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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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 
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Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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VINTERMØTET PÅ STØ KURS 

 

 

Vintermøtet ble nok en gang 
en suksess.  De tørre tall viste 
at nesten 300 aktive deltagere 
fant vegen til  Gardermoen. i 
tillegg var det 24 firma som 
med 50 medarbeidere bidro til 
utstillingen.  Det begynner å 
bli stadig færre muligheter til å 
treffe både 
legemiddelindustrien og 
utstyrsleverandørene ettersom 
regelverket er blitt stadig 
innskjerpet. En viss 
innstramming kan mange 
ganger være på sin plass, men 

vi må passe på at ikke 
pendelen slår for langt ut i 
negativ retning.  Eksempler på 
det har vi fra USA der kurs- og 
møtesteder nå må ligge i en 
viss avstand til både golfbaner 
og strender.  På Gardermoen er 
det heldigvis ingen problemer 
med noen av disse fristelsene. I 
Nordaf er vi avhengige av å ha 
et godt forhold til industrien 
for å kunne arrangere 
vintermøtet. Derfor synes vi 
det er gledelig at  vi klarer å 
samle så mange utstillere og at 

vi bare har fått positive 
tilbakemeldinger fra både 
møtedeltagerne og ustillerne.  
Deltagerne var  ivrige til å 
besøke utstillingene i pausene 
og selv om det finnes utstillere 
som kanskje helst hadde sett at 
vi bare hadde pauser, mener vi 
at programmet hadde en fin 
balanse mellom foredrag og 
pauser.  Tilbakemeldingene på 
evalueringsskjemaene tydet da 
også på at folk var fornøyde.  

 

HUSK:  Neste års vintermøte på Gardermoen 14. og 15. januar 2011 
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grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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siden er i gang. Berit Karin 
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form vil falle i smak og bli 
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dagkirurgien i Norge og 
internasjonalt i regi av Nordaf-
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Lundemo Øieren, har overtatt 
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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. 
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Hovedstadsprosessen. 
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Helse-Sør-Øst, som står for 
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med ny struktur og 
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ikke syns å ha et særlig 
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Dette gjelder ikke minst – etter 
våre opplysninger – 
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Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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Ordningen er gradvis innført 
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Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
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Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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økonomiske insentiv så 
dramatisk er blitt endret.  

Der et klart behov for tydelige, 
sentrale, ledelsesmessige 
føringer for å kombinere 
ønsket om forståelige, 
ressursmessige hensyn med de 
åpenbare muligheter for videre 
utvidelse av dagkirurgisk 
virksomhet. 

Samhandling.. 

Styret i NORDAF etterlyser 
fortsatt en tydelig plan i 
forhold til dagkirurgien i 
forbindelse med 
strukturomleggingen i Helse 
Sør-Øst. Dagkirurgien bør ikke 
behandles som en 
salderingspost når resten av 
kabalen løses. 

Vil gjerne slutte med å 
oppfordre til å styrke vår 
forening og vårt felles videre 

arbeide med dagkirurgien via 
innmelding i NORDAF.  

Velkommen på vår nettside – 
håper vi ses på Vintermøtet i 
NORDAF én uke senere enn 
vanlig: den14. – 15. januar 
2011. 

 

 

Referater fra vintermøtet 

Fredag 8.januar 2010 

Ref: Bjarte Askeland 

Who safe surgery. 
Pasientsikkerhetsjef Helge 
Svaar, AHUS 

 

Foredragsholderen har en lang 
”sykehistorie” som medisiner 
og har i mange år vært patolog. 
Det kan kanskje være noe av 
bakgrunnen for at han på 
slutten av sin karriere har egnet 
seg til å øke sikkerheten for 
pasientene ved AHUS. Med 
bakgrunn i WHOs storsatsing 
på Safe Surgery beskrev han 
hvordan man med relativt 

enkle midler kan øke 
teamfølelsen rundt den 
kirurgiske pasienten og på den 
måten redusere risko betydelig. 
Bruk av sjekkliste, timeout og 
”postop sjekk” krever minimal 
tid i det totale forløpet rundt et 
operativt inngrep, men har i 
WHO’s orginale studie vist å 
kunne redusere 
komplikasjonsfrevensen 
ganske dramatisk. Han klarte å 
gjøre det relativt tørre stoffet 
interessant og bygget opp 
forventningene til neste punkt 
på programmet. 

Sikre systemer innen 
operasjoner: ‘Innovation, 
technology and safety’. Dr. 
W. Harrop-Griffiths. MA 
MB BS FRCA Consultant 
Anaesthetist, Imp.College 
HealthcareNHS, London 

 

Will Griffiths har bred erfaring 
som forfatter av medisinske 
lærebøker, medisinske artikler 
og som kliniker. Hans 
hovedområde er bruk av 
regionalanestesi og ulike 
teknikker for anleggelse av 
ulike blokader. Han er en høyt 
skattet foredragsholder som 
evner å kombinere det faglig 
interessante med en unik sans 
for humor, the British way. 
Han unnlater ikke å gi sine 
kolleger små sleivspark når 
han kan påvise svakheter i 
deres argumentasjon og klarer 
på en meget underholdende 
måte å formidle sunn kritisk 
sans i forhold til hva som er 
sikker medisinsk teknikk og 
hva vi tror er det. 
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bakgrunn i WHOs storsatsing 
på Safe Surgery beskrev han 
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
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Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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Et av temaene i foredraget 
hans var Safe Surgery. Som 
han sa, jeg mener ikke å 
undergrave nytten av å snakke 
sammen på operasjons-
avdelingen, men det er kanskje 
litt underlig å skulle presentere 
seg for hverandre dersom 
anestesilegen og kirurgen har 
vært gift i 17 år. Dette var 
selvsagt et morsomt poeng, 
men hovedbudskapet var at 
man ikke skulle stole blindt på 
artikler. Han spøkte videre 
med at en av grunnene til at 
WHO hadde påvist så stor 
reduksjon i komplikasjoner i 
sitt hovedmateriale var at et av 
sykehusene i Afrika hadde 
begynt med antibiotika-
profylakse ved kirurgiske 
inngrep omtrent samtidig som 
effekten av Safe Surgery ble 
vurdert. 

For øvrig viste han til en rekke 
eksempler der ulike forfattere i 
flere artikler hadde 
sammenlignet anleggelse av 
regionalanestesi med og uten 
ultralyd. Hans levende 
beskrivelse av en 
anestesilogisk hverdag var 
egnet både til gjenkjennelse og 
til allmenn latter. 

Vi ble kanskje ikke så mye 
klokere på faglig kunnskap 
etter Will Griffiths foredrag, 
men vår evne til å se medisinsk 
kunnskap i et kritisk lys var i 
alle fall blitt noe skjerpet. 

Den ’problematiske’ 
pasient.  

Møteleder Nina Myhre 
Hagelund 

Barn til dagkirurgi - ikke 
blott anestesi.. Overlege 
Peter Ahlburg, Århus 
Sykehus, Danmark. 

 

Foredragsholderen hevdet at 
god informasjon om det 
aktuelle inngrepet var 
nøkkelen til å minske angst hos 
foreldre og barn, hjelpe til med 
å forberede prosedyren og 
gjøre den mer forståelig for 
barnet. Det var viktig at 
foreldrene var til stede. 
Premedikasjon kunne ha 
ulemper. Midazolam gir 
hukommelsestap og kunne 
kanskje gi underbevisst angst. 
Clonidin kunne i så måte virke 
gunstigere. Bruk av 
sykehusklovn på Århus 
Sykehus hadde virket gunstig, 
kunne skape en atmosfære av 
avslapning og klovnen kunne 
bruke triks for å gi barna mer 
trivsel. 

Informasjonen ble gitt på flere 
måter, muntlig, skriftlig og i 
form av en DVD som ble gitt 
som en gave til barnet. Denne 
var spesiallaget, fantes på 8 
språk og het ”Når du skal 
bedøves”. Tanken var å 
ufarliggjøre prosedyren og 
motvirke den østeuropeiske 
tradisjonen med å bruke legen 
som skremsel. 

Previsitten ble gjennomført i 
flere trinn: Anestesivurdering, 
sykepleieinformasjon, 
department tour, informasjon, 
is, DVD! Kommunikasjonen 
med barna ble gjennomført på 
barnets premisser, med barnet i 
sentrum, på barnets nivå fysisk 
og språklig og til sist ”er det 
for øvrig noe dere vil spørre 
om?” til foreldrene. Triks som 
å spørre pikene om deres nye 
sko og guttene om gele i håret 
ble anbefalt. 

Operasjonsdagen ble barna 
møtt av sykepleier og fikk en 
isbjørn som gave. De benyttet 
vanligvis ingen premedikasjon, 
men analgetika ble gitt hvis 
mulig. Så møte med 
anestesilege og kirurg. Klipp 
fra filmen ble deretter vist og 
gav et svært godt inntrykk. 
Barnet ble bedøvet i sitt 
vanlige tøy. Det ble benyttet 
TIVA med barnepropofol 0,5 
% som ikke svir! Søsken 
kunne eventuelt være til stede? 
Sykepleier følger foreldre ut. 
Oppvåkning: foreldre straks til 
stede, smertebehandling, mat 
og drikke, is, gullmedalje og 
diplom. 

Avdelingen hadde gjennomført 
en evaluering av DVD med 
spørreskjema til foreldre, 65 
familier, barn fra 2-12 (6) år. 
Barna hadde sett DVDen fra 0-
20 ganger, snitt 6,4. Alle barn 
ble fanget av DVD, 62 av 63 
familier mente at barnet fikk 
redusert angst 

Konklusjon: live mediet er 
meget brukbart, god 
informasjon til barn og 
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beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 

 

 

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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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foreldre, reduserer nervøsitet 
for barn og foreldre, kan gis på 
flere språk og kan brukes til å 
relatere til opplevelsen etterpå? 

 

Erfaringer med 
forventinger til 
helsevesenet – fredag 
ettermiddagforedraget 

Petter Morseth, leder 
forretningsutvikling/Partner, 
Hartmark Consulting AS 

 

Foredragsholderen innledet 
med å si at han ikke hadde 
helsefaglig utdannelse og 
kjente presset ved å skulle 
holde siste foredrag på en 
fredag ettermiddag, rett før 
partyet, men at innspill utenfra 
til helsevesenet kanskje kunne 
være velkomment? Han hadde 
jobbet mest med private og 
offentlige bedrifter, men hadde 
ett oppdrag på Louisenberg 
med planlegging og økonomi. 
Hans relasjon til helsevesenet, 
gift med lege!  

Helsevesenet sett med fire 
briller: 

Makroperspektivet, 
helsevesenet i samfunnet 

Norge bruker veldig mye 
penger på helsevesenet, 135 
milliarder i 2002, 195 
milliarder i 2008, fordelt med 
90 til sykehusene, 85 til 
kommune-helsetjenesten og 20 
til trygde-systemet. Dette kan 
ikke forsvares 
nasjonaløkonomisk, mente 
han. Teknologiske og 
medisinske fremskritt betyr at 
stadig flere sykdommer kan 
behandles og gjør helsevesenet 
dyrere. Vi får stadig flere 
kronikere og eldre og må få 
mer helse for hver krone! Hva 
skjedde fra 2002 til 2008, fikk 
vi 60 mrd mer helse? 

Strukturperspektivet, 
organisering av helsevesenet. 

Helsevesenet er svakt 
organisert og uheldig 
finansiert. Finansieringen 
opprettholder suboptimale 
løsninger. Koordinering av 4 
helseforetak med et stort antall 
underliggende sykehhus, 431 
kommuner og 165 
stortingsrepresentanter. 
Ansvaret for pasientflyt brytes, 
pasientene blir kasteballer. 
Behandling skjer ofte på galt 
nivå, pasientene blir liggende 
for lenge, 150000 ekstra 
liggedøgn betyr 0,8 mrd 
kroner. Hva betyr 
profesjonskampen spurte han. 

Pasientperspektivet, hva 
mener brukerne? 

Nordmenn er blitt bortskjemte 
og vil settes i sentrum. 
Hvorfor skal vi finne oss i at 
den ene representanten ikke 
vet hva den andre gjør 

Hvorfor skal vi finne oss i 
køer? 
Hvorfor må jeg reise i timevis 
for å få behandling 

Hvorfor kan ikke jeg få de 
siste medisinske metodene som 
brukes i utlandet? 
Hvorfor kan ikke helsevesenet 
lære seg brukerservice? 
Hvorfor skal jeg finne meg i å 
ligge på en korridor? 
Hvorfor skal jeg finne meg i å 
være kasteball mellom 
kommune og sykehus? 
Hvorfor får jeg ikke trening og 
rehabilitering med en gang slik 
at jeg kan komme tilbake på 
jobb? 
 
Vi er vant til at mange aktører 
jobber sammen for å gi en 
tjeneste, for eksempel taxi, 
flytog, flyplass, flyselskap, 
bagasjehandlingsselskap. Dette 
burde kunne gjøres bedre også 
i helsevesenet. 

Medarbeiderperspektivet, 
hva mener dere? 

På plussiden: Stolthet og stort 
press, stort engasjement, 
nærhet til pasientene og faglige 
utfordringer 
På minussiden: Overtid og 
arbeidsstress, sykefravær, 
trang økonomi, manglende 
medinnflytelse i forhold til 
endringer, utrygghet i 
forbindelse med 
omorganisering, byråkratiske 
problemer som gir 
rolleuklarhet, hvem har 
egentlig ansvaret? 
 
Samhandlingsreformen, Bjarne 
Håkon Hansen, 2009, har 
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 
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Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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ressursbruk’ (p. 10).         
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aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 
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forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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helsevesenet noe å lære om 
produktivitet og kvalitet og 
ledelse? Denne reformen er en 
av mange, reformiveren er 
stor! 

Sykehjemsreformen 88 
Ansvarsreformen 91 
Handlingsplan for eldreomsorg 
98 
Opptrapping av psykisk helse 
98 
Fastlegereformen 01 
Sykehusreformen 02 
 
Omstilling krever motivasjon 
fra en kritisk masse blant de 
som omstilles. Helsevesenet er 
ikke alltid ute etter å lære, 
ganske introvert, er ”sent ute”. 
Noen av problemene skyldes 
manglende samspill mellom 
ulike institusjoner: 

Overordnet organisering og 
finansiering av helsevesenet: 
politikere 
 
Pasientflyt mellom ulike 
instanser: politikere pluss 
helsevesenet 
 
Sykehusdrift og pasientflyt: 
helsevesenets eget ansvar å 
øke produksjonen 
 
Ledelse av organisasjonen og 
medarbeiderne: helsevesenets 
eget ansvar 
 
Brukernes totalopplevelse: 
Helsevesenets ansvar, den 
enkelte medarbeider 
 
Læring krever at man er villig 
til å lære av andre! ”Vi” tror at 
det vi driver med er 

fundamentalt annerledes enn 
alt annet! Er det det? 
 
Pasientflyt = logistikk! 
Sykehusopphold. Kan vi lære 
av hotelldrift? 
Journalhåndtering = 
knowledge management 
Ledelse av ansatte = ledelse av 
ansatte 
Poenget er ikke å gjøre som 
andre, men å utnytte det andre 
gjør til beste for egen 
virksomhet 

Kommentarer fra salen: er det 
dokumentet at helsevesenet er 
mindre villig til å lære enn 
andre? Svensk modell med å la 
medarbeidere drive 
kontinuerlig utvikling kontra 
reformer? 

Eksempel på gjennomløpstid i 
sykehus: mye ventetid, lite 
behandlingstid ofte! 

Salen mente at dette hadde vi 
jobbet mye med og stort sett 
eliminert. Han trodde ikke på 
det! 

LEAN healthcare, utviklet av 
Toyota, tatt i bruk av bank og 
forsikring, offentlig 
saksbehandling og til en viss 
grad i sykehus. To jobber, 
gjøre jobben og gjøre jobben 
bedre, kontinuerlig forbedring. 
Flyt og småskala i fokus. 
Ledelsen skal legge til rette for 
at potensialet hos alle ansatte 
blir utnyttet. Bilindustrien har 
de mest krevende kundene. 
Som leverandør blir man møtt 
med krav om en 
kostnadsreduksjon på 2-3 % 
pr. år. Leveransen skal 

videreutvikles parallelt. 
Produksjonene skal oppfylle 
detaljerte kvalitetskrav, som 
overvåkes gjennom 
inspeksjoner. Tenk om 
helsevesenet hadde samme 
krevende kunder? Hvem er 
kundene i helsevesenet? 
Pasient, pårørende, politikere, 
media eller organisasjoner? 

Store protester fra salen, 
pasienter og biler er 
forskjellige, sykehus kan ikke 
sette ”fullt” på døren! Ledelse: 
Mange virksomheter er flinke 
og møtes regelmessig for å 
lære av hverandre 

Etter denne relativt 
provoserende gjennomgangen 
fra vår foredragsholder var 
temperaturen hevet noen hakk 
foran kveldens fest. Likevel 
var det fremdeles noen som ble 
sittende igjen i lokalet for å 
delta på Generalforsamling, 
men ikke alle…. 
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Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 

 

 

Nr. 1 – 2010 

Side 2 

Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
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men også helseforetakene, de 
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en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
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behandlinger i flotte 
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forskningen er det verdifullt å 
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betydelig utfordring – i alle fall  
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Hofteproteser som 
Dagkirurgi ? 

 

V/Marianne Olsson 
Seksjonsoverlege ortopedisk 
avdeling Sykehuset Buskerud 
Vestre Viken HF. 

Hvorfor dagkirurgi ? 
Bl.a.ønske om kortere og mer 
effektive sykehusopphold – og 
ønske om raskere 
rekonvalesens. 
(samfunnsøkonomi ) 

Holdning både hos pasient og 
behandlere var viktig, likeledes 
god informasjon og god 
logistikk.  Samt postoperativ 
fokus på mobilisering og 
informasjon. 

Viktige operasjonsmomenter: 
 Preoperativ 

optimalisering av 
pasienten – God 
preoperativ planlegging 
gjør 
sammedagsoppmøte 
mulig. 

 Premedikasjon, ERAS 
 Valg av anestesimetode 

Generell eller spinal 
(gode   rutiner) 

 Operasjonsteknikk  
Miniinvasiv fremre 
tilgang, ryggleje.(gode 
perioperative rutiner) 

 Medikamenter i 
forbindelse med 
operasjon, 
Cyklocapron, LIA etc. 
 

Utfordringene var at 
pasientene måtte være 
motivert for dagkirurgisk 
opplegg og at de 
preoperative 
utredningsrutiner måtte 
være gode, bemanningen 
på kveldstid med bl.a. 
fysioterapeut og kirurg for 
mobilisering og 
utreisekontroll måtte være 
på plass. 

Hjemreise: Etter standardisert 
utsjekkingsrutine  

Med flere operasjoner pr. dag 
var det et problem å få sendt 
alle hjem samme ettermiddag 
og kveld. Gjennomsnitt 
liggedøgn på opplegget som 
man hadde pr. dags dato var 
1,5 døgn . 

Konklusjon: 
Det er fullt mulig å planlegge 
dagkirurgisk løp for ellers frisk 
og motivert pasient som 
opereres først på dagen. 

Ellers var erfaringen at det var 
lite å tape på å skrive ut 
pasienten første postoperative 
dag, pasientene er opplagte, får 
med seg hva de informeres om 
og man slipper oppbemanning 
på kveldstid. 

En form for utvidet 
dagkirurgi, kan man vel 
kalle det da ? 

Les innlegget i sin helhet på 
www.nordaf.no 
Referent : Dorte Solnør 
Gulbrandsen 
 

Vaginal hysterektomi 

 

Vaginal hysterectomi 
undersøkelse foretatt av 
Wenche Hauso og M. Ellstrøm 
Engh i perioden 17/2 – 26/6 
2009 

Prøveprosjekt med vaginal 
hysterectomi som 
dagbehandling ved Akershus 
universitetssykehus. 

Bakgrunn for dette  
 Redusert antall 

sengeplasser fra okt-08.   
 ERAS ( Enhanced 

recovery after surgery ) 
2004. 

Målet med undersøkelsen var å 
finne ut om det er mulig med 
fortsatt tilfredsstillende 
pleiekvalitet å sende denne 
pasientgruppen hjem 
operasjonsdagen. 
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på kveldstid. 

En form for utvidet 
dagkirurgi, kan man vel 
kalle det da ? 

Les innlegget i sin helhet på 
www.nordaf.no 
Referent : Dorte Solnør 
Gulbrandsen 
 

Vaginal hysterektomi 

 

Vaginal hysterectomi 
undersøkelse foretatt av 
Wenche Hauso og M. Ellstrøm 
Engh i perioden 17/2 – 26/6 
2009 

Prøveprosjekt med vaginal 
hysterectomi som 
dagbehandling ved Akershus 
universitetssykehus. 

Bakgrunn for dette  
 Redusert antall 

sengeplasser fra okt-08.   
 ERAS ( Enhanced 

recovery after surgery ) 
2004. 

Målet med undersøkelsen var å 
finne ut om det er mulig med 
fortsatt tilfredsstillende 
pleiekvalitet å sende denne 
pasientgruppen hjem 
operasjonsdagen. 



 

 

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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nettside. Vi ønsker at den 
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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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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 
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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61 pasienter deltok i 
undersøkelsen. Pasientene ble 
operert i TIVA-anestesi . De 
fikk premedikasjon og 
perioperativ smertelindring 
samt god postoperativ 
smertelindring. (se detaljer fra 
innlegget på www.nordaf.no ) 

Metoden: 

 Pasienter i ASA-gruppe 
1 +2 

 Informasjonsskriv 
 Vas score 
 Operatører 

Konklusjonen på denne 
undersøkelse var at det er 
praktisk mulig å 
gjennomføre vaginal 
hysterectomi som 
dagbehandling med 
fornøyde pasienter. 

Innsamling av data pågår 
fortsatt for å bedre kunne 
evaluere risiko for 
komplikasjoner og utvalg 
av pasienter. 

        Referent: 
        Dorte Solnør Gulbrandsen 

 
 

Cochleaimplantat som 
dagkirurgi 

Nye muligheter i Dagkirurgen  
er et nytt og spennende 
lørdags-innslag på 
vintermøtets program i år. 

 

Overlege Marie Bunne fra 
Rikshospitalet, holdt sitt 
innlegg om: Prosjekt 

Cochleaimplantat som 
dagkirurgi og hun fortalte om 
erfaringene ved Rikshospitalet 
så langt.  

Først fikk vi en liten innføring 
i hva cochleaimplantat (CI) er, 
litt anatomi/fysiologi og 
statistikk/hyppighet, antall 
operasjoner ved Rikshospitalet 
i Oslo, dernest hvorfor dette 
skal gjøres som dagkirurgi litt 
om prosjektet og hva man 
hadde oppnådd. - Hvorfor man 
valgte å forsøke å gjøre CI 
operasjoner på voksne som 
dagkirurgi var bl.a. grunnet 
reduksjon av operasjonsstuer 
og sengeplasser og fordi CI 
hos voksne var lavere prioritert 
enn hos barn. 

En god planlegging av den 
preoperative (preopr. 
vurdering) og per og 
postoperative del og av selve 
gjennomføringen var essensiell  
da prosjektet CI som 
dagkirurgi måtte ha høy 
forutsigbarhet, lav narkose-
risiko og pas. måtte ha lavt 
postop. risiko/behov   

Preop vurdering pol. 2-3 
uker  før operasjonen. 

 Generell undersøkelse 
 Journalskriv 
 Audiopedagog 

Dagkirurgen 
 Møter kirurgen, 

anestesilege. 
 Operasjon 
 Post-op overvåking 2-4 

timer 
 Hjem/pasienthotell hvis 

over 1-2 timers veg 
Post.op pol-besøk 

 1. dag etter opr. 
( lege, sårkontroll ) 

 Etter 39 CI operasjoner ble 
det gjort en  undersøkelse 
via spørreskjema. I ettertid 
sammenlignet man 
resultater fra pasienter som 
hadde fått utført sin 
operasjon som 
inneliggende og som 
dagkirurgi.  

Spørsmålene i 
undersøkelsen gikk på 
postoperative symptomer 
som smerter, kvalme, 
svimmelhet, tinnitus (mer) 
og dårlig søvn, spørsmål 
rundt 
innkallingen/planleggingen 
til opr.,  overnattingen 
post.op . Pasientene ble 
også spurt om de heller 
ville ha ønsket å sove på 
sengepost og om de hadde 
følt seg utrygge. Og så fikk 
de spørsmål om 
tilgjengeligheten telefonisk 
før og etter opr. Dessuten 
var det spørsmål om 
mottak ved fremmøte og 
den informasjon de hadde 
fått undervegs, tillit til 
kompetansen og inntrykk 
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61 pasienter deltok i 
undersøkelsen. Pasientene ble 
operert i TIVA-anestesi . De 
fikk premedikasjon og 
perioperativ smertelindring 
samt god postoperativ 
smertelindring. (se detaljer fra 
innlegget på www.nordaf.no ) 
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1 +2 
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 Vas score 
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Konklusjonen på denne 
undersøkelse var at det er 
praktisk mulig å 
gjennomføre vaginal 
hysterectomi som 
dagbehandling med 
fornøyde pasienter. 

Innsamling av data pågår 
fortsatt for å bedre kunne 
evaluere risiko for 
komplikasjoner og utvalg 
av pasienter. 

        Referent: 
        Dorte Solnør Gulbrandsen 
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lørdags-innslag på 
vintermøtets program i år. 

 

Overlege Marie Bunne fra 
Rikshospitalet, holdt sitt 
innlegg om: Prosjekt 

Cochleaimplantat som 
dagkirurgi og hun fortalte om 
erfaringene ved Rikshospitalet 
så langt.  

Først fikk vi en liten innføring 
i hva cochleaimplantat (CI) er, 
litt anatomi/fysiologi og 
statistikk/hyppighet, antall 
operasjoner ved Rikshospitalet 
i Oslo, dernest hvorfor dette 
skal gjøres som dagkirurgi litt 
om prosjektet og hva man 
hadde oppnådd. - Hvorfor man 
valgte å forsøke å gjøre CI 
operasjoner på voksne som 
dagkirurgi var bl.a. grunnet 
reduksjon av operasjonsstuer 
og sengeplasser og fordi CI 
hos voksne var lavere prioritert 
enn hos barn. 

En god planlegging av den 
preoperative (preopr. 
vurdering) og per og 
postoperative del og av selve 
gjennomføringen var essensiell  
da prosjektet CI som 
dagkirurgi måtte ha høy 
forutsigbarhet, lav narkose-
risiko og pas. måtte ha lavt 
postop. risiko/behov   

Preop vurdering pol. 2-3 
uker  før operasjonen. 
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 1. dag etter opr. 
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 Etter 39 CI operasjoner ble 
det gjort en  undersøkelse 
via spørreskjema. I ettertid 
sammenlignet man 
resultater fra pasienter som 
hadde fått utført sin 
operasjon som 
inneliggende og som 
dagkirurgi.  

Spørsmålene i 
undersøkelsen gikk på 
postoperative symptomer 
som smerter, kvalme, 
svimmelhet, tinnitus (mer) 
og dårlig søvn, spørsmål 
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Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

av arbeidsmiljøet på 
dagkirurgen. 

Hva kom det frem i 
undersøkelsen ? 

Bl.a. kommunikasjon med 
koordinatorer må 
forbedres; pasientene er 
døve, ønsker SMS og mail 
i større omfang, tlf. blir 
vanskelig- tegnspråk-tolk 
bør benyttes i noen tilfeller. 

Ikke mer komplikasjoner 
enn innlagte pasienter, 

pasientene i forbausende 
god form.   

For den som ønsker det kan 
mer data hentes på Nordafs 
hjemmesider ! 
www.Nordaf.no 

Generell oppsummering på 
undersøkelsen og  
innlegget. 

CI som dagkirurgi er  
 Sikkert for 

pasientene. 
 Godt tolerert av 

pasientene. 

 Effektiv 
ressursbruk. 

 

Referent : 

Dorte Solnør Gulbrandsen 

 

Frie foredrag ( 4 foredrag a 10 min) lørdag 9/1 2010 – 

ref. Dorte Solnør Gulbrandsen 

TIVA til barn  Overlege 
Patric Axelsson, Elverum 
sykehus. 

 

På Elverum Sykehus gjøres det 
ca. 700 barneanestesier i året – 
(1-10 år) og hos ca halvdelen 
av pasientene benyttes TIVA - 
total intravenøs anestesi. 
Vanligste medikamenter 
Diprivan, Rapifen, Ultiva. 

Gis enten som bolusinjeksjon 
eller som kontinuerlig infusjon 
via sprøytepumpe avhengig av 
inngrepets lengde. 

Fordeler i store trekk med Tiva 
er: 

Kort virkning av legemiddelet, 
rask oppvåkning, mobilisering 
og hjemreise samt lite kvalme. 

Negativt kan være  
postoperative smerter som 
vanligvis unngås ved bruk av 
blokader og LA. 

Tiva til barn og voksne stort 
sett det samme. 

Propofol kan brukes til barn 
ned til 1mdr\s alder, ultiva til 1 
års alder. Barn krever ofte 
høyere dose av legemiddelet 
enn voksne.  

Les i sin helhet Overlege Patric 
Axelssons innlegg om bruken 
av TIVA-anestesi ved 
Barnevirksomheten ved 
Elverum Sykehus på 
www.nordaf.no. 

ISO-sertifisering av 
Dagkirurgisk Avdeling v/ 

Enhetsleder Sidsel Tuft fra Ski 
sykehus (OUS) 

 

Bakgrunn for ISO-
sertifisering: 

 Kvalitetesstrategien 
Helse Øst 2005-2008 

 Standarden NS-EN ISO 
9001:2000 – som er et 
virkemiddel til å sette 
internkontrollen i 
system. 

  Kvalitetsmål for Dagkirurgisk 
enhet : 

Pasienttilfredshet , mer enn 90 
% fornøyd – Ventetid Ikke 
over 90 min  –  Strykninger 
mindre enn 5 % og Sykefravær 
mindre enn 6,5 %. 
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via sprøytepumpe avhengig av 
inngrepets lengde. 

Fordeler i store trekk med Tiva 
er: 

Kort virkning av legemiddelet, 
rask oppvåkning, mobilisering 
og hjemreise samt lite kvalme. 

Negativt kan være  
postoperative smerter som 
vanligvis unngås ved bruk av 
blokader og LA. 

Tiva til barn og voksne stort 
sett det samme. 

Propofol kan brukes til barn 
ned til 1mdr\s alder, ultiva til 1 
års alder. Barn krever ofte 
høyere dose av legemiddelet 
enn voksne.  

Les i sin helhet Overlege Patric 
Axelssons innlegg om bruken 
av TIVA-anestesi ved 
Barnevirksomheten ved 
Elverum Sykehus på 
www.nordaf.no. 

ISO-sertifisering av 
Dagkirurgisk Avdeling v/ 

Enhetsleder Sidsel Tuft fra Ski 
sykehus (OUS) 

 

Bakgrunn for ISO-
sertifisering: 

 Kvalitetesstrategien 
Helse Øst 2005-2008 

 Standarden NS-EN ISO 
9001:2000 – som er et 
virkemiddel til å sette 
internkontrollen i 
system. 

  Kvalitetsmål for Dagkirurgisk 
enhet : 

Pasienttilfredshet , mer enn 90 
% fornøyd – Ventetid Ikke 
over 90 min  –  Strykninger 
mindre enn 5 % og Sykefravær 
mindre enn 6,5 %. 
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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siden er i gang. Berit Karin 
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links m.v. er klar til dere i juni.  
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form under redaksjonell 
ledelse av Eugen Eide (nr. 1-
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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 
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   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 
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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 – 2010 

Side 2 

Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
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   Et naturlig, sentralt emne på 
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del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
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DRG-takster for så å si alle 
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Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
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framgår av notatene i 
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’Med noen få unntak er all 
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og alle DRG-er har fått en 
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dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
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inngrep (ca. 60 %), men også 
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minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
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behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
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på kort sikt - å fastholde det 
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Det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe og man kartla 
og supplerte hva som fantes av 
prosedyrer, rutiner og 
dokumenter på alle nivå og 
områder. (i praksis bruk av  
elektronisk kvalitetshåndbok) 

Resultatene er god praksis 
med trygge og fornøyde 
medarbeidere : 

Man etterlever ISO-standarden 
i praksis ved å følge prosedyrer 
og rutiner i kvalitetssystemet. 

Personalet har større kunnskap 
og eierforhold til systemene, 
samt større åpenhet til 
forbedringsarbeide. 

Pasienten møter forutsigbarhet, 
kompetent personell og blir 
godt ivaretatt. 

Les dette innlegg i sin helhet  
på www.nordaf.no 

Effekter av intraoperativ S 
(+) Ketamin infusjon i tillegg 
til Multimodal analgesi ved  
Hemorroidectomi.  ( 
Multimodal =  kombinasjon av 

flere ulike typer 

smertestillende medikamenter / 

metoder for smertebehandling) 

Forskning gjort av Ulrich 
Spreng Anestesilege OUS. ( 
Stipendiat  v/Sykehuset Asker 
og Bærum Vestre Viken HF ) 

 

Konklusjonen fra dette 
forskningsprosjekt:  

Pasientene hadde lite ondt i 
begge gruppene (+/–Ketamin). 
Det var mest ondt 1 uke etter 
operasjonen. 

Tilegg av lav dose S (+) 
Ketamin ga ikke bedre 
analgesi. 

Oppvåkningstid blir forlenget 
med S (+) Ketamin. 

BIS-målinger blir forstyrret av 
S-Ketamin. 

Les hele innlegget på 
www.nordaf.no 

 

 

 

Myter og fakta om hygiene på operasjonsstuen 

Inge Glambek, Haraldsplass 
Diakonale sykehus 

 

Et sammendrag av 
forelesning på Nordafs 
vintermøte 

Utgangspunktet for denne 
forelesningen var et ønske om 
å gjennomgå de vanligste 

rutinene på operasjonsstuene. 
Vi vet at postoperative 
infeksjoner øker de totale 
sykehuskostnadene med 
mellom 10 og 20 %. Vanskelig 
å prissette nøyaktig, men det er 
uansett et enormt beløp. Videre 
vet vi at vi blir presset ganske 
hardt for å kjøpe ulike 
produkter som skal forebygge 
disse infeksjonene. Som kjent 
er alt medisinsk utstyr 
uforholdsmessig dyrt i forhold 
til tilsvarende utstyr som skal 
brukes på andre områder. Og i 
det siste har man altså begynt å 
stille krav til dokumentasjon 
om at tingene virkelig virker. 
Blant annet er det stilt 

spørsmål om de dyre tyske 
retningslinjene er tilstrekkelig 
vitenskapelig belagt. 

Litt historikk 

 

Kirurgi har vært drevet i flere 
tusen år. Dette er det eldste 
kjente bildet fra en operasjon, 
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Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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… 

 

Nr. 1 - 2010  Side 11Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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en omskjæring i Egypt, 
illustrert på veggen til 
Ankhmahors grav utenfor 
Kairo (6. dynasti 2345 f. Kr) 

Vi vet at Indere drev avansert 
plastikkirurgi 1500 f. Kr, at 
både Israelere og Persere 
allerede 2500 år f.Kr. hadde 
dyktige kirurger som bl.a. 
opererte nyfødte for uperforert 
anus. Så lenge det var kriger, 
skader og betennelser, måtte 
alle kulturer ha sine kirurger, 
men forståelsen for 
sykdommene var mangelfull 
over alt. Dette fordi det i de 
fleste kulturer var strengt 
forbudt å skjære i de døde. De 
skulle nemlig komme 
ubeskåret til sine guder. Det 
nærmeste vi vet av en slags 
post mortem undersøkelse, er 
fra den Indiske læreboken i 
kirurgi (Susruta) der det ble 
anbefalt at man la liket i vann 
til oppløsning slik at man ikke 
behøvde kniv for å få frem de 
indre organene. 

 

Claudius Galenos (130 - 200) 
er antikkens store anatom og 
sykdomsforklarer. Han var 
gladiatorlege og fikk på den 
måten rik tilgang til 
traumatologi, men han fikk 
ikke autopsere han heller. Han 

dissekerte Gibraltar- aper og 
var misunnelig på sin 
forgjenger Herophilus (325- 
260 f. Kr) som det påstås 
dissekerte på levende fanger i 
det kongelige fengsel. Det er 
interessant at Galenos 
misforståtte forklaringer på 
anatomi, fysiologi og 
sykdomslære fikk stå 
uimotsagt i 1500 år. Fremdeles 
p.g.a. forbudet mot autopsi. 
Men så kom renessansen.  
Leonardo da Vinci (1452-
1519) gjorde 30 autopsier – 
ikke helt risikofritt. For da han 
påviste coronar sklerose og 
mente dette forklarte 
hjertesykdom, ble han tvunget 
av kirken til å trekke denne 
gudløse forklaringen tilbake. 
Enda verre gikk det med 
Michael Servetus (1509-53). 
Han var den første som 
beskrev vårt todelte 
sirkulasjonssystem. Som 
belønning ble han brent 
levende av Calvin. Helt lett var 
det ikke tydeligvis, å være 
forsker. Men fra nå av ble det 
lettere, og den moderne 
sykdomsforståelsen begynte å 
ta form. Og alt p.g.a. at 
patologene nå fikk autopsere. 
Og det gjorde de snart hele 
tiden. 

Antonie van Leeuwenhoek 
(1632-1723) og Rene 
Descartes (1596-1650) levde 
omtrent samtidig. Filosofen 
Descartes prøvde å finne 
sammenhengen mellom psyke 
og soma, mens tøyhandleren 
Leeuwenhoek oppfant det 
første linsemikroskopet og ble 
i stand til å se bakterier. 
Descartes tanker fikk ingen 

plass i den naturviteskapelige 
utviklingen - fra nå av tror vi 
bare på det vi ser. 

Men autopsiene var ikke 
ufarlige. For fortsatt visste man 
ikke om bakteriene. Og det var 
nettopp denne autopsipraksisen 
som ansporet Ignaz 
Semmelweiss (1818-65) til å 
antyde at det måtte være noe 
legene brakte med seg fra 
autopsisalen, som forårsaket 
barselfeber. Han ble ikke 
trodd, og døde fattig og 
ulykkelig på et sinnssykehus i 
Østerrike. For bakteriene ble 
ikke identifisert før flere år 
etter hans død. Fra 1880 fant 
man i løpet av 18 år, 18 nye 
bakterier. En av disse var 
leprabacillen som jo var en 
ekte Bergensk oppfinnelse.  

Også anestesien ble utviklet i 
løpet av siste halvdel av 1800- 
tallet, fra William Morton ga 
den første eternarkose i 1846. 
Denne tiden må jo kunne 
beskrives som den virkelige 
kirurgiske revolusjon. Nå kom 
flere anestesiformer, først eter, 
senere kloroform som var for 
farlig, og fra 1860 
lokalanestesi. Den skotske 
kirurgen Joseph Lister 
dokumenterte i 1867 en 
nedgang fra 50 % til 15 % 
dødelighet etter amputasjoner 
ved å desinfisere 
operasjonsfeltet med  
Karbolsyrespray. Denne 
desinfeksjonen ble raskt vanlig 
men den kunne gi 
kontakteksem. Og det var 
faktisk for å unngå eksem at 
William Halstead i 1889 
oppfant operasjonshanskene. 
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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 – 2010 

Side 2 

Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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Som man for øvrig ikke hadde 
hatt teknologi til å lage stort 
tidligere. 

Nå ble også sykepleie en 
vitenskap – utviklet først i 
Keiserswerth utenfor 
Düsseldorf der den første 
diakonale skolen ble dannet i 
1836. Og sykehusene og 
operasjonssalene ble etter hvert 
spesialdesignet for sin 
funksjon. Før 1850 ble jo de 
fleste operasjoner utført 
hjemme hos pasientene. Og i 
1881 ble bare 471 av 1530 
inngrep i Norge gjort på 
sykehus. Det var først i 
begynnelsen av 1900 – tallet at 
sykehus med operasjonsstuer 
ble bygget. Og da begynte 
kanskje den første 
utstyrskrigen? 

Utstyrskrigen og behovet for 
dokumentasjon 

Hvis vi nå hopper til vår 
moderne medisinske hverdag, 
er det nesten ikke grenser for 
hva vi er i stand til å utføre, 
hva vi er i stand til å 
undersøke, og hva vi blir 
bombardert med av utstyr, 
medisiner og 
bandasjemateriell. 
Fellesnevneren er at nytt er 
dyrt, det beste er dyrest og 
pasienter vil ha det beste. Vi 
har et ansvar for å balansere i 
dette vanskelige feltet. 
Pasienter skal ha det beste, 
men ikke bedre enn det som er 
nødvendig. Men hvordan skal 
vi vite hva som er bra nok? 
Hvert eneste produkt vi blir 
utsatt for, blir jo presentert 
sammen med en eller flere 

artikler som ”beviser” 
produktets virkning og unike 
egenskaper. 

Evidensbasert medisin 

The Cochrane Collaboration er 
en organisasjon av forskere, 
dannet 1993 av Iain Chalmers i 
1993 etter forslag fra Archie 
Cochrane. Hensikten er å 
evaluere forskningen og de 
resultatene som presenteres. 
Det er nå mer enn 11 000 
medarbeidere i denne 
organisasjonen som har 
utbredelse i større og større 
deler av verden – foreløpig 
utenfor USA (Unntatt 
Wyoming). Hvis vi vil vite hva 
som virkelig er godt nok 
bevistvist – evidence based – 
må vi ta The Cochrane 
Archives i bruk. Og jeg har lett 
i arkivene for å finne hva som 
virkelig er beviselig god 
praksis. Der fant jeg mye 
morsomt. Jeg sjekket disse 
faktorene.  

 Ventilasjon – 
luftbakterier 

 Desinfeksjon 
operasjonsfelt 

 Munnbind 
 Oppdekking 
 Håndhygiene 
 Operasjonshansker 
 Antibiotika  
 Sterilisering av 

instrumenter 
Felles for dem er at industrien 
har sterke interesser i at bruken 
opprettholdes, og at kritiske 
spørsmål ikke er særlig 
velkomne. Hvis vi tar dem 
summarisk en og en: 

Ventilasjon:  

 

Fra antikkens Hellas var 
sykdomsforståelsen basert på 
balansen mellom de fire 
”livsånder” hvorav luft var den 
ene. Malaria betyr dårlig (mal) 
luft (aer). Både Leeuwenhoek 
og Pasteur mente at bakteriene 
som de nettopp hadde sett og 
senere beskrevet spredte seg 
gjennom luften. 
Luftstrømskontrollerte 
operasjonsstuer baserer seg jo 
egentlig på dette. Men er det 
sånn? Nei, det er vel kanskje 
ikke det. En eneste studie(2) 
påviser en mulig sammenheng, 
men ingen andre studier kan si 
noe sterkere enn det. 
Konklusjonen er: Det 
foreligger ikke god 
dokumentasjon for at antall 
bakterier i luften (Målt med 
kolonidannende enheter, CFU) 
betyr noe for risiko for 
postoperative sårinfeksjoner. 
De dyre Arlander- takene er 
altså ikke egentlig 
evidensbasert. 

Desinfeksjon av 
operasjonsfelt 

Igjen spør vi, hva vet vi 
egentlig om dette? Vi vet at 
Lister ved desinfeksjon av 
operasjonsfelt med karbolsyre 
reduserte dødeligheten ved 
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Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 

 

 

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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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beslutningen om fullt 
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DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 
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konsekvenser spesielt for 
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dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 
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er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         
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Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 
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annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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amputasjoner fra 50 til 15 %, i 
1867. Allerede i 1868 ble dette 
tatt inn i varmen i Norge ved 
prof. Julius Nicolaysen på 
Rikshospitalet. Han var for 
øvrig Bergenser. Vi vet jo 
intuitivt at det er greit med et 
rent, kanskje sterilt, 
operasjonsfelt, men hva er 
dokumentert? Ingenting (3). 
Det er en interessant studie på 
bakterier ved postoperative 
sårinfeksjoner etter 
galleoperasjoner (4). Den viser 
at 99 % av bakteriene kommer 
fra gallen – ingen fra 
operasjonspersonalet. (5) 

Munnbind 

Hjelper disse? Det finnes ingen 
dokumentasjon for at 
munnbind er til fordel for 
pasienten – heler ikke for 
operasjonspersonalet. En 
studie antyder til og med at det 
er en fordel å ikke bruke 
munnbind. (5). 
Operasjonshetter er heller ikke 
bevist å ha noen som helst 
effekt. (6). Men vi trives jo 
med det – det har alltid jo 
”alltid” vært sånn.  

Oppdekking 

Det finnes en eneste god nok 
studie på dette. Den viser at 
full oppdekking beskytter 
bedre mot CFU in 
operasjonssår etter CVK – 
innleggelse. Men den sier 
ingenting om sårinfeksjoner. 
Og det er jo det som betyr noe. 
Mitt spørsmål her er enkelt: Er 
det mulig å forenkle 
oppdekningen av og til? Et 
retorisk spørsmål selvsagt, for 

svaret har jeg: Det er 
meningsløst og uten 
dokumenterbar effekt å foreta 
full steril oppdekning ved 
hemorrhoideoperasjoner. Og 
for eksempel 
fimoseoperasjoner. Hva med 
litt sunn fornuft? 

Håndvask 

Jeg husker opplæringen i 
kirurgisk håndvask. Nøye 
skrubbing etter fast mønster. 
Hva hjelper virkelig? Det 
finnes en oversiktsartikkel (7) 
som analyserer det som holder 
mål av forskning her. Bare 1 
av 10 akseptable artikler 
omhandler sårinfeksjoner 
relatert til håndvask. Den 
forteller oss – brutalt sagt - at 
sprit er bedre enn vask, og at 
betydningen av varighet av 
spriteksposisjon er uvisst. Det 
vi vet er at 3 minutter er bedre 
enn 30 sekunder. Men der 
stopper det. Mer vet vi egentlig 
ikke. Og vi vet helt sikkert – 
uansett av hva produsentene 
sier – at ingen desinfektant er 
bedre enn noen annen. 

Operasjonshansker 

Jeg får til stadighet spørsmål 
om jeg vil bruke doble 
hansker. Hensikten skal være å 
påvise hull i hanskene. Hva 
betyr det? Vi vet jo at det går 
hull på hanskene – faktisk 
ganske ofte. Gjennomsnittelig 
7.8 %, og opp mot 48 % i 
maxillofacial kirurgi som er 
mest utsatt. Men ingenting 
tyder på at dette betyr noe som 
helst for incidensen av 
postoperative infeksjoner. Det 

antydes at hull i hansken øker 
sjansen for overføring av 
bakterier mellom pasient og 
operasjonspersonale, men det 
er altså ikke dokumentert at 
dette gir økt forekomst av 
infeksjoner.  

Antibiotika: 

 Her vet vi litt mer positivt. 
Det er gode dokumentasjoner 
på at dette er bra i mange 
tilfeller. The Foothill Hospital 
Study fra 1980 konkluderer 
med følgende dokumentasjon 
og anbefalinger: 

- Rene sår: Ingen profylakse 

- Rene kontaminerte: AB 
reduserer infeksjon fra 30 % til 
10 %.  

- Kontaminerte og infiserte sår: 
AB reduserer fra >60 % til < 
40 % 

Sterilisering av instrumenter 

Å bevege seg i feltet mellom 
renhet og sterilitet krever 
balansekunst. Er det nødvendig 
å sterilisere koloskopene? 
Behøver vi sterilt vann ved 
vanlige sårskift? Akkurat her 
tror jeg at jeg stopper. Men 
bare etter at jeg har presisert at 
det finnes ingen som helst 
dokumentasjon på at det er 
nødvendig med steril 
sårprosedyre ved stell av 
kroniske sår. Springvann 
holder lenge, og bruk gjerne 
sprøyte og kanyle til 
høytrykkspyling av sårene – en 
glimrende måte å rense dem 
på! 
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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kanskje den beste evaluering 
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lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
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og vil arbeide målrettet for å gi 
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å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
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DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
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’Med noen få unntak er all 
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og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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Kirurgisk teknikk og 
varighet av operasjonene. 

Kanskje det viktigste av alt er 
å vise skånsom og hurtig 
teknikk under operasjonene, 
etterlate minst mulig fremmed 
materiale og minst mulig 

nekroseeksponert og uttørket 
vev. En undersøkelse som 
holder mål, viser at 
infeksjonsisidensen er 1,3 % 
ved operasjoner som varer 
under 1 time, og 4 % ved 
operasjoner over 3 timer (10) 

Dette er det jo vanskelig å 
snakke om, blant annet fordi 
omstendighetene rundt kirurgi 
er så forskjellige. Men vi må jo 
nevne det. 

Hvis noen nå tror at jeg er helt 
nihilistisk når det kommer til 
rutiner og forhold ved 
operasjonsstuene, er det 
selvsagt feil. Dette har vært 
ment som et lite skråblikk på 
det vi foretar oss, og en 
påminnelse om at vi hele tiden 
må tenke, være kritiske, og stå 
imot trøkket fra industrien. Det 
er vårt ansvar dette – både at 
pasientene utsettes for minst 
mulig risiko, men også at vi 
ikke betaler ukritisk i dyre 
dommer noe som i bunn og 
grunn er unødvendig. 
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V/ styreleder Jørgen 
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Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009. 
Dagkirurgiske avdelinger i Norge – Organisering og ledelse. 
Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital 
 
     I november og desember 2009 ble det sendt ut spørreskjemaer til alle dagkirurgiske avdelinger inkl. en rekke private 
klinikker med dagkirurgisk aktivitet.  Spørsmålene var rettet til leder av den dagkirurgiske avdeling og besto av to 
grupper av spørsmål, dels faktarelaterte og i tillegg vedkommende leders synspunkter på visse relevante forhold. Totalt 
24 spørsmål, som kunne besvares anonymt og returneres i frankert svarkonvolutt. Totalt antall utsendte skjemaer var 61. 
Svarprosent totalt var ikke imponerende: 29 av 61 (48%). 
Svarprosent fra offentlige / priv. non-prof.- sykehus: 25 av 44 = 57 % og meget dårlig fra private sykehus: 4 av 18 (22 
%). 
Av respekt for de som deltok i undersøkelsen og til informasjon for interesserte presenteres deler av resultatene. 
Alle grafer viser % av besvarelsene. 
 
A) Hvem er du (lederen): 

1) Tittel: 

 

A   Administrativ og faglig leder av dagkir avdeling      B  Administrativ leder av dagkir. avdeling 
C   Faglig leder av dagkir avdeling                                  D  Annen ledelse 

 
1a) Utdannelse: 

 
      A   Anestesisykepleier      B  Operasjonssykepleier   C  Annen ”pasient pleier” eller sykepleier 

E   Anestesilege                F   Kirurg                           G  Annen lege 

 
 
2) Hvem er du - jobb: 
 

A   Jeg jobber hovedsakelig med dagkirurgi      B  Jeg jobber omtrent halvparten av tiden med dagkirurgi 
C   Jeg jobber mindre enn halvparten av tiden med dagkirurgi    D Jeg jobber ikke med dagkirurgi 
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NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009. 
Dagkirurgiske avdelinger i Norge – Organisering og ledelse. 
Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital 
 
     I november og desember 2009 ble det sendt ut spørreskjemaer til alle dagkirurgiske avdelinger inkl. en rekke private 
klinikker med dagkirurgisk aktivitet.  Spørsmålene var rettet til leder av den dagkirurgiske avdeling og besto av to 
grupper av spørsmål, dels faktarelaterte og i tillegg vedkommende leders synspunkter på visse relevante forhold. Totalt 
24 spørsmål, som kunne besvares anonymt og returneres i frankert svarkonvolutt. Totalt antall utsendte skjemaer var 61. 
Svarprosent totalt var ikke imponerende: 29 av 61 (48%). 
Svarprosent fra offentlige / priv. non-prof.- sykehus: 25 av 44 = 57 % og meget dårlig fra private sykehus: 4 av 18 (22 
%). 
Av respekt for de som deltok i undersøkelsen og til informasjon for interesserte presenteres deler av resultatene. 
Alle grafer viser % av besvarelsene. 
 
A) Hvem er du (lederen): 

1) Tittel: 

 

A   Administrativ og faglig leder av dagkir avdeling      B  Administrativ leder av dagkir. avdeling 
C   Faglig leder av dagkir avdeling                                  D  Annen ledelse 

 
1a) Utdannelse: 

 
      A   Anestesisykepleier      B  Operasjonssykepleier   C  Annen ”pasient pleier” eller sykepleier 

E   Anestesilege                F   Kirurg                           G  Annen lege 

 
 
2) Hvem er du - jobb: 
 

A   Jeg jobber hovedsakelig med dagkirurgi      B  Jeg jobber omtrent halvparten av tiden med dagkirurgi 
C   Jeg jobber mindre enn halvparten av tiden med dagkirurgi    D Jeg jobber ikke med dagkirurgi 
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Nr. 1 – 2010 

Side 2 

Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 

 

 

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 Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

 
 

3) Erfaring: Du har jobbet med dagkirurgi i: 

 
A   Mer enn 20 år    B 16-20 år    C  11-15 år    D  6-10 år     E  3-5 år     F  2 år 
G  1 år eller mindre       H  Har ikke jobbet med dagkirurgi 

 
 
B) Organisasjonen – fysiske rammer - lokaler: 

 
4) Hvilken type sykehus sogner enheten min inn under: 

 
A  Universitetssykehus     B  Sentralsykehus     C  Lokal sykehus      D Helt fritt stående: offentlig    
 E  Helt fritt stående: privat     F  Helt fritt stående: privat – non-profit-sykehus/klinikk 

 
 

7) Er lokalene: 
     A     Nye (<5 år) og godt tilpasset formålet             B Nye (<5 år) og ikke spesielt tilpasset formålet 
     C     Ikke nye (5-15 år), men adekvate for driften   D Ikke nye (5-15 år), men dårlig egnet 
     E     Eldre enn 15 år, men godt egnet                       F  Eldre enn 15 år og dårlig egnet 
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Nr. 1 – 2010 

Side 2 

Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Side 2 

Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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C) Ledelse 

 
8) Daglig leder av enheten er:       A  Heltidsansatt?   83 %        B  Deltidsansatt?   14 %            

     
8a)  A  Sykepleier:  93 %       B  Lege   3 %       C  Annen:   3% 

 
 
 
10) Hvilken del av sykehuset er enheten underlagt administrativt? 

 
A   Direkte under toppledelsen     B  Under kirurgisk divisjon    C  Under kirurgisk spesialitet (hvilken____)     D  I 
service divisjon sammen med andre        E   Under anestesi/intensiv avd/divisjon 

 
 
D) Logistikk – drift – kvalitet 

 
13) Hvordan er pasientsløyfen: 

A:  83 % :  Pasientene kommer inn samme sted som de reiser hjem   
B:  17 % :  Pasientene kommer inn ett sted reiser ut et annet sted 

 
 
15) Praktiserer enheten: 

 
A  Telefon til alle pasienter dagen etter inngrepet  (54%)  B Telefon til utvalgte pasienter dagen etter inngrepet   (36%)   
C  Frankert spørreskjema til alle pasienter preoperativt   (7%)      D   Frankert spørreskjema til utvalgte pasienter 
preoperativt  (7%)       E   Andre former for oppfølging, spesifiser:  (11%) 
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Side 2 

Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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LEDERENS synspunkter vedrørende dagkirurgi: 

 
22) Den beste dagkirurgi enheten er: 

 
A   Stor; mer enn 4 stuer     B  4 stuer     C  3 stuer      D  2 stuer   E   1 stue, ev. 2 stuer noen dager    
F  Varierende, 0-2 stuer, avhengig av behov aktuelle dag   G  Vanskelig å si noe om, avhenger av lokale forhold    H  
Vet ikke 

 
 

 23) Geografi:  Dagkirurgiske enheter fungerer best hvis: 

 
A  De ligger helt utenfor sykehuset – selvstendig enhet også geografisk     B  De ligger i eget hus inne på 
sykehusområdet, men innefor gangavstand      C  De ligger helt for seg selv i selve sykehusbygget 
 D   De er integrert i inneliggende drift, f. eksempel med felles operasjonsstuer ev. felles postoperativ avdeling     
 E   Vanskelig å si noe om, avhenger av lokale forhold      F   Vet ikke 

 
  
24) Ledelse:  Dagkirurgiske enheter fungerer best hvis de: 

 
A   Er frittstående, rapporterer direkte til sykehusdirektør       B  Er underlagt en operativ, kirurgisk avdeling 
C   Er underlagt annen klinisk avdeling (eks: akutt, anestesi, operasjon)    
D Er underlagt annen service avdeling eller samlokalisert i divisjon med andre service avd.  (eks. rtg., lab., etc)           
E  Vanskelig å si noe om, avhenger av lokale forhold         F  Vet ikke  
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kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
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hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
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konsept herunder overføring av 
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etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
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preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 
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skal rapportere’ (p. 19). 
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men også helseforetakene, de 
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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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 
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de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
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miljøer en markant utfordring i 
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kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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Noen glimt fra vintermøtet 

 

Hyggelige jenter i registreringen 

 

Utstyret måtte vises fram 

 

 

 

 

 

En ny protese, kanskje? 

 

Operasjonsbord og hvilestol 

 

Hvor er operasjonsstuen? 

 

 

 

 

Her var det kosmetikk……. 

 

Hvem har vunnet? 

 

Lykkelige vinnere 
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
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sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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Danmarks representanter ble 
underholdt på morsmålet  

 

Halve styret på utstillingen

 

Stemningen steg… 

 

 

 

Vår engelske gjest i ivrig diskusjon 
med Nina 

Eli, Inge og Berit Karin 

Johan og Dorte 

 

Bjarte med en av våre utenlandske 
gjenster 

 

Nå er det sånn at…… 

 

 

Og jubelen ville ingen ende 
ta… 
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V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 

 

 

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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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REISELYSTEN?  To ganger i året deler NORDAF ut reisestipender.

 

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 2010 – 2011 

På vintermøtet ble det trukket 
ut to stipend til den neste 
verdenskongressen som går av 
stabelen i København neste år.  
Stipendene var på 5000 kroner 
og vinnerne ble Kari Jacobsen, 
Rikshospitalet OUS og 
Ingeborg Rian,  St. Olavs 
Hospital avd. Orkdal.  Nille 
Oven, Sykehuset Østfold, er 
tildelt vårens reisestipend pr. 
20/5 2010 til reise til Færøyene 
“nordiske studiedager for 
anestesi-intensivsykepleiere” i 
september. 
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. 

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

Fristen for søknad høst 2010 er 
20.12.2010. 

Alle stipender er personlige og 

kan ikke gis bort til andre.   

Styret i Nordaf ønsker alle 

en god tur og et berikende 

seminar! 

 
Redaksjonelt 
 
Styret i Nordaf har bestemt at 
redaktøransvaret deles og 
vårnummerets redaktør er 
Eugen Eide, mens Inge 

Glambek har ansvaret for 
høstnummeret Vi vil gjerne ha 
mer stoff fra våre medlemmer. 
Det trenger ikke å være store 

vitenskapelige utredninger, en 
liten historie fra vår 
dagkirurgiske hverdag tar vi 
gjerne også inn.

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.   
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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… 

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 
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Side 2 

Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 

 

 

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  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

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. 

Kommende dagkirugiske møter 

Fra 8. til 11. mai 2011 møtes vi I København til den neste verdenskongressen.  Det er veldig viktig 
at vi kommer tallrike fra Norge og støtter våre danske venner som har ansvaret for denne 
kongressen, så planlegg turen allerede nå. 

 

 

 

 

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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Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes til Eugen Eide (vårnummeret) eller Inge 

Glambek (høstnummeret) 

Leder  

V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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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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Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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Kasserer Eli Lundemo Øieren, Spesialspl., Dagkirurgisk avd., Sykehuset Innlandet, HF Elverum 
Mail: elilundemo@gmail.com 
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Berit Karin Helland, Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus universitetssykehus.  Tlf kontor: 
67984135, mobil 97531704 Mail: berit.karin.helland@ahus.no  -   brhl@ahus.no  Tlf 97531704 

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

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

 

Stoff til nyhetsbrev sendes styreleder Jørgen Nordentoft 
mail: nordentoft@online.no 

 

Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som 
høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og 
venter, begge deler vil være i fokus på kommende vintermøte på Clarion 
hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding 
og program – ingen grunn til å vente.    (Av og til er det vinter i Bergen også: ) 

 

Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - 2009: 

Leder, Jørgen Nordentoft s. 2,   Reisebrev I fra Brisbane   s.3,   Rapport fra 11. 
internasjonale IAAS kongress, Lars Næss s. 7,  Program vintermøte s. 16,  Eli 
Lundemo Øieren intervjuer Jill Solly s. 19,  Nordaf reisestipend  s. 21,  Dagkirurgi i et 
utviklingsland s. 22,  Mobil dagkirurgi på New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 
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V/ styreleder Jørgen 
Nordentoft 
Martina Hansens Hospital 

 
Først en takk til det 
dagkirurgiske miljø for 
interessen og stor deltagelse på 
vintermøtet i januar 2010. Vi 
var naturligvis spente på, om 
kurs-bevillings-stopp og 
sparetiltak skulle gjøre det 
vanskelig for oss, men møtet 
fikk stor oppslutning og 
kanskje den beste evaluering 
hittil.. 

Deretter en beklagelse: Vi er 
lei oss for, at vår nye Web-side 
konsept herunder overføring av 
tidligere vintermøteinnlegg har 
hatt en såpass treg oppstart 
etter en større satsning og 
skifte av leverandør. 
Forklaringen er en serie av 
’uønskede hendelser’ bl.a. 
uenighet om ansvar for 
prosessen, diverse sykdom, 
tungvint redigeringssystem 
m.v. Men nå skal vi være i rute 
og vil arbeide målrettet for å gi 
dere en oppdatert og 
velfungerende nettside. Vårt 
beskjedne mål er at innleggene 
fra neste års vintermøte (obs. 
den 14. og 15. januar 2011) er 
å se på web maksimalt 1 uke 
etter møtet og at vi ev. kan få 

til å sende det til dere via deres 
mailadresser. 

DRG og dagkirurgi i Norge 

   Et naturlig, sentralt emne på 
dette års vintermøtes politiske 
del var en nærmere omtale av 
beslutningen om fullt 
gjennomslag av reduserte 
DRG-takster for så å si alle 
dagkirurgiske prosedyrer. 
Ordningen er gradvis innført 
fra 2009.  

 Bakgrunnen er et i prinsippet 
forståelig ønske om at 
skattebetalerne kun skal betale 
for de faktiske utgifter til den 
enkelte behandling. Denne  
grunnleggende argumentasjon 
framgår av notatene i 
Helsedirektoratets regelverk 
for ’Innsatsstyrt finansiering 
2010’ (H-dir. 
Bestillingsnummer: IS-1765) – 
sitat:  

’Med noen få unntak er all 

aktivitet nå kostnadsberegnet 

og alle DRG-er har fått en 

kostnadsvekt. Dette har 

konsekvenser spesielt for 

kirurgisk virksomhet, hvor 

dag- og døgnkirurgi hittil har 

vært håndtert samlet. Fra 2010 

av har dagkirurgi og 

døgnkirurgi hver sin vekt som 

er basert på beregnet 

ressursbruk’ (p. 10).         

’….Som eksempel kan nevnes: 

Et dagkirurgisk inngrep 

forutsetter forberedende 

aktiviteter som diskusjon med 

operatør, anestesilege, 

eventuelt indremedisiner eller 

annet helsepersonell. Slike 

aktiviteter kan gjøres 

preoperativt samme dag som 

selve operasjonen, men også 

en eller noen dager før selve 

inngrepet. Selv om disse 

forberedelsene samlet sett 

tidsmessig overstiger fem 

timer, betyr ikke dette at det 

dreier seg om dagbehandling. 

Forberedende aktiviteter er en 

naturlig del av den 

dagkirurgiske operasjon, og 

ikke nødvendigvis noe man 

skal rapportere’ (p. 19). 

Disse nye takster gir ikke bare 
de dagkirurgiske avdelinger, 
men også helseforetakene, de 
faglige og forskningsmessige 
miljøer en markant utfordring i 
disse tider hvor ønsket om 
kombinert effektivitet og 
kvalitet står på agendaen. 

Helse-Norge kan skryte av 
ikke bare å ha en av verdens 
høyeste andeler av dagkirurgi 
ved elektive, kirurgiske 
inngrep (ca. 60 %), men også 
en svært aktiv og profilert 
rekke fagpersoner og et 
dedikert, stort personale både i 
privat og offentlig sektor som 
genererer disse resultater. Ikke 
minst det kontinuerlige arbeide 
med å utvikle nye 
behandlinger i flotte 
dagkirurgiske 
behandlingslinjer og 
forskningen er det verdifullt å 
ivareta og utvikle videre. 

Det forekommer å være en 
betydelig utfordring – i alle fall  
på kort sikt - å fastholde det 
positive momentum i 
dagkirurgien etter at det lokale, 
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Vi ønsker alle en 

riktig god sommer! 
 

DVR® – distal volar radius plate

 Anatomisk tilpasset
 Legges leddnært
 Bygger lite
 Stor spredning på skruer
 F.A.S.T Guide Technology


