Den danske president for 
IAAS gjennom de siste 2 år, 
Claus Toftgaard har på 
glimrende og målrettet vis -
under vanskelige betingelser- 
stått i spissen for en rekke nye, 
nødvendige initiativer i IAAS. 
Han avløses av en flittig, 
dyktig og profilert anestesilege 
fra Porto, Portugal: Paulo 
Lemos. 

Vi ses om ikke i Australia så i 
København…. 

 

 

Vil du bli medlem i Nordaf? 
 
Send en epost til Kristin 
Solstad: kristin@ksci.no . Hun 
driver KS Conference & 
Incentive som er vår 
samarbeidspartner. 

Medlemskapet koster bare kr. 
200,- per år og det vil gi deg 
fortrinnsrett til kurs, stipendier 
etc.  Du vil også få tilsendt 

nyhetsbrevet et par ganger i 
året. 
Info finnes også på våre 
nettsider www.nordaf.no

Kommende dagkirurgiske møter: 

I.A.A.S. – 8th International Congress on 

Ambulatory Surgery avholdes i 

Brisbane, Australia 3.-6. juli 2009 

Neste store møte i Norge er neste 

vintermøte på Gardermoen i januar 

2010, så om du ikke rakke å bestille 

billetter til Australia, har du muligheten 

til å bli med til Gardermoen! 
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REISELYSTEN? 

To ganger i året deler NORDAF ut tre reisestipender à kr.  5000.

 

Dette 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 2008-2009 

På vintermøtet 2008 ble det 
trukket ett reisestipend à kr. 
10.000 til verdenskongressen i 
Brisbane sommeren 2009. 
Anne Reidun Kroknes fra 
Bergen var den heldige vinner 
av dette. 

I år på vintermøtet under 
festmiddagen, ble det i tilegg 
trukket to reisestipend til 
Brisbane à kr. 15.000.  Det 
viste seg imidlertid vanskelig 
for både de som ble trukket ut 
og reservene som ble trukket, å 
reise. Det er langt til Brisbane 

og tidspunktet i sommerferien 
er ikke gunstig. 

Noe forvirring oppstod 
dessverre under 
stipendutdelingen, da de 
heldige vinnere trakk seg i tur 
og orden på stedet. 
Med bakgrunn i dette, ble det 
opplyst på festmiddagen at 
man ville lage en ekstra 
søknadsrunde, man kunne søke 
frem til 3 mars. 
Det ble av 
rettferdighetsgrunner også 
plusset på 5.000 kr på fjorårets 
stipend til Brisbane. 
Det kom inn 2 søknader før 3 
mars. Lars Næss fra Oslo og 
Monica Konst fra Sandefjord, 
og begge ble innvilget 
reisestipend på 15.000 kr. 
 

Henry Quaynor ble i fjor tildelt 
et reisestipend på kr. 5000.  
Formålet var en reise til Ghana 
for å se på 
hindringer/problemer i 
forbindelse med etablering av 
dagkirurgisk virksomhet med 
bl.a. intervjuer/samtaler med 
nøkkelledere innen kirurgi og 
anestesi ved det største 
sykehuset i Accra. 

Nordaf gleder seg til referatene 
fra stipendmottakene. Årsaken 
til stipendutdelingene er, for 

det første” å gi noe tilbake” til 
medlemmene, men også å få 
tilbake aktuelle referater om 
nyvinninger innen dagkirurgi 
på lands/verdensbasis, å spre 
kunnskap til alle de som ikke 
har anledning til å reise. 

Høsten 2009 deles det ikke ut 
reisestipend da 
stipendbudsjettet er brukt opp, 
men det er nye muligheter 
våren og høsten 2010, da kan 
man igjen søke reisestipend à 
kr. 5000 til et kurs/seminar 
med dagkirurgisk 
tema/vinkling/innhold, den 
eneste motytelse er en rapport/ 
et referat til Nyhetsbrevet. 

Skulle det komme inn en 
veldig god søknad i høst, vil 
styret ikke se bort fra at den 
likevel kan innvilges. Fristen 
for søknad vår 2010 er 20/5 og 
høst 20/12. 

Alle stipender er personlige og 

kan ikke gis bort til andre.   

 

Styret i Nordaf ønsker alle 

en god tur og et berikende 

seminar! 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
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Martina Hansens Hospital, 
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Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 

 

 

 

Nr. 1 – 2009 

Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
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www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Redaksjonelt 
 
Styret i Nordaf har bestemt at 
redaktøransvaret deles og 
vårnummerets redaktør er 
Eugen Eide, mens Inge 
Glambek har ansvaret for 

høstnummeret.  Det har vært 
liten tilgang til stoff til 
vårnummeret, men vi regner 
med at til høstens utgave vil 
det være rikelig med referater 

fra verdenskongressen i 
Australia og også referater fra 
de øvrige stipendvinnerne.

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. 

 

 

 

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 Elin Øyeren Lundemo, adressene er å finner under  
” Nordafs styre” 
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brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Redaksjonelt 
 
Styret i Nordaf har bestemt at 
redaktøransvaret deles og 
vårnummerets redaktør er 
Eugen Eide, mens Inge 
Glambek har ansvaret for 

høstnummeret.  Det har vært 
liten tilgang til stoff til 
vårnummeret, men vi regner 
med at til høstens utgave vil 
det være rikelig med referater 

fra verdenskongressen i 
Australia og også referater fra 
de øvrige stipendvinnerne.

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. 

 

 

 

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 Elin Øyeren Lundemo, adressene er å finner under  
” Nordafs styre” 
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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  

  



 

 

Nr. 1 – 2009 

Side 2 Stoff til nyhetsbrev sendes til Eugen Eide (vårnummeret ) eller Inge Glambek (høstnummeret). 

Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Leder 

 

Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Styreleder Jørgen 
Nordentoft,  

Martina Hansens Hospital, 
Sandvika 
 
Arbeidet med å modernisere 
Nordaf sin Webside - 
www.nordaf.no – er når dette 
blir utsendt- ferdiggjort og 
siden er i gang. Berit Karin 
Helland har på styrets vegne på 
glimrende vis gjennomført 
prosessen med ny Web-
leverandør, nytt forslag til 
layout og vi håper den nye 
form vil falle i smak og bli 
brukt. Vi vil oppgradere styrets 
kompetanse på vedlikehold av 
siden og vil sørge for 
kontinuerlig oppdatering til 
glede for dere medlemmer og 
andre. Brukervennlige 
løsninger med klar oppdeling 
av stoffet, nyheter, grupperte 
links m.v. er klar til dere i juni.  

Vår intensjon er å forsette med 
nyhetsbrevet i den nåværende 
form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
2009) og Inge Glambek (nr. 2-
2009). Alle utgitte nummer vil 
være tilgjengelige  på vår 
nettside. Vi ønsker at den 
tverrfaglige informasjon om 

dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
konseptet skal være lett 
tilgjengelig over alt. 

   Styret sin nye kasserer, Eli 
Lundemo Øieren, har overtatt 
finansene i foreningen, som 
fortsatt er fornuftig økonomisk 
fundert med en formue på ca. 
400.000.-  

   Håndtering av stipender fra 
Nordaf til reise- og 
skrivelystne medlemmer av 
foreningen ivaretas nå fast av 
Dorte S. Guldbrandsen. Denne 
mulighet er en viktig del av 
foreningens aktiviteter. 

   Vårt internasjonale 
engasjement via aktiviteter i 
den internasjonale 
dagkirurgiske 
paraplyorganisasjon (IAAS) 
prioriteres fortsatt. Årets 
verdenskongress i Brisbane, 
Australia i juli 2009 nærmer 
seg. Vi håper på en viss 
deltagelse fra Norge, vårt nye 
styremedlem Nina Haglund er 
reiseleder.. 

   Dagkirurgien forsetter sin 
framgang i Norge. I den 
seneste oversikt av IAAS er 
tallet for dagkirurgisk 

aktivitet i Norge i 2007 60 %. 
Nytt styremedlem, Bjarte 
Askeland, har i forbindelse 
med sin nyopprettede rolle 
som sekretær i Nordaf arbeidet 
målrettet med denne sak, med 
god hjelp av SINTEF. Vi har i 
styret grundig diskutert hvor 
gode tallene fra SINTEF er i 
forhold til validitet og 
entydighet  og vil aktivt 

oppsøke informasjon om dette. 
Det er uansett påfallende, hvor 
stor den regionale spredning er 
på dagkirurgisk aktivitet totalt 
og fordelt på diagnoser. Hvis 
tallene kan tolkes uten 
modifikasjoner er det mange 
tusen pasienter som kunne 
behandles dagkirurgisk, men 
som av ukjente årsaker 
behandles som inneliggende. 
Det vil vi sette fokus på i 
Nyhetsbrevet og på 
vintermøtene framover. Deler 
av dette innsamlede materiale 
vil bli presentert i Brisbane og 
i dette blad. (Se artikkel). 

Hovedstadsprosessen. 

   Det må fortsatt undre 
dagkirurgisk interesserte 
medarbeidere og ledere i 
Helse-Sør-Øst, som står for 
mer enn halvparten av all 
dagkirurgi i Norge, at arbeidet 
med ny struktur og 
funksjonsfordeling av 
hospitalstjenester i regionen 
ikke syns å ha et særlig 
markant fokus på dagkirurgi. 
Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
planleggingen i det nye Oslo 
Universitets Sykehus (OUS). 
Det synes å være en rekke 
uavklarte spørsmål som angår 
omfang, struktur og 
organisering av dagkirurgien. 
Det må antas, at 60 – 70 % av 
alle elektive (og mindre, 
subakutte?) skal gjøres 
dagkirurgisk. Vi er nok en del 
som venter i spenning – og 
som tilbyr vår assistanse i 
prosessen… 
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Vi ønsker dere alle en
riktig god sommer!
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